
AABB - Estatutos 
 

 
 
AABB , quem é? 

 Somos todos quantos acreditam num projecto válido desempenhado por pessoas que se interessam 

pelo bem-estar da comunidade 

Na sequência de melhorar a satisfação, a motivação, o trabalho em equipa, empenho e 

disponibilidade para novos desafios, nasce a associação AABB 

 

É objectivo desta associação  colaborar em tudo quanto possível com a empresa na satisfação 

pessoal dos seus colaboradores. 

Valorizar o colaborador, o colaborador BOSCH distingue-se tal como no passado, pela sua 

disponibilidade. 

Todos os lucros obtidos serão aplicados em benefício dos associados e em prol da constituição de 

uma nova família, respeitando os princípios BOSCH genuínos em todo o seu vigor. 

Primeiro a pessoa segundo a qualidade do produto terceiro o beneficio, pois este é o caminho que 

julgamos correcto para o sucesso. 

Mostraremos aos nossos filhos as nossas capacidades, o potencial do espírito de grupo e de boa 

disposição. Os nossos acompanhantes sentiram o prazer de viver num mundo como o nosso. 

 

� Criar uma população mais interventiva. 

� Fortalecer o carácter e a confiança. 

� Desenvolver o espírito de equipa. 

� Promover o convívio interdepartamental. 

� Criação de hábitos para uma vida saudável 

� Valorizar o ser humano. 

� Criar novas alternativas ao colaborador. 

� Integrar a nossa família com a empresa 

� Proporcionar o desafio constante  

� Criar momentos de prazer para que a motivação seja real 



 
O NOSSO PROJECTO 

 
Aérobica(Enjoy) 

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. 

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. 

 

Clube de bilhar AABB  

1. Surge com o objectivo de apoiar colaboradores que tenham o hobbie de 

jogar bilhar e dar oportunidade de dar formação neste âmbito desportivo.  

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

3. Sentir a emoção de entrar e competir a nível federado em provas da FPB (Federação Portuguesa 

de Bilhar) e da ABM (Associação de Bilhar do Minho). 

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

 

 

 Defesa Pessoal “Dragon-Kick”    

Surge com o objectivo de : 

1. Apoiar colaboradores a ter 

autoconfiança. Poderá aprender as 

principais técnicas defensivas que ajudam a sair o mais airosamente possível de situações 

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

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

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

4. O clube formará uma equipa federada, para a época 2011/2012.  

 

 

Danças Latinas   

Surge com o objectivo de: 

1. Começar a dançar com prazer.   

2. Dançar tonificando os músculos e as articulações. 

3. Dançar para fortalecer o sistema cárdio-respiratório. 

4. Dançar para desenvolver a auto-estima e o equilíbrio emocional. 

5. Dançar promovendo o relacionamento social dos praticantes.  

 
 



 
Jornal dos Amigos 

O jornal surgiu como necessidade de criar ou fortalecer a 

ligação com os associados AABB e com os colaboradores da 

nossa empresa BOSCH. 

 

 Biblioteca 

 Surge com o objectivo de: 

1. 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 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. 

 

Curso de Informática 

Surge com o objectivo: 

1. Apoiar e dar oportunidade a associados e familiares que tenham necessidade de 

ter formação neste âmbito.  

 2. Proporcionar a possibilidade de contar com profissionais competentes para dar suporte específico. 

 3. Proporcionar aos colaboradores, uma alternativa, de formação em ferramentas informáticas. 

 

Centro de estudos   

Surge com o objectivo: 

1. Proporcionar às crianças a possibilidade de contar com profissionais competentes 

para o dar suporte específico nas diversas disciplinas em que os pais denotem dificuldades no 

decorrer do ano lectivo. 

2. Proporcionar aos pais que geralmente recorrem a estes centros, uma alternativa, para dar suporte 

aos seus educandos em áreas ou disciplinas as quais não dominam ou não estão devidamente 

preparados para lhes dar este suporte. 

3. Criação de emprego  

 
 Escola de Futebol Infantil 

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.  



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. 

 

  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. 

2. Facilitar a vida aos pais que geralmente recorrem a estes centros para completar os horários de 

infantários ou escolas. 

3. Criação de emprego.  

 

 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. 

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. 

 

Clube de BTT  

1. Proporcionar um bom grupo de colegas e amigos unidos pelo desporto, convívio e 

natureza. 

2. Desenvolver   a sua  actividade nas vertentes  desportiva e de lazer.  

3. Organizar inúmeras actividades relacionadas com a sensibilização para a preservação da 

natureza, provas desportivas, concentrações e encontros, para além dos afamados passeios matinais 

de Domingo.  

4. Promover eventos em estreita parceria com escolas da região proporcionando aos mais novos o 

contacto como património natural e cultural da região e as autarquias na protecção do meio ambiente. 

 

Clube de Surf e Bodyboard 

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. 

1. Formação de novos praticantes 

2. Educação e sensibilização ambiental 

 

O Nosso site 

Endereço: http: aabb2010.wordpress.com 



   

 

 

 

 

 



 

 

Despesas Anuais da AABB 

Total 2009 – >  5.250€ 

Total 2010 – > 12.530€ 

 

 

Como pode a Administração BOSCH ajudar a promover este 

projecto? 

 
Este é o nosso sonho, que em conjunto pode tornar-s e uma realidade.  

É necessário termos as nossas próprias instalações 

O Trabalho em equipa não acontece por acaso.  É con struído . 

 

Um exemplo de sucesso apoiado pela BOSCH 
“Associação de Trabalhadores da Bosch” (Paraná – Brasil) 

    



            
 

            
 

    

               
 

� Instalações próprias: 

� - Edifício  

� - Sala de congressos 

� - Campo de futebol 

� - Campo de Ténis 

� - Restaurante 

� - Piscinas 

� - Loja de venda de roupas  

� - Loja de venda de produtos BOSCH 

� - ATL 

� - Centro de Estudos 

� - Biblioteca 

� - Cabeleireiro 

� - Transporte próprio 

� Esta associação foi apoiada e patrocinada pela BOSC H a 100% 

� Actualmente é rentável por si própria, no apoio aos trabalhadores e família (filhos), alugando 

o espaço para eventos de empresas (congressos, actividades de trabalho em 

equipa/motivação). 


