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Caraterização sumária
A AEBB é uma Associação Empresarial sem fins lucrativos, de utilidade pública, com um âmbito
de intervenção territorial correspondente ao distrito de Castelo Branco, contemplando 11
concelhos geograficamente localizados nas sub-regiões da Beira Interior Sul, Cova da Beira e
Pinhal Interior Sul.
A AEBB atua em diversos domínios do interesse das empresas e da economia distrital: técnico,
comercial, formativo e associativo, tendo ainda o desígnio de assegurar uma participação ativa
dos seus associados no desenvolvimento da região, atuando de acordo com uma estratégia de
proximidade e cooperação, de modo a tornar o tecido empresarial e a região cada vez mais
competitivos e sustentáveis tanto economicamente como socialmente.
A AEBB está presente no distrito de uma forma descentralizada:


Castelo Branco – Sede;



Covilhã – Delegação;



Proença-a-Nova – Delegação.

A AEBB é reconhecida como um parceiro relevante a nível regional como se atesta pela sua
participação em numerosas organizações e iniciativas de diversa natureza.

Missão
Promover o desenvolvimento das atividades económicas do Distrito de Castelo Branco nos
domínios técnico, económico, comercial, associativo e outros, assegurando, igualmente, aos seus
associados uma crescente participação nas decisões e nos programas que, no âmbito daquelas
atividades, respeitem às empresas e à região.

Serviços
Representação Institucional | Coordenação


Representação das empresas associadas;



Intervenção pública e lobbying;



Defesa dos interesses gerais da região e do país;



Gestão de carteira de Projetos DI;



Coordenação dos serviços e atividades da AE.
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Departamento de Inovação e Competitividade Empresarial
Unidade de Projetos


Apoio à inovação e competitividade empresarial;



Aconselhamento e informação;



GAI 2020 – Gabinete de Apoio ao Investidor.

Unidade de Formação1


GIP – Gabinete de Inserção Profissional;



Formação financiada e não financiada;



Formação à medida;



Formação inter e intraempresa;



Formação em parceria;



Seminários e ações de sensibilização.

Departamento de Associativismo


Apoio aos Associados.

Departamento de Eventos


Realização de eventos;



Aluguer de infraestruturas e equipamentos.

O apoio à inovação e competitividade empresarial é um eixo prioritário da atuação da AEBB.
Estando a sua intervenção orientada para induzir nas empresas, direta ou indiretamente,
dinâmicas que respondam às novas exigências dos mercados, com informação e serviços técnicos
que desencadeiem processos eficazes nas áreas da cooperação, formação, empreendedorismo,
internacionalização, inovação e financiamento.
Ao longo dos anos a AEBB candidatou e executou numerosos e variados projetos nos domínios
referidos em prol das empresas e da qualificação de indivíduos no distrito.
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Ver Anexo
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Condições de utilização
De acordo com os departamentos e serviços apresentados no capítulo anterior a AEBB dispõe de
regulamentos e processos expeditos que permitem aos seus associados, e a outras entidades,
beneficiar das infraestruturas disponibilizadas e descriminadas no capítulo seguinte.

Infraestruturas
A AEBB em Castelo Branco dispõe das seguintes infraestruturas:
 Plataforma de Espaços:
o Incubadora:
 Está dividida em dois módulos: A e B:
 A – Localiza-se no 2º piso e dispõe de:
o 5 gabinetes com dimensões diferentes;
o 1 sala de cowork com capacidade para 20 pessoas;
 B – Localiza-se na cave e dispõe de:
o 7 gabinetes com dimensões diferentes;
o Núcleo de formação (1º piso):
 Dispõe de 4 salas de formação;
o Salas de reunião (1º piso):
 2 salas;
o Auditórios:
 Grande - 250/270 lugares (R/C);
 Médio - 50/60 lugares (1º piso);
o Pavilhões de exposição (R/C):
 Grande (30m x 100m = 3.000m2);
 Médio (20m x 48m = 960m2) com um átrio adjacente (375 m2);
o Espaço livre (2.500 m2) (cave);
o Serviços de apoio: (1º piso)
 Wifi;
 Reprografia;
 Receção de correio;
 Receção nas horas de expediente;
 Plataforma Produtiva:
o 10 cozinhas ao longo do pavilhão de exposições grande:
 8 cozinhas equipadas com:
 Fogão de 4 bocas a gás e forno;
 Grelhador;
 Fritadeira;
 Exaustor (sobre os 3 equipamentos anteriores);
 Câmara frigorífica com 3 câmaras independentes (1 m3);
 Bancada frigorífica com 1 câmara e 5 gavetas;
 Máquina de lavar a loiça;
 Bancada (2m lineares) com lava-loiças duplo e prateleira de
apoio;
 Prateleira (2m lineares);
 Bancada de apoio preparada para máquina de café;
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 Esquentador;
 Extintor e manta corta-fogo;
 1 padaria/confeitaria equipada com;
 Forno elétrico com 2 câmaras e estufa;
 Exaustor (sobre o forno);
 Batedora (20 l);
 Câmara frigorífica com 3 câmaras independentes (1 m3);
 Bancada frigorífica com 2 portas;
 Máquina de lavar a loiça;
 Bancada (2m lineares) com lava-loiças duplo e prateleira de
apoio;
 Prateleira (2m lineares);
 Esquentador;
 Extintor e manta corta-fogo;
 1 padaria/confeitaria equipada com;
 Forno a lenha com 1 câmara e espaços para lenha e cinzas;
 Amassadeira (25 l);
 Amassadeira de bancada (5 l);
 Bancada frigorífica com 2 portas;
 Lava loiças;
 Bancada (1,2m lineares) com 1 prateleira de apoio;
 Extintor e manta corta-fogo;
 As 8 cozinhas podem-se juntar 2 a 2 abrindo-se uma porta intermédia;
 As 2 padarias/confeitarias podem-se juntar abrindo-se uma porta
intermédia entre elas;
 Todas as cozinhas têm acesso direto ao pavilhão de exposições;
 Todas as cozinhas têm acesso direto à esplanada;
 Todas as cozinhas têm um balcão aberto para a esplanada (com estores
elétricos);
Espaços comuns:
o Átrio;
o Bar (no átrio);
o Vários sanitários dispersos pelos vários pisos;
o Estacionamento privativo;
Espaço administrativo da AEBB;
o 5 gabinetes/escritórios;
o 1 sala de reuniões;
o 1 reprografia;
o 1 receção (enunciada anteriormente na plataforma de espaços).
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Átrio e receção com bar

Pavilhão de exposições (960m2)

Auditório 250/270 lugares

Pavilhão de exposições (3.000m2)
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Cave do pavilhão de exposições com2.500 m2

Auditório de 50/60 lugares

Sala de reuniões/formação

Sala de Formação
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Gabinete dos espaços de alojamento empresarial

Panorâmica de cozinha (1)

Panorâmica de cozinha (2)

Panorâmica da padaria/confeitaria
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Bancada frigorífica com porta dupla e lava-loiças

Amassadeira (25 l)

Amassadeira de bancada (5 l)

Bancada frigorífica com câmara e 5 gavetas

Batedora (20 l)

Fornos elétricos

Forno a lenha

Interior do forno a lenha
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Bancada de trabalho com 2 prateleiras

Fritadeira, grelhador
fogão, forno e exaustor

Câmara de frio (3 câmaras)

Bancada de lavagens dupla com máquina de lavar a loiça

Bancadas frigorífica e de trabalho em “L”

Esquentador

,
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Segurança

Possibilidade de juntar 2 cozinhas
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Anexo
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Em Abril de 2000, a Associação Empresarial - AEBB, foi acreditada como entidade formadora,
pela DGERT, atuando segundo as seguintes tipologias:
. Formação Financiada
. Formação Não Financiada
. Formação em Parceria
. Formação à Medida
. Formação Inter-empresas
. Formação Intra-empresas
. Seminários e ações de sensibilização
No ano de 2014, obteve a certificação junto da DGERT, nas seguintes áreas de Educação e
Formação:
Desenvolvimento Pessoal;
Línguas e Literaturas Estrangeiras;
Comércio;
Marketing e Publicidade;
Finanças, Banca e Seguros;
Contabilidade e Fiscalidade;
Gestão e Administração;
Enquadramento na Organização/Empresa;
Direito; Informática na ótica do utilizador;
Construção Civil e Engenharia Civil; Produção Agrícola e Animal;
Silvicultura e Caça;
Saúde - programas não classificados noutra área de formação;
Hotelaria e Restauração;
Segurança e Higiene no Trabalho.
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