
COWORK BALDAYA 
PERGUNTAS FREQUENTES 

1. O que é o Cowork Baldaya?
É um espaço de trabalho partilhado, localizado num edifício setecentista designado de Palácio Baldaya, sob a gestão directa 
da Junta de Freguesia de Benfica. O Palácio Baldaya tem como missão ser um polo catalisador do desenvolvimento cultural, 
formativo, do empreendedorismo e inovação económica. Para isso tem uma Biblioteca e Ludoteca, equipa técnica de formação 
certificada com o centro “Qualifica”, salas para actividades culturais, um jardim com cafetaria e um espaço de cowork. Situa-se 
na Estrada de Benfica N. 701 perto da Igreja de Benfica, junto a vários transportes públicos como autocarros, camionetas e 
estação de comboio de Benfica.

2. O que oferece este espaço?
Espaço de trabalho partilhado, com várias opções e serviços adequados às diferentes necessidades dos coworkers. Os espaços 
de trabalho são a custo abaixo do valor de mercado. Estabelece a ligação a mentores que podem ajudar os empreendedores 
a desenvolverem o seu negócio; providencia o acesso a parcerias e benefícios que oferecem ou disponibilizam serviços 
especializados; permite o contacto dos empreendedores com business angels, investidores de capital de risco e outras fontes 
de financiamento; promove a partilha de conhecimento entre os coworkers e organiza actividades e eventos de networking, 
como workshops, sessões de mentoring; acesso a serviços especializados de consultoria e acções de formação.

3. Quais os preços do espaço Cowork?
•  Posto de trabalho em mesa partilhada com cadeira. Acesso a: copa; WC; Wi-Fi; morada fiscal; workshops; mentoría; eventos 

organizados pela comunidade de coworkers; 75% de desconto sobre o valor da tabela de taxas em vigor no aluguer da sala 
de reuniões e na sala polivalente. Valor mensal 60€ (c/IVA).

•  Posto de trabalho individual equipado com uma secretária, uma cadeira, um cacifo e armários partilhados. Acesso a: copa; Wi-
Fi; morada fiscal; recepção de correspondência; workshops; mentoría; eventos organizados pela comunidade de coworkers; 4 
hs p/mês de utilização da sala de reuniões e da sala polivalente (não acumuláveis). Valor mensal 100€ (c/IVA)

•  Uma sala autónoma com 5 postos de trabalho, equipada com uma mesa de reuniões modelar, 5 cadeiras e 2 blocos de 
gavetas. Acesso a: copa, Wi-Fi, morada fiscal, recepção de correspondência; 4 hs p/mês de utilização da sala de reuniões e da 
sala polivalente (não acumuláveis). Valor mensal 400€ (c/IVA)

•  Posto de trabalho virtual
•  Sede fiscal; recepção de correspondência; workshops, mentorías, eventos organizados pela comunidade de coworkers; 75% 

de desconto sobre o valor da tabela de taxas em vigor, no aluguer da sala de reuniões e na sala polivalente. Valor mensal 25€ 
(c/IVA)

4. Quanto tempo posso ficar no Cowork?
Contratos de posto de trabalho individual e/ou Sala Empresa: mínimo de 6 meses e máximo de três anos. Para contratos de 
posto de trabalho mesa partilhada: mínimo de um mês e máximo de 3 anos.

5. Tenho uma ideia de negócio, mas não tenho Plano de Negócios e ainda estou a desenvolver o produto. Posso candidatar-me?
Sim, para se candidatar deverá ter já uma ideia de negócio. São valorizadas as candidaturas que já tenham desenvolvido parte 
do produto e/ou serviço e que já tenham efectuado teste de mercado.

6. Para mais esclarecimentos consultar as Normas de Funcionamento.


