
COWORK BALDAYA
NOTA JUSTIFICATIVA

Actualmente vivemos numa crescente e global cultura colaborativa, abertos a novas dinâmicas que estimulem o 
desenvolvimento de projetos e de ideias inovadoras, numa perspectiva de empreendedorismo e inovação econó-
mica. O empreendedorismo é cada vez mais, um fator crítico de sucesso na prosperidade das economias locais. 
O desafio de encontrar um espaço próprio para concretizar novos projectos, é muitas vezes determinante na 
dictomia sucesso vs insucesso das startups e/ou das empresas em fase de consolidação no mercado. Tomando 
consciência destas premissas como alicerces fundamentais no desenvolvimento local, a Junta de Freguesia de 
Benfica considerou pertinente a abertura de um espaço de cowork, situado no novo equipamento cultural e de 
inovação, o Palácio Baldaya. 

Na realidade, um espaço de Cowork traz desafios e sinergias relevantes, que cumpre à Junta de Freguesia de 
Benfica motivar, estimular e facilitar. Principalmente no que concerne a uma maior eficácia na gestão de tempo de 
trabalho, na interação de profissionais de diversas áreas e a consequente partilha de conhecimentos. Facilitar o 
acesso a melhores condições de espaço de trabalho, e a serviços de apoio à capacitação e desenvolvimento dos 
seus negócios, a custos de investimento mais reduzidos.

Deste modo, importa estabelecer num documento as regras e as principais orientações no que concerne ao aces-
so, à utilização e ao funcionamento do referido espaço.

Artigo 1.º

Âmbito

O presente documento tem designadamente como objetivo, a definição de regras de acesso e de funcionamento 
do espaço Cowork Baldaya, as condições de utilização dos serviços disponibilizados e da formalização do processo 
de adesão.

Artigo 2.º

Objetivos

1. O Cowork Baldaya tem como principal objectivo estimular, incentivar e apoiar o empreendedorismo na fregue-
sia de Benfica. 

2. O Cowork Baldaya visa apoiar projectos, empresas, e profissionais liberais em processo de incubação, mas 
também que estejam numa fase de desenvolvimento e consolidação da sua actividade e/ou negócio.



3.  O Cowork Baldaya disponibiliza o acesso a um espaço de trabalho partilhado e a diversos serviços de apoio 
administrativo, de capacitação e aceleração da sua actividade/negócio, como formação, consultoria e men-
toria.

4. O Cowork Baldaya potencia a cooperação, cria sinergias e fomenta a network entre toda a comunidade de 
coworkers.

Artigo 4º

Valências disponíveis ao coworker

O Palácio Baldaya tem um conjunto de valências as quais estão disponíveis a todos os coworkers. Estas valências 
são: biblioteca e espaço infantil, jardim e cafetaria, serviços de formação e sala multimédia, sala de reuniões, sala 
polivalente. Estas valências estão distribuídas no equipamento pela seguinte forma: 

Piso 1

Recepção | Zona de Exposições | Biblioteca | Espaço Infantil | Cafetaria | Jardim

Piso 2

Biblioteca (cont.) | Zona de Estudo | Salas de aluguer | Salão Nobre | Sala Multimédia | Sala Formup

Piso 3

Sala de Reuniões | Sala cowork| Sala Empresa | Sala Polivalente  

Piso 4 – Águas furtadas

Espaço Cowork

Artigo 5.º

Destinatários

1. Podem candidatar-se profissionais liberais e/ou empresas startups (fase de incubação) ou em fase de desen-
volvimento de actividade/negócio.

2. As candidaturas decorrem em contínuo, atribuindo-se a prioridade de adesão os projectos/empresas em fase 
de crescimento e consolidação do negócio, e que tenham impacto económico na comunidade local envolvente.

3. A Junta de Freguesia de Benfica reserva-se ao direito de solicitar esclarecimentos, dados adicionais ou docu-
mentos considerados relevantes para efeitos de apreciação das candidaturas, garantindo a salvaguarda da 
confidencialidade dos dados submetidos pelos/as candidatos/as.

4. Quando empresas, devem apresentar cópia da certidão de registo na Conservatória do Registo Comercial ou 
a chave de acesso da mesma no Portal da Empresa, bem como cópia do cartão de contribuinte e cartão de 
cidadão dos seus membros constituintes.

Artigo 6.º

Termo de utilização

1. O coworker aceita celebrar com a Junta de Freguesia de Benfica um “Termo de Adesão” que definirá o seu 
regime específico de utilização, nomeadamente os espaços a que pode aceder, os serviços que pode utilizar, 
o montante e a forma de pagamento da retribuição.

2. As presentes normas fazem parte integrante do termo de adesão referido no número anterior e é aceite pelo 
coworker, que o rubrica e assina, obrigando-se a cumpri-lo nos seus precisos termos.



Artigo 7.º

Modo de utilização

1. A utilização do Cowork Baldaya pode ser convencionada em regime mensal ou semestral, em conformidade 
com o fixado no “Termo de Adesão” referido no artigo quarto do presente regulamento.

2. O horário de funcionamento dos serviços administrativos de apoio ao Cowork é de 2ª a 6ª feira das 09:30 às 
17:30. O acesso ao espaço de Cowork é de 2ª a Sábado das 09:00 às 22:00 e Domingo das 09:00 às 18:00. 
Subentenda-se o espaço de Cowork as zonas dos postos de trabalho (águas-furtadas), sala de reuniões, sala 
polivalente, copa e instalações sanitárias do piso 3.

3. Sem prejuízo do fixado no ponto anterior, o horário de funcionamento pode ser alterado em função das neces-
sidades específicas de cada coworker, o qual deve solicitar fundamentadamente tal alteração – especificando 
o horário pretendido - junto do técnico da Junta de Freguesia de Benfica designado para o efeito, o qual ava-
liará e decidirá a situação pretendida.

4. O coworker obriga-se a fazer cumprir as “Regras fundamentais de convivência”, conforme Anexo 6 usar todo 
o espaço, mais concretamente a área que lhe for designada, com os cuidados de conservação necessários à 
manutenção do local nas condições em que lhe foi entregue e que reconhece serem boas.

5. Durante os períodos em que frequentar o Cowork Baldaya, cada utilizador deve dirigir-se aos outros com ur-
banidade, contribuindo ativamente para fomentar um bom ambiente de trabalho para todos.

6. O coworker obriga-se a guardar sigilo sobre qualquer informação de natureza profissional que obtenha a res-
peito dos outros membros da comunidade.

7.  O tempo de permanência no Cowork Baldaya é: mínimo de 6 meses e máximo de 3 anos com contratos se-
mestrais renováveis para os postos de trabalho individuais e Sala Empresa; mínimo de um mês e máximo de 
3 anos,  para os postos de trabalho partilhados.

Artigo 7.º

Serviços base

1. O espaço Cowork integra uma sala ampla situada nas águas-furtadas do edifício e uma parte da sala poliva-
lente localizada no piso 3. 

2. Acesso a rede Wi-Fi. Posto de trabalho com uma secretária, um módulo de gavetas, uma cadeira e um cacifo. 
Localização da sede fiscal, serviços de receção e encaminhamento de clientes e correspondência, acesso a 50 
impressões por mês, acesso livre à copa, sala lounge, espaço exterior, e às instalações sanitárias.

3. A utilização da sala de reuniões e da sala polivalente no piso 3 está disponível para os coworkers mediante 
marcação prévia e disponibilidade.

4. Cada projecto/empresa tem acesso a título gratuito a 4 horas de utilização por mês, da sala de reuniões e da 
sala polivalente. Ultrapassado esse limite ser-lhe-á cobrado 75% do valor da tabela de taxas em vigor (Anexo 
4).  

5. O espaço utilizado é coberto por um seguro de responsabilidade civil.

Artigo 8.º

Utilização dos espaços e equipamentos

1. Todos os equipamentos e espaços de utilização comum devem ser mantidos limpos e em bom estado de 
conservação.



2. Os coworkers são responsáveis pela boa manutenção do mobiliário e equipamento electrónico colocado à sua 
disposição, sendo também responsáveis pela sua reparação ou substituição em caso de danos provocados 
por si ou por terceiros à sua responsabilidade

3. Recomenda-se a utilização eficiente de todos os equipamentos de uso comum, bem como uso eficiente da 
água, electricidade, impressoras, equipamento disponibilizado na Copa e dos equipamentos de ar condicionado.

Artigo 8.º

Cessação das relações contratuais

1. As relações contratuais entre o coworker e a Junta de Freguesia de Benfica podem cessar por:

§ Caducidade, no termo do prazo convencionado e sem necessidade de comunicação prévia ou denúncia;

§ Acordo entre as partes, em qualquer altura, desde que seja efetuado o pagamento da utilização efetiva 
do espaço;

§ Resolução, em caso de incumprimento das obrigações assumidas pelas partes no contrato de utilização 
ou nas presentes normas de funcionamento.

2. No caso de cessação por resolução, esta produzirá efeitos através de comunicação escrita fundamentada 
dirigida por uma das partes contratantes à outra.

3. No caso de resolução efetuada pela Junta de Freguesia de Benfica - a qual é sustentada por despacho da 
Sra. Presidente de Junta ou do Vogal com competências delegadas - o utilizador dispõe de 48 horas para 
retirar do Cowork todos os seus bens e equipamentos, sob pena de essa remoção ser efetuada pela Junta de 
Freguesia de Benfica que conservará pelo período de um mês os pertences do coworker.

Artigo 9º

Candidaturas

1.Espaços

As candidaturas poderão ser a um posto de trabalho individual, um posto de trabalho em mesa partilhada, “sala 
empresa” com capacidade para 5 postos de trabalho e/ou posto de trabalho virtual.

2.Avaliação das candidaturas

As candidaturas são avaliadas por um júri nomeado pelo executivo da Junta de Freguesia de Benfica.

3.Critérios de avaliação

As candidaturas serão analisadas segundo critérios de avaliação, os quais devem ser cumpridos na totalidade:

- Projecto com produto/serviço inovador e que gere competitividade (25%);

- Razoabilidade e exequibilidade do projecto/empresa (25%);

- Que contribua para uma maior competitividade e inovação na cidade de Lisboa (25%)

- Ter sustentabilidade financeira e potencial de crescimento (25%).

São critérios de majoração os seguintes:

- Promotor(es) do projecto/empresa residente(s) na Freguesia de Benfica;

- Criação de postos de trabalho;

- Projecto/empresa contribua para o desenvolvimento económico, social e cultural da Freguesia de Benfica.



4. Método de avaliação

A avaliação das candidaturas é efetuada mediante a apreciação do formulário, modelo de negócio e documen-
tos inerentes, bem como por entrevista a efetuar pelo júri nomeado.

A entrevista é complementar da apresentação dos documentos necessários à candidatura e não autónoma da-
queles. 

7.Áreas de negócio elegíveis

- Arquitectura

- Comércio

- Design gráfico e de comunicação

- Gestão e Marketing (ambiental, comunicação, digital)

- Media (rádio, televisão, fotografia, publicidade)

- Produção de Cinema e Vídeo

- Produção cultural (música, teatro, feiras, eventos culturais e lazer)

- Tecnologia 

- Turismo

- Vídeo Jogos

Artigo 10.º

Tarifário

1. Os preços da utilização convencionada serão os vigentes do Anexo 4 do presente documento;

2. No que se refere a cópias e/ou impressões, fica estipulada 50 por mês, sendo a partir desse montante cobra-
do o valor da tabela de taxas em vigor (Anexo 4).

Artigo 11.º

Pagamento

1. A utilização efetuada nos termos contratados será paga após a assinatura do termo de aceitação, da seguin-
te forma:

a) A utilização mensal será paga no primeiro dia útil de cada mês, sendo o primeiro mês pago adiantada-
mente;

b) A utilização semestral será paga no primeiro dia útil de cada mês.

Artigo 12.º

Disposições finais

1. A Junta de Freguesia de Benfica rejeita qualquer obrigação de vigilância sobre os bens e equipamentos que 
sejam propriedade do coworker.

2. O coworker aceita que é o único responsável pela vigilância e conservação dos seus bens e equipamentos, 
nada tendo a exigir a qualquer título a Junta de Freguesia de Benfica, designadamente, em caso de desapa-
recimento ou danificação dos mesmos.



3. A Junta de Freguesia de Benfica não será responsável pela atividade desenvolvida pelos coworkers e utili-
zadores dos serviços, cabendo-lhe somente assegurar a manutenção das condições previstas no presente 
normativo para o desenvolvimento da sua atividade.

4. A Junta de Freguesia de Benfica não poderá ser responsabilizada, civil ou judicialmente, pelo incumprimento 
das obrigações fiscais, laborais, comerciais e/ou financeiras, que constituam encargo dos coworkers e utiliza-
dores dos serviços perante os seus fornecedores, colaboradores e quaisquer terceiros.

5. O incumprimento de qualquer norma do presente documento é fundamento da cessação imediata do contra-
to e de eventual responsabilidade civil.

Artigo 13.º

Dúvidas

As dúvidas suscitadas na aplicação das Normas de Funcionamento, bem como os casos omissos serão resolvidos 
por deliberação da Presidente da Junta de Freguesia de Benfica ou do Vogal com competências delegadas.


