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Artigo 1º 

Âmbito 

O presente Regulamento visa definir regras de acesso e de funcionamento do Espaço COWORK, 

bem como a utilização de todos os serviços, sendo que os seus utilizadores serão doravante 

designados de coworkers. 

 

Artigo 2º 

Entidade Gestora 

A llhas de Valor, S.A., empresa do setor público empresarial regional, é a Entidade Gestora da 

Incubadora do Centro de Desenvolvimento e Inovação Empresarial de Santa Maria (Incuba+ 

Santa Maria), doravante designada por Incuba+. 

 

Artigo 3º 

Objetivos  

O COWORK tem como principal objetivo apoiar pessoas singulares, empreendedores, e 

empresas no processo de desenvolvimento e consolidação das suas ideias, projetos e 

atividades, disponibilizando o acesso a serviços e espaço de trabalho partilhado que facilitem a 

sua implementação e crescimento no mercado. 

 

Artigo 4º 

Modalidades e Serviços Incluídos 

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

a) COWORK à Hora; 

b) COWORK Diário; 

c) COWORK Mensal; 
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d) COWORK Anual; 

2. Em todas as modalidades serão disponibilizados os seguintes serviços: 

a) Comunicações de voz ilimitadas para rede fixa nacional; 

b) Comunicações de dados (Wi-Fi / Cabo); 

c) Acesso às salas de convívio partilhadas; 

d) Acesso a micro-ondas, frigorífico, jarro térmico e máquina de café para pequenas 

refeições nas salas de convívio partilhadas; 

e) Energia elétrica, ar condicionado e sanitários; 

f) Manutenção e limpeza das áreas comuns e espaços externos; 

g) Acesso a estacionamento exterior (público); 

h) Secretária/mesa partilhada; 

i) Impressora multifunções para digitalização gratuita;  

j) Impressora multifunções para impressões e fotocópias conforme tabela de preços; 

k) Receção e apoio do secretariado; 

l) Acesso às Salas de reuniões, conforme nº5 do artigo 8º do presente Regulamento. 

3. Na modalidade de COWORK Anual serão disponibilizados, para além dos referidos no 

ponto 2 do presente artigo, os seguintes serviços: 

a)  Acesso a Workshops e ações de networking; 

b) Utilização da morada das instalações da Incubadora para efeitos de sede social. 

4. Nas modalidades referidas nas alíneas a), b) e c), do ponto 1 do presente artigo, o contrato 

de cedência de utilização fica dispensado, sendo a ocupação do espaço efetuada mediante 

a assinatura de um termo de aceitação do estabelecido no presente Regulamento e no 

Regulamento Geral da Incubadora do Centro de Desenvolvimento e Inovação Empresarial 

de Santa Maria; 

 

5. Na modalidade referida na alínea d) do ponto 1 do presente artigo, COWORK Anual, o 

contrato terá uma duração de 1 ano, renovável por iguais períodos, se nenhuma das partes 

o denunciar até 30 dias antes do término do mesmo. 
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Artigo 5º 

Candidatos 

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

singulares, empreendedores ou empresas, já em atividade ou em fase de lançamento, sendo as 

candidaturas alvo de apreciação e decisão por parte da Entidade Gestora. 

 

Artigo 6º 

Candidatura e Seleção 

1. O processo de candidatura, para todas as modalidades de COWORK, inicia-se com o 

preenchimento do formulário , indicando a sua data de início e término. Este encontra-

se disponível no site (www.incubamais.pt), podendo ser submetido no mesmo, por email 

(incubamais@ilhasdevalor.pt) ou presencialmente nas instalações da incubadora; 

2. A candidatura submetida será sujeita a apreciação pela Entidade Gestora, conforme artigo 

5º do presente regulamento; 

3. A Entidade Gestora reserva-se ao direito de solicitar dados adicionais para efeitos de 

apreciação de candidaturas; 

4. Só podem usufruir da Modalidade de COWORK Anual, os candidatos que possuam a 

situação regularizada face à administração fiscal e à segurança social em Portugal; 

5. São causas para a não admissão, em qualquer das modalidades de COWORK: 

a) A capacidade esgotada do espaço; 

b) O exercício de atividades que condicionem o normal funcionamento do open space. 

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

ordem de submissão;  

7. A Entidade Gestora atribui o espaço e aprova o contrato, nas situações aplicáveis, no prazo 

máximo de 5 dias a contar da receção da candidatura; 

8. A atribuição de Espaço COWORK é notificada por email ao candidato, salvo quando 

requerido presencialmente para utilizações pontuais, o qual dispõe do prazo máximo de 5 
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dias úteis, sob pena de caducidade da candidatura, para: 

a) Proceder à entrega dos documentos solicitados pela Entidade Gestora; 

b) Proceder à celebração do termo de aceitação ou contrato a que se referem os n.ºs 4 e 

5 do artigo 4.º do presente Regulamento. 

9. A Entidade Gestora garante a salvaguarda e a confidencialidade dos dados submetidos, de 

acordo com o Regime Geral da Proteção de Dados (RGPD) em vigor e nos termos da Política 

de Proteção de Dados acessível em www.ilhasdevalor.pt e em www.incubamais.pt. 

 

Artigo 7º 

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

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

expediente dos serviços da Incubadora do Centro de Desenvolvimento e Inovação 

Empresarial de Santa Maria, reservando-se a Entidade Gestora ao 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. 

4. As salas de reunião e formação existentes na Incubadora estão disponíveis para utilização 

dos coworkers e respetivos clientes e/ou convidados, mediante marcação prévia e 

disponibilidade;  

5. Em caso de situações em que a utilização pretendida de qualquer um dos espaços seja 

fora do horário de expediente esta será analisada pela Entidade Gestora, devendo ser 

verificada caso a caso e sujeito aos custos associados; 

6. Todos os utilizadores devem usar de forma responsável e eficiente os equipamentos de 

uso comum, luz, água, ar condicionado e comunicações. 
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Artigo 8º 

Pagamento 

1. Pela utilização do espaço, os coworkers  pagam à  Entidade Gestora os valores constantes 

da tabela de preços, conforme ANEXO I; 

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

a) No caso de a modalidade ser à Hora, Diária ou Mensal o pagamento é efetuado no 

primeiro dia de ocupação do Espaço COWORK, não havendo lugar a reembolso em caso 

de cancelamento ou não utilização do espaço no período requisitado pelo coworker; 

b) É permitido efetuar alterações ao agendamento inicialmente efetuado mediante 

disponibilidade do espaço, desde que com antecedência mínima de 48h; 

c) No caso da modalidade Anual, o pagamento do primeiro mês é imediato, sendo nos 

meses subsequentes efetuado até ao dia oito, mediante transferência bancária para 

conta indicada pela Entidade Gestora. 

3. A falta de pagamento da remuneração devida, no prazo estabelecido nas alíneas 

anteriores, confere o direito à Entidade Gestora de proceder à resolução do contrato. 

 

Artigo 9º 

Publicidade 

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

COWORK, a Entidade Gestora pode utilizar a marca ou designação social do coworker, 

abdicando este de eventual compensação ou indemnização pelo seu uso. 

 

Artigo 10º  

Tolerância 

Se a Entidade Gestora em qualquer momento, tolerar mora ou infração contratual, deixar de 

aplicar alguma sanção, relevar falta praticada, conceder prazo adicional para o cumprimento 
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de qualquer obrigação, praticar ou se abstiver de praticar facto ou ato que importe em 

tolerância de falta ou relevação de sanção, isso não constituirá alteração dos termos e 

condições contratadas, nem precedente a ser invocado pelo beneficiário ou por terceiros, 

constituindo mera tolerância, da qual nenhuma obrigação decorrerá para a Entidade Gestora. 

 

Artigo 11º  

Resolução e Cessação 

1. Cessam automaticamente todas as obrigações e usufrutos dos serviços disponibilizados 

pela Entidade Gestora e Incuba+ Santa Maria, quando verificada uma ou mais do que uma 

das seguintes situações: 

a) Incumprimento do presente Regulamento; 

b) Falta de pagamento nos termos do artigo 8.º; 

c) Por iniciativa do coworker, devidamente justificada, com pelo menos 30 dias de 

antecedência, na modalidade COWORK Anual; 

d) Comportamento indevido na utilização de equipamentos e serviços de uso comum; 

e) A não utilização do espaço atribuído pelo período superior a 20 dias úteis consecutivos, 

sem justificação, aplicável apenas na modalidade de COWORK Anual. 

2. Para efeitos do número anterior, a Entidade Gestora comunica 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 12º 

Proteção de Dados Pessoais 

1. A Ilhas de Valor, S.A. tem um compromisso de conformidade com as normas jurídicas de 

proteção de dados pessoais, estando a política de proteção de dados disponível em 

www.ilhasdevalor.pt, www.incubamais.pt ou, presencialmente, na receção da Incubadora. 

2. O tratamento dos dados tem como fundamento, consoante as situações concretas, a 
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gestão do relacionamento contratual com os Empreendedores, os utentes e os utilizadores 

contratualizados, a prossecução de interesses legítimos da Incubadora, bem como, 

finalmente, o consentimento dos titulares dos dados. 

3. O tratamento de dados pessoais no âmbito das atividades reguladas pelo presente 

Regulamento é realizado nos termos da Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados 

apresentada e disponibilizada a todos os Empreendedores ou utentes no momento da 

celebração do contrato ou de acesso às instalações da Incubadora. 

4. Todos os titulares de dados podem exercer os seus direitos de informação, de reclamação 

ou de proteção de dados, designadamente os direitos de acesso, retificação, oposição, 

limitação de tratamento, portabilidade ou apagamento, através de pedido de exercício 

desses direitos formulado ao Encarregado da Proteção de Dados através do email 

protecaodedados@ilhasdevalor.pt ou, presencialmente, através do preenchimento do 

Formulário de exercício de direitos disponível na receção da Incubadora. 

5. Em caso de ocorrência de incidentes de violação de dados, qualquer interessado, 

trabalhador da Ilhas de Valor, S.A. ou titular dos dados pode comunicar esse incidente 

através de contato com o Encarregado da Proteção de Dados ou, presencialmente, através 

do preenchimento do Formulário de comunicação de incidentes disponível na receção da 

Incubadora. 

6. O titular dos dados tem ainda, caso assim o pretenda, direito a apresentar reclamação 

diretamente à autoridade de controlo, devendo, nesta situação, contactar diretamente a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 
Artigo 13º 

Disposições Finais 

1. A Entidade Gestora não é 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; 
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2. A Entidade Gestora não pode 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 do COWORK não são permitidas quaisquer 

benfeitorias ou obras de adaptação; 

4. É da responsabilidade exclusiva dos coworkers acautelar a segurança dos seus bens 

utilizados no exercício da sua atividade em todos os espaços a que tenha acessibilidade 

na Incubadora do Centro de Desenvolvimento Inovação Empresarial de Santa Maria; 

5. Os casos omissos neste Regulamento e dúvidas na sua interpretação devem ser dirigidos à 

administração da Entidade Gestora; 

6. Este regulamento está sujeito a revisão periódica. 
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ANEXO I 

 

 

 Tabela de preços a aplicar pela Incubadora sobre o COWORK 

Os valores constantes da tabela acima incluem IVA à taxa legal em vigor. 
Estes valores estão sujeitos a atualizações periódicas. 

Modalidade Valor Unidade Observações 

COWORK à HORA 1,50€ Hora  

COWORK DIÁRIO 5,00€ Dia  

COWORK DIÁRIO (+3dias) 3,00€ Dia  

COWORK MENSAL 25,00€ Mês  

COWORK ANUAL 240,00€ Ano 20€/Mês 

COLABORADORES / ESTUDANTES 
(Entidades Parceiras) Desc. 75% -  

ESTUDANTES (Não Parceiros) Desc. 50% -  


