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� Criar uma população mais interventiva.

� Fortalecer  o carácter e a confiança.

� Desenvolver o espírito de equipa.

� Promover o convívio interdepartamental.

Associação Amigos Bem Estar 

de  Braga

� Promover o convívio interdepartamental.

� Criação de hábitos para uma vida saudável

� Valorizar  o ser humano.

� Criar novas alternativas ao colaborador.

� Proporcionar o desafio constante 

� Criar  momentos de prazer para que a motivação 

seja real



Desporto
Associação Amigos Bem Estar 

de   Braga

Torneio de Futebol Feminino, 
Masculino e Infantil.

1.O trabalho de equipa é 
fundamental para a busca de ideias 
novas e originais, para um bom 
ambiente de trabalho e para um 
desempenho muito mais eficaz e 
inteligente.

2.Contribuir para uma maior eficácia 
da organização;

3.Facultar um enriquecimento 
pessoal através da troca de ideias;

4.Distribuir a responsabilidade por 
todos os membros da equipa;

5.Fomentar o espírito de entre-ajuda
porque acabam por se gerar 
relações de confiança, flexibilidade e 
desenvolvimento de objectivos e 
expectativas



Futebol 

Masculino

Campeonato 
interdepartamental de Futebol 
Masculino:

1.O trabalho de equipa é fundamental 
para a busca de ideias novas e 
originais, para um bom ambiente de 
trabalho e para um desempenho muito 
mais eficaz e inteligente.
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2.Contribuir para uma maior eficácia 
da organização;

3.Facultar um enriquecimento pessoal 
através da troca de ideias;

4.Distribuir a responsabilidade por 
todos os membros da equipa;

5.Fomentar o espírito de entre-ajuda
porque acabam por se gerar relações 
de confiança, flexibilidade e 
desenvolvimento de objectivos e 
expectativas

Máximo 12 equipas
1 jogo por semana por equipa



Futebol infantil 
(masculino e feminino)

Criação de Escola de Futebol
1.Mais do que treinar, é fundamental 
educar, É essencial o acompanhamento 
da criança em todas as vertentes da sua 
vida.

2.Uma concepção da formação do 
jovem ,  sustentada nas várias vertentes 
da sua vida desportiva, pessoal e 
académica. 
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3.A criação da Escola de Futebol AABB 
tem como objectivos a formação 
desportiva, a expansão e fidelização, no 
sentido de fomentar o espírito e os 
princípios da BOSCH, a descoberta de 
talentos e ainda a rentabilidade da 
escola.

4. Este projecto contribui para a 
formação dos jovens em todas as suas 
vertentes, desenvolvendo ainda o gosto 
e o hábito pela prática desportiva 
regular, criando assim hábitos de vida 
saudáveis

5.A actividade das Escolas desenvolve-
se durante todo o período lectivo, duas 
vezes por semana,
Ao abrir as suas portas, recebem todos 
aqueles que tenham entre 5 e 14 anos



Karting

Prova de Karting

1.Competição por equipas

2.Criar bons momentos de 
convívio entre amadores da 
competição motorizada. 
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3.Recordar os momentos mais 
quentes de um encontro que 
nunca mais vai passar ao 
esquecimento.

4.Dar resposta às necessidades 
dos amantes dos desportos 
motorizados nortenhos.



A.T.L.
Biblioteca

Criação de uma biblioteca

1.Surge com o objectivo de apoiar os pais na escolha 
de um local com instalações seguras e de elevada 
qualidade. Vamos ensinar as nossas crianças a 
serem responsáveis, autónomas e a acreditarem nos 
seus sonhos. 

2.Visa criar um ambiente em que as crianças se 
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2.Visa criar um ambiente em que as crianças se 
sintam tranquilas e felizes.

3.Os pais e familiares dos alunos poderão aqui 
encontrar o conforto e segurança que tanto anseiam 
numa entidade que cuida e acarinha o tempo livre 
das suas crianças.

4.Brincar mas também aprender. Vai ser sempre 
assim no nosso ATL. A aprendizagem inserida nos 
tempos livres como factor de desenvolvimento 
pedagógico da criança.

5.  Na 1ª fase, vamos proporcionar aos nossos 
associados troca de livros escolares  na mudança do 
ano lectivo, reduzindo assim desperdício e os 
encargos económicos, com a aquisição de livros 
escolares .



Ginástica

Aeróbica

1.Pode ser praticado por todos que 
gostam de ginástica, sem limite de 
idade.

2.Mostrar dinamismo, força, 
flexibilidade, equilíbrio, criatividade, 
resistência, habilidade, saltos, 
carisma e uma perfeita 
interpretação da música através do 
corpo e do movimento.
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3.Benéfica para melhorar a saúde 
de um modo geral, pois aumenta a 
resistência à fadiga, diminui o 
stress, melhora o sono e o humor, 
reduz a depressão e a ansiedade, 
entre outros

4.Prática, fácil, divertida e 
estimulante

5.Levantar, abaixar, pular, girar, 
encolher, esticar. Tudo isso ao ritmo 
de uma música, geralmente 
bastante balançada. 

Duração:

1 hora

De manhã, de tarde e à 

noite

Duas vezes por semana



Relaxamento
Massagem terapêutica

Implementar Massagem 
terapêutica

1.A massagem é uma forma 
excelente para relaxar o corpo e a 
mente e proporcionar alívio para o 
stress e tensões diárias, ajudando a 
restaurar a sensação de calma e 
equilíbrio.

2.
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2.É uma terapia que actua ao nível 
do sistema músculo-esquelético do 
corpo concentrando-se na coluna e 
nos seus efeitos sobre o sistema 
nervoso.

3.Este é um plano direccionado para 
reforço aos níveis da memória, da 
concentração, da motivação e da 
capacidade de realização de tarefas. 

4.A  extrema exigência a nível 
profissional e o stress do dia-a-dia 
comprometem em grande parte estas 
capacidades, que, para a sua eficácia 
profissional e para o seu próprio bem-
estar interior, necessitam de ser 
recuperadas.



Infantário

Berçário

Criação de berçário 

1. Proporcionar aos pais  uma 
solução para que possam  ter 
uma alternativa viável e fiável , 
para deixar os seu filhos após o 
período de licença de 
paternidade, que vá de encontro 
com os seus horários de trabalho.
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com os seus horários de trabalho.

2.Facilitar a vida aos pais que 
geralmente têm esta necessidade 
mas que tanta dificuldade têm em 
encontrar soluções de acordo 
com os  seus horários de 
trabalho.

3. Melhorar a motivação, criar um  
ambiente de maior tranquilidade e 
satisfação ao colaborador.

4. Criação de mais postos de 
trabalho, na nossa região



A.T.L.
Tempos livres

Criação de ATL

1.Proporcionar às crianças
experiências que contribuam 
para o seu crescimento enquanto 
pessoa , satisfazendo as suas 
necessidades de ordem física, 
afectiva, intelectual, e social.
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2.Facilitar a vida aos pais que 
geralmente recorrem a estes 
centros para completar os 
horários de infantários ou 
escolas.

3.Criação de emprego : 
-1 director técnico,
-1 elemento técnico por cada 

grupo de <20 crianças.
-1 elemento de pessoal 

auxiliar, por cada 20 crianças.
-1 cozinheira, caso haja 

fornecimento de almoço



A.T.L.
Tempos livres

Criação de centro de 
estudos  
1.Proporcionar às crianças 
a possibilidade de contar com 
profissionais competentes para o 
dar suporte  especifico nas 
diversas disciplinas em que os 
pais denotem dificuldades no 
decorrer do ano lectivo.
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decorrer do ano lectivo.

2.Proporcionar aos pais que 
geralmente recorrem a estes 
centros,  uma alternativa, para 
dar suporte aos seu educandos 
em áreas  ou disciplinas as quais 
não dominam ou não estão 
devidamente preparados  para 
lhes dar este suporte.

3.Criação de emprego : 
Numero de profissionais pode 
variar de acordo com a 
especificidade e necessidade do 
centro de estudos e dos 
educandos.



Cabeleireiro

Criação de cabeleireiro

1.Porque beleza é sinónimo de 
bem-estar e paz interior a 
Associação disponibilizará um 
espaço de  serviços pensados 
exclusivamente nos colaboradores

2.O gosto dos nossos 
colaboradores, sendo essa a nossa 
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colaboradores, sendo essa a nossa 
primeira preocupação.

3.Poder ter um maior número de 
opções para todas as ocasiões, 
sejam essas especiais ou no dia a 
dia.

4.Disponibilizar um espaço 
moderno inevitavelmente a pensar 
no conforto de todos para que se 
sinta bem, onde possa relaxar, em 
que o tempo é dedicado 
exclusivamente aos colaboradores.

5.Criação de emprego



A.A.B.B.
Bilhar

Criação de clube de bilhar

1.Surge com o objectivo de 
apoiar colaboradores que  
tenham  o hobbie de jogar 
bilhar e dar oportunidade de 
dar formação neste âmbito 
desportivo. 
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Preparado para um 
desafio?

2.Visa criar uma  oportunidade 
de testar o espirito e habilidade 
dos colaboradores .

3. Sentir a emoção de entrar e 
competir  a nivel federado  em 
provas da FPB(Federação 
Portuguesa de  Bilhar ) e da 
ABM (Associação de Bilhar do 
Minho).

4. O clube formará uma equipa 
de federada de oito elementos, 
para a época 2009/2010.

Contacto : 
QMM9 – Miguel Mendes

Associa-te e inscreve-te.
Sente a emoção.
Faz parte deste projecto

Patrocinador oficial :
Alvaro Faria-Moldes e Ferramentas



A.A.B.B.
DragonKick

Clube de Defesa Pessoal

1.Surge com o objectivo de 
apoiar colaboradores  a ter 
autoconfiança. poderá 
aprender as principais técnicas 
defensivas que ajudam a sair o 
mais airosamente possível de 
situações complicadas. 
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Gostava saber 
defender-se de algum 
ataque na rua?

situações complicadas. 
Destina-se a qualquer pessoa, 
seja homem ou mulher, 
independentemente da idade,

2.Visa criar uma  oportunidade 
de testar o espirito e habilidade 
dos colaboradores .

3. Sentir a emoção de entrar e 
competir  a nivel federado  em 
provas  regionais e nacionais.

4. O clube formará uma equipa 
federada , para a época 
2009/2010.

Coordenador : 
TEF7 – Marco Fernandes

Associa-te e inscreve-te.Sente a 
emoção.
Inicio de aulas : 05 de Outubro

Patrocinador oficial :



A.A.B.B.
Campeonato Futsal

Criação de campeonato de 
futsal interdepartamental

1.Surge com o objectivo de fomentar o 
espírito de entre-ajuda ,gerar relações 
de confiança, flexibilidade e 
desenvolvimento de objectivos e 
expectativas

2.Visa criar uma  oportunidade de 
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Preparado para um 
novo desafio?

2.Visa criar uma  oportunidade de 
testar o espirito de equipa e contribuir 
para um bom ambiente de trabalho e 
para um desempenho muito mais 
eficaz e inteligente, com maior eficácia 
da organização

3. Inicio do campeonato a partir de 21 
de Setembro de 2009 até 13 de Maio 
de 2010.
4. Os jogos serão efectuados ás 
Segundas, Terças, Quartas e Quintas 
Feiras (30 jogos , 1 jogo por semana)

5. Este campeonato servirá como 
rampa de lançamento para criar uma 
equipa (feminina e masculina) 
federada  na época 2010/2011.

Contacto :
PUQ – Filipe 
Araujo

Associa-te e Faz uma equipa.
Inscrições abertas a partir de 24 de 
Agosto até 04 de Setembro.

Faz parte deste projecto !!!!
Patrocinador oficial :
Em estudo

Obs.:Só para sócios AABB



A.A.B.B.
Bilhar

Associação Amigos BOSCH 
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Preparado para um 
desafio?

Contacto : 

Torneio aberto a :
-Sócios A.A.B.B.
-Sócios A.T.E.
-Colaboradores não   associados
-Familiares e Amigos

Contacto : 
TEF7 – Pedro Costa
MOE12 – Silva
QMM9 - Miguel Mendes

XIII – Torneio de Snooker Feminino e Masculino
No dia 06 de Março de 2010 vai realizar-se o 

Torneio de Bilhar organizado em conjunto pela 
A.T.E. e a  A.A.B.B .

Inscrições abertas de 19.01.10 até  12.02.10 . Inscreve-te já



Danças Latinas

PRINCIPIOS e OBJECTIVOS

APRENDER A DANÇAR

Começar a dançar com prazer. 

Dançar tonificando os músculos 

e as articulações.

Associação Amigos Bosch  
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RITMO LATINO - TURMAS de INICIAÇÃO

e as articulações.

Dançar para fortalecer o 

sistema cárdio - respiratório.

Dançar para desenvolver a 

auto-estima e o equilíbrio 

emocional .

Dançar promovendo o 

relacionamento social dos 

praticantes. 

Para quem tem a vida a 

latejar dentro de si

Abertas Inscrições : 
Contacto : ENG10  -- Paula Serrano

MOE22 – Elsa Barros
IL/FNL  -- Isabel Gomes



BTT

Criação de grupo de BTT

Associação Amigos Bosch  
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• Armenio Alves BrgP /COS 
•Belmiro Silva BrgP /MOE22 

•Domingos Vieira BrgP / MOE 27

•Feliciano Vaz BrgP / MOE27

• Filipe Araujo CM/PUQ – Brg

Os 

Fundadores

Associação Amigos Bem Estar  
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Contamos contigo 
para que possamos 

• Filipe Araujo CM/PUQ – Brg

•Helio Machado CM/ PUQ - Brg

• JoaoPaulo Dourado CM/ PUQ - Brg

•Manuel Vieira BrgP /LOG2-WM 

•Paulo Machado BrgP / TEF2 

•Pedro Costa BrgP / TEF7 

•Sergio Dias BrgP / COS

•Emanuel lima CM/PUQ – Brg

•Nuno  Pinheiro MO11 - Brg

para que possamos 
crescer e ser mais 

fortes 
Junta-te a nós 



Cartão de Sócio

Cartão personalizado para 
sócios da Associação

Vantagens:
Participação a custo zero em:

Torneios de futebol
Ginástica feminina
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Participação activa nas 
Assembleias da Associação

Participação activa em sugestões  
de actividades a organizar

Inscrição de familiares  nas 
actividades desportivas infantis

Acesso a todas as actividades e 
instalações da Associação 

Adesão = 10 €
Jóia  mensal  =  5€



• Bosch é sinonimo de qualidade e confiança na sociedade.

• Queremos  essencialmente ter uma actividade baseada nos princípios da 
solidariedade social da Bosch.

Bosch Porquê ?

Associação Amigos Bem Estar 
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Obrigado pela 
solidariedade social da Bosch.

• Queremos  melhorar a empatia  e ganhar a confiança  do  colaborador 
para com a empresa.

• Ter  a Bosch como um parceiro   estratégico na  para todas  as actividades   
a realizar .

•Publicitar o nosso nome  Bosch e eleva-lo bem alto  na sociedade 
Bracarense.

atenção dada


