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REGULAMENTO DO ESPAÇO COWORK 

Artigo 1.º 

(Âmbito) 

 

O presente Regulamento tem como objetivo definir regras de acesso e de funcionamento 

do espaço COWORK, bem como a inscrição e utilização de todos os serviços. 

 

Artigo 2.º 

(Objetivos) 

 

1. O COWORK tem como principal objetivo apoiar empreendedores, novas empresas e 

profissionais liberais no processo de desenvolvimento e consolidação dos seus 

projetos e atividades, disponibilizando o acesso a serviços (identificados no ANEXO 

I do presente Regulamento), espaço de trabalho e soluções integradas que facilitem a 

sua implementação e crescimento no mercado.  

 

2. Para além do referido no n.º anterior é ainda disponibilizado aos utilizadores do 

COWORK, doravante designados de coworkers, o acesso privilegiado a um conjunto 

de entidades parceiras, proporcionando e facilitando a rápida inserção no contexto 

empresarial e respetiva concretização do projeto e atividade.  

 

 

 

Artigo 3.º 

(Modalidades) 

 

1. O espaço COWORK pode ser utilizado nas seguintes modalidades: 

a) 4Test (A título experimental, pelo prazo de 30 dias); 

b) 4Work4D (Diariamente); 

c) 4Work4W (Semanalmente); 

d) Business ON (Mensalmente). 

2. Nas modalidades referidas nas alíneas a) a c) o contrato de cedência de utilização fica 

dispensado. 



 

 

 

 

Artigo 4.º 

(Candidatos) 

Para as modalidades de COWORK referidas no artigo anterior podem candidatar-se 

profissionais liberais ou empresas, já em atividade ou em fase de lançamento, sendo todas 

as candidaturas alvo de análise e parecer por parte da comissão de análise da 

Administração do Nonagon.  

 

Artigo 5.º 

(Candidatura) 

 

1. O processo de candidatura inicia-se com o envio de uma manifestação de interesse 

para o e-mail cowork@nonagon.pt, identificando a modalidade pretendida. 

2. A manifestação de interesse, nas modalidades 4Test, 4Work4D e 4Work4W, deverá 

ainda conter data de início e término desejada de utilização do espaço Cowork. 

3. Para a modalidade Business On será enviado um formulário de candidatura, que será 

alvo de avaliação pela comissão de análise da Administração do Nonagon, que 

decidirá a possibilidade de admissão. 

4. A comissão a que se refere o n.º anterior reserva-se ao direito de solicitar dados 

adicionais para afeitos de apreciação de candidaturas. 

5. São motivos para a não admissão: 

a) A capacidade esgotada do espaço; 

b) Atividades que possam condicionar o normal funcionamento do open space (ex. 

atividade ruidosas). 

6. As candidaturas decorrem em contínuo, atribuindo-se prioridade de integração 

segundo a ordem de submissão. 

7. A comissão de análise da Administração do Nonagon garante a salvaguarda e a 

confidencialidade dos dados submetidos. 
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Artigo 6.º 

(Pagamento) 

 

1. Pela utilização do espaço, os coworkers pagarão à Administração do NONAGON os 

valores constantes da tabela de preços que deverá ser solicitada consoante a 

modalidade que pretenda de entre as referidas nas alíneas b) a d) do art.º3 para o 

endereço eletrónico cowork@nonagon.pt. 

2. O valor referido no n.º anterior é faturado nas seguintes condições: 

a) No caso de a ocupação ser diária ou semanal, a fatura é emitida no primeiro dia 

de ocupação do espaço COWORK, e efetuado o pagamento, mediante entrega em 

dinheiro ou comprovativo de transferência bancária para a conta titulada pela 

Administração do NONAGON com o NIB 0033.0000.45419423270.05 e IBAN 

PT50.0033.0000.45419423270.05, até ao último dia de ocupação. 

b) No caso de a ocupação ser mensal é faturado no primeiro dia útil seguinte ao mês 

a que diz respeito e deve ser pago no prazo de 8 (oito) dias a contar da receção da 

fatura, mediante transferência bancária para a conta titulada pela Administração 

do NONAGON com o NIB 0033.0000.45419423270.05 e IBAN 

PT50.0033.0000.45419423270.05. 

3. A falta de pagamento da retribuição mensal, no prazo estabelecido nas alíneas 

anteriores, confere o direito da Administração do NONAGON cobrar juros de mora 

pelo atraso no pagamento, podendo os juros ser debitados mensalmente. 

 

 

Artigo 7.º 

(Horário e Utilização de Áreas de Circulação e Equipamentos de Uso Comum) 

 

1. O horário de funcionamento do COWORK corresponde ao período compreendido 

entre as 9:00 e as 20:00 horas, em dias úteis, reservando-se a Administração do 

NONAGON o direito de proceder à alteração do horário. 

2. A utilização dos espaços e serviços disponíveis está reservada aos coworkers e 

respetivos clientes e/ou convidados, no período de funcionamento e nas condições 

previstas no presente Regulamento. 

3. Todos os equipamentos e espaços de utilização comum devem ser mantidos limpos e 

em bom estado de conservação. 
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4. As salas de reunião e formação existentes no NONAGON estão disponíveis para 

utilização dos coworkers e respetivos clientes ou convidados, mediante marcação 

prévia e disponibilidade. 

5. Cada modalidade dispõe de um número de horas gratuitas na utilização das salas de 

reunião, conforme consta da tabela presente no ANEXO I. 

6. Todos os utilizadores devem utilizar de forma eficiente os equipamentos de uso 

comum, luz e água, bem como as comunicações, devendo para o efeito consultar a 

Política de Utilização Responsável das Comunicações e Sistemas de Rede do 

Nonagon disponível no http://nonagon.pt/instalacao-no-cowork/. 

 

 

Artigo 8.º 

(Publicidade) 

Para efeitos publicitários, de promoção e de divulgação das atividades desenvolvidas no 

“Espaço Cowork”, a Administração do NONAGON poderá utilizar a marca ou 

designação social do Coworker, abdicando este de eventual compensação ou 

indemnização pelo seu uso. 

 

Artigo 9.º 

(Chaves do “Espaço Cowork”) 

 

1. No momento de instalação no “Espaço Cowork”, serão entregues ao coworker, em 

função da tipologia, uma chave de acesso RFID (Radio-Frequency Identification) ao 

espaço geral e uma chave de acesso ao seu módulo de armário, ficando sob sua 

exclusiva responsabilidade a proteção e manutenção das mesmas, incluindo a 

produção de cópias, a sua distribuição e qualquer facto associado a estas, ainda que 

por mera negligência.  

2. Em caso de perda ou de utilização negligente que provoque danos irreversíveis, o 

custo associado à substituição das chaves será imputado ao coworker.  
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Artigo 10.º 

(Resolução e Cessação) 

 

1. Serão consideradas automaticamente cessadas todas as obrigações e usufrutos dos 

serviços disponibilizados pela Administração do NONAGON, quando verificada uma 

ou mais do que uma das seguintes situações: 

a) Incumprimento do presente Regulamento; 

b) Falta de pagamento à Administração do Nonagon nos termos do exigido no n.º 1 

do artigo 6.º; 

c) Por iniciativa do coworker, devidamente justificada; 

d) Comportamento indevido na utilização dos equipamentos de uso comum. 

2. Para efeitos do n.º 1, a Administração do NONAGON comunicará ao coworker por 

carta registada, com aviso de receção ou por outro meio que considere conveniente, a 

resolução e cessação dos serviços disponibilizados, produzindo efeitos a partir da data 

de assinatura de tal aviso ou comunicação.  

 

 

Artigo 11.º 

(Disposições Finais) 

 

1. A Administração do NONAGON não será responsável, em situação alguma, pela 

atividade desenvolvida pelos coworkers, cabendo-lhe apenas assegurar a manutenção 

das condições previstas no Presente regulamento para o desenvolvimento das suas 

atividades. 

2. A Administração do NONAGON não poderá ser responsabilizada civil ou 

judicialmente, em caso algum, pelo incumprimento das obrigações fiscais, laborais, 

previdenciais e sociais, comerciais, financeiras, que constituam encargo dos 

coworkers perante os seus fornecedores, colaboradores e quaisquer terceiros. 

3. Dada a natureza da tipologia de utilização CoWork não são permitidos quaisquer 

benfeitorias ou obras de adaptação. 

4. Os casos omissos neste Regulamento e dúvidas na sua interpretação deverão ser 

dirigidos à Administração do NONAGON.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento revisto e aprovado em Conselho de Administração da Associação 

Nonagon em 22 de fevereiro de 2016 

 

Este documento está sujeito a revisão periódica. 

 

  



 

ANEXO I 

 

SERVIÇOS DISPONÍVEIS POR MODALIDADE DE COWORK 

 

  Serviços 4Test 4Work4D 4Work4W 
Business 

ON 
      

C
O

W
O

R
K

 

  Internet e Comunicações 

Comunicações de voz ilimitadas 
para rede fixa nacional 

   

Comunicações de dados (Wi-Fi 
/ Cabo) 

   

  Conforto, bem-estar e espaços comuns 

Acesso a micro-ondas, 
frigorífico e jarro térmico para 
pequenas refeições nas copas 
partilhadas 

   

Acesso a máquina de vending 
de café, bebidas solúveis e 
snacks  

   

Acesso às copas do Piso 1 e 2    

Energia elétrica, ar 
condicionado e sanitários 

   

Manutenção e limpeza das 
áreas comuns e espaços 
externos 

   

Acesso a estacionamento 
exterior (público) 

   

Acesso a estacionamento 
coberto privado garantido 

- - - (1)

  Equipamentos administrativos e comodato 

Secretária partilhada    - 

Secretária Individual - - - 

Módulo de gavetas + chave de 
Segurança 

- -  - 

Armário + chave de segurança - - - 

Impressora comum    

Impressões a Preto e Branco 
(P&B) 

- - 40 200 

Impressão a P&B (ou para além 
do incluído, por pág. A4) 

0,05/unid  0,05/unid 0,05/unid 0,04/unid 



 

Impressão a cores (por pág. A4) 0,20/unid 0,20/unid 0,20/unid 0,18/unid 

  Sede, divulgação e secretariado 

Receção e apoio ao 
secretariado 

-   

Logotipo e nome na página 
Web 

- - - 

Correio interno e 
encaminhamento para correio 
externo 

n/a n/a n/a 

Utilização de morada n/a n/a n/a 

  Reuniões, formações e conferências 

Sala de reuniões não equipada 
(horas grátis)1;2 

- 1/2 3 12 

Sala de reuniões não equipada: 
preço por hora/preço por hora 
além do banco de horas (Máx. 
12 pessoas)1;2 

(*) (*) (*) (*) 

Salas de reunião/formação 
equipada ou não1;2 

(*) (*) (*) (*) 

Auditório (mediante marcação) (*) (*) (*) (*) 

Aluguer de equipamento 
(computadores, projetores, 
outro) 

(*) (*) (*) (*) 

  Outros serviços 

Acesso a workshops e ações de 
networking 

   

    

 1 Sujeito a marcação prévia e disponibilidade   

 2 Equipamentos multimédia não incluídos. Consultar Anexo III   

 (*) Consultar Anexo III     
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ANEXO II 

LOCALIZAÇÃO EM PLANTA DE “ESPAÇO COWORK” 

 



Aluguer de salas

Preço base 

diário unitário*
% desconto

Preço Base 

final diário*
% desconto

425,00 € 100% 0,00 € 100%

425,00 € 50% 212,50 € 20%

425,00 € 50% 212,50 € 20%

425,00 € 50% 212,50 € 20%

425,00 € 30% 297,50 € 20%

425,00 € 30% 297,50 € 20%

425,00 € 30% 297,50 € 0%

425,00 € 30% 297,50 € 0%

425,00 € 30% 297,50 € 0%

425,00 € 20% 340,00 € 0%

Preço/hora Preço/meio-dia* Preço/por dia**

Micro fixo/móvel 2,00 € 8,00 € 16,00 €

Tela Branca 1,50 € 6,00 € 12,00 €

Data Show + Tela Branca + Ponteiro 2,00 € 8,00 € 16,00 €

TV 2,00 € 8,00 € 16,00 €

Computadores*** 3,00 € 12,00 € 24,00 €

Sistema de Videoconferência 18,75 € 75,00 € 150,00 €

Recetores (para tradução simult.) Sob consulta Sob consulta Sob consulta

Serviço de tradução simultânea Sob consulta Sob consulta Sob consulta

Assistência técnica 30,00 € 120,00 € 240,00 €

Preço/hora Preço/meio-dia* Preço/por dia**

Microfone 37,50% 1,25 € 5,00 € 10,00 €

Tela Branca 66,67% 1,00 € 4,00 € 8,00 €

Data Show + Tela Branca + Ponteiro 25,00% 1,13 € 4,50 € 9,00 €

TV 25,00% 1,50 € 6,00 € 12,00 €

Computadores*** 33,33% 1,33 € 5,33 € 10,67 €

Sistema de Videoconferência 20,00% 2,40 € 9,60 € 19,20 €

Recetores (para tradução simult.) - Sob consulta Sob consulta Sob consulta

Serviço de tradução simultânea - Sob consulta Sob consulta Sob consulta

Assistência técnica 33,33% 20,00 € 80,00 € 160,00 €

* Meio-dia corresponde a 4 horas.

** Um dia corresponde a 8 horas.

*** Formações com software específico - favor consultar.

Aos valores das tabela acresce IVA à taxa em vigor.

ALUGUER DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS: MODALIDADES 4TEST, 4WORK4D e 4WORK4W

ALUGUER DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS: MODALIDADE BUSINESS ON

Este documento está sujeito a revisão periódica

Todos os danos que decorram da utilização negligente dos equipamentos, salas e serviços são da exclusiva responsabilidade do utilizador

Associações públicas e público-privadas

Autarquias Locais não sócias

Coworkers BUSINESS ON

Organização de eventos

Aluguer do Auditório

Consultores da Rede Prestige e outros parceiros

Empresas Residentes (escritórios ou incubadas)

Clientes Virtual Presence Premium

ANEXO III

PREÇOS E DESCONTOS POR ENTIDADE NO ALUGUER DO AUDITÓRIO E SALAS

Direções regionais, secretarias e empresas públicas

Autarquias Locais sócias

Clientes Virtual Presence Starter

Coworkers 4WORK4D 3 4WORK4W

Equipamentos e Serviços % desconto
Preços

TABELAS DE PREÇOS SALAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos e Serviços
Preços


