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Preâmbulo 

Na continuidade da estratégia de fomento do Emprendedorismo Jovem, e no âmbito de um 

trabalho em rede e parceria com diversas entidades, o Espaço Coworking surge com o objetivo 

principal de apoiar jovens empreendedores, empresas e profissionais liberais no seu processo 

de desenvolvimento e consolidação de atividades que contribuam para dinamizar e diversificar 

a economia local, ampliar e modernizar o tecido empresarial e contribuir para a criação de 

postos de trabalho estáveis e qualificados. 

No sentido de potenciar o espírito empreendedor e promover a dinâmica empresarial, o 

Município de São Brás de Alportel empenhou-se na criação deste espaço de Coworking, num 

local privilegiado da vila, onde o modelo de trabalho se baseia na partilha de espaços e recursos 

de escritório, acessível a diferentes profissionais, que não trabalham para a mesma organização 

ou na mesma área profissional. Pretende-se que este espaço seja o núcleo de uma Rede de 

Espaços de Incubação de projetos e empresas e de apoio ao Empreendedorismo e que integre  

a plataforma de espaços e projetos de acolhimento empresarial “São Brás ON”: 

Este projeto surgiu da necessidade de acompanhar as tendências atuais de espaço de trabalho, 

espaço esse equipado e que proporciona a partilha de recursos, experiências e ideias, 

fomentando o networking de modo a criar sinergias e potenciar o surgimento de empresas ou a 

atividade de profissionais liberais e outras. Em ambiente descontraído e informal, os 

empreendedores de São Brás de Alportel terão oportunidade de alavancar os seus negócios 

através da coabitação num espaço propício à partilha e à formação de parcerias de negócio, 

usufruindo de vários serviços de apoio que os libertam de tarefas paralelas de gestão de espaço 

e secretariado dedicando-se a tempo inteiro à realização dos seus projetos e ideias. 

Este projeto não tem objetivos financeiros, mas pretende-se fomentar a sua sustentabilidade 

pelo que terá associada uma tabela de tarifas sempre bastante bonificadas na lógica de 

responsabilização e apoio. 

Neste sentido, pretende-se através do presente normativo definir as condições de acesso bem 

como, os procedimentos que definem o funcionamento do Espaço Coworking contribuindo para 

a transparência e equidade dos procedimentos. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 1º 

OBETIVO 

As presentes normas têm como objetivos a definição de regras, condições de acesso e de 

funcionamento do ESPAÇO DE COWORKING DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, localizado na Avenida da 

Liberdade, n.º 57 sito na vila de São Brás de Alportel. 

ARTIGO 2º 

MISSÃO 

O ESPAÇO DE COWORKING DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL tem como principal missão apoiar os jovens 

empreendedores do concelho, na criação do seu emprego, no desenvolvimento dos seus 

projetos e /ou na criação de novas empresas/projetos, mediante a disponibilização de um 

espaço partilhado bem como apoio administrativo, possibilitando a sua implementação e 

crescimento no mercado de trabalho.  

ARTIGO 3º 

DESTINATÁRIOS 

1. Pessoas singulares e coletivas, detentoras de ideia ou projeto empresarial adequado, 

que se encontre em fase de startup, em processo de desenvolvimento sustentado ou 

consolidação das suas ideias de negócios. 

2. Empreendedores, equipas, estudantes, investigadores e atividades de base tecnológica, 

serviços, inovação, entre outros, desde que revelem caráter inovador e responsável no 

seu projeto. 

3. Toda a pessoa detentora de iniciativas locais de emprego, bem como profissionais 

liberais com vista ao auto-emprego, que possam ser complementares neste espaço. 
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4.  Todas as entidades não domiciliadas no Espaço Coworking, com necessidade pontual 

de usufruir do espaço referido, desde que a sua finalidade principal seja o 

desenvolvimento de negócios, parcerias ou prestar formação. 

5. Todos os utilizadores serão designados, no presente normativo por Coworkers. 

ARTIGO 4º 

INSTALAÇÕES 

1. O ESPAÇO DE COWORKING DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL é constituído por: 

a) Uma sala climatizada com: 5 postos de trabalho, em sistema aberto e partilhado; 

equipamento de projeção - projetor e tela de projeção (que pode ser utilizado para 

ações/formações); receção com secretária e impressora, para apoio administrativo; 

expositor partilhado para divulgação de serviços; 

b) WC acessível; 

c) Sala de reuniões, com capacidade máxima de 10 pessoas, com luz natural; 

d)  Espaço de apoio, pequena copa e de arrumos, com micro ondas, chaleira elétrica, 

copos e mini frigorifico. 

2.  A gestão e promoção do Espaço Coworking são asseguradas pelo Município, sob 

coordenação do Gabinete do Empreendedor. 

ARTIGO 5º 

POSTOS DE TRABALHO 

1. Os 5 postos de trabalho à disposição dos empreendedores estão dotados das seguintes 

condições:  

a) Mobiliário e equipamentos: uma secretária, duas cadeiras, dois suportes suspensos na 

parte inferior da secretária para arrumação, um suporte de documentos, caixote de lixo, 

e um suporte identificativo da empresa/projeto; 

b) Eletricidade, Wi-fi gratuitos, luz natural; 

c) Cada posto de trabalho tem também associado para seu uso, uma prateleira em armário 

fechado para salvaguarda de documentos ou objetos; 

e) Em caso de necessidades específicas os coworkers poderão contratar a seu cargo, 

serviços de telecomunicações extra ou outros serviços que considerem necessários. 
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ARTIGO 6º 

DIREITOS DOS COWORKERS 

1. Todos os coworkers terão direito a usar os serviços base colocados à disposição. 

2. Cada coworker tem direito de uso, em exclusividade, do posto de trabalho que for 

atribuído bem como ao espaço de apoio /copa e arrumos; 

3. Cada coworker tem direito ao uso dos espaços comuns, por solicitação à coordenação 

do espaço, nomeadamente: sala de reuniões, equipamento de exposição e 

equipamentos de projeção. 

4. O direito ao uso das instalações por cada coworker é intransmissível e exclusivo para o 

desenvolvimento das atividades que fazem parte do objetivo da empresa ou projeto. 

5. Cada coworker com termo de aceitação mensal terá direito a ter uma placa identificativa 

normalizada visível do exterior que integrará painel conjunto para o efeito. 

ARTIGO 7º 

DEVERES DOS COWORKERS 

1. O Coworker tem o dever de usar de forma responsável, eficiente e adequada o espaço, 

recursos e equipamentos colocados à disposição, bem como promover o seu 

empreendedorismo. 

2. Não é permitido fumar, nem beber bebidas alcoólicas no Espaço Coworking de São Brás 

de Alportel. 

3. O coworker deve garantir que a sua atividade, em nada cause, qualquer inconveniente 

ou transtorno aos restantes coworkers e terceiros que usem o espaço, com particular 

atenção ao ruido, vibrações e cheiros. 

4. Deverá ser mantido o sigilo profissional por parte dos coworkers, compromisso da maior 

importância dado tratar-se de uma regime de trabalho em sistema de espaço aberto 

“open space”; 

5. Informar o Município de São Brás de Alportel da intenção ou necessidade de faltar ao 

Espaço de Coworking; 

6. Cessar a atividade 30 dias seguidos antes do prazo, fundamentando a sua intenção. 
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7. Informar o Município de São Brás de Alportel da ocorrência de alguma alteração na 

sua situação que não se coadune com as regras do Espaço Coworking. 

CAPÍTULO II 

SERVIÇOS DO ESPAÇO 

ARTIGO 8º 

SERVIÇOS BASE 

O ESPAÇO DE COWORKING DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL disponibiliza aos coworkers a seguintes serviços: 

a) Domiciliação fiscal e postal;  

b) Espaços individuais de natureza partilhada (postos de coworking);  

c) Espaços comuns de suporte à atividade empresarial (receção, circulação, wc adaptado);  

d) Wi-fi gratuito;  

e) Consumo de eletricidade e água gratuitos; 

f) Serviços de limpeza dos espaços comuns gratuitos;  

g) Acesso preferencial aos vários serviços e instrumentos de apoio à criação e 

desenvolvimento de atividades empresariais disponibilizados pelo Município de São 

Brás de Alportel. 

ARTIGO 9º 

SERVIÇOS ADICIONAIS DISPONIBILIZADOS 

O ESPAÇO DE COWORKING DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, mediante solicitação dos coworkers, 

disponibiliza os seguintes serviços adicionais:  

a) Espaços comuns de apoio (salas de reunião e formação consoante disponibilidade e 

agendamento);  

b) Serviços de reprografia. 

C) Outros que possam vir a ser criados e adicionados. 
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ARTIGO 10º 

UTILIZAÇÃO POR ENTIDADES TERCEIRAS 

Entidades terceiras podem utilizar a sala de reunião e de formação, mediante marcação, 

subsequente autorização e pagamento prévios. 

ARTIGO 11º 

PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO 

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

Coworking de São Brás de Alportel, o mesmo poderá utilizar a marca ou designação social do 

coworker, abdicando este de eventual compensação ou indemnização pelo seu uso. 

CAPÍTULO III 

PROCESSO DE ADMISSÃO DOS COWORKERS 

ARTIGO 12º 

PERFIL E REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

1. Podem candidatar-se ao Espaço Coworking de São Brás de Alportel jovens (idade igual ou 

superior a 18 anos), trabalhadores independentes, associações ou empresas, já em atividade 

ou em fase de lançamento, que possam ser complementares neste espaço. 

2. Entidades terceiras podem usufruir pontualmente do espaço referido, desde que a sua 

finalidade principal se adeque à missão do Espaço Jovem Coworking de São Brás de Alportel. 

ARTIGO 13º 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

1. O processo de candidatura aos postos de trabalho de carater mais permanente inicia-se com 

o preenchimento do formulário que está disponível em http://www.cm-sbras.pt 

devidamente acompanhado por: 

a. Documentação comprovativa do cumprimento das condições legais, necessárias ao 

exercício da respetiva atividade; 

http://www.cm-sbras.pt/
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b. Documentação comprovativa da situação tributária e contributiva regularizada 

perante, respetivamente, a administração fiscal e a segurança social; 

c. Breve memória descritiva do projeto, onde se contemple no mínimo o âmbito, os 

objetivos, as perspetivas, a adequação da ideia/projeto aos objetivos de 

desenvolvimento económico do concelho e aos objetivos e características do espaço 

Coworking; Exequibilidade e viabilidade económica do projeto/negócio; Relevância 

económico-social; Potencialidade do projeto para a criação de emprego qualificado; 

Capacidade de autonomia da empresa/do empreendedor pós-incubação. 

d. Plano de negócios (se tiver); 

e. Currículo Vitae; 

f. Outra documentação considerada relevante. 

2. A receção das candidaturas para os 5 postos de trabalho com caráter de maior 

permanência, bem como o agendamento para a base semanal e diária de um dos postos 

de trabalho iniciar-se-á a partir de 13 de agosto de 2020 e depois de preenchidos 

decorrem em contínuo, atribuindo-se a prioridade de integração segundo a sua ordem 

de chegada, bem como segundo os critérios que são objeto de valrizção, sendo que cada 

vez que um posto de trabalho fique livre serão contactadas as candidaturas com prazo 

de um ano que, pese embora com condições de aprovação, foram excluídas por não 

haver postos disponíveis. 

3. Sempre que um ou mais postos de trabalho ficarem livres será devidamente publicitado 

essa disponibilidade no site da Câmara Municipal de São Brás de Alportel e nas suas 

redes sociais. 

4. As candidaturas devem ser remetidas através de um dos seguintes meios: 

a.  E-mail para o endereço empreendedor@cm-sbras.pt; 

b. Morada postal: rua Gago Coutinho n.º 1 8150-151 São Brás de Alportel; 

ou 

c. Presencialmente no Espaço Coworking ou nos Paços do Concelho de São 

Brás de Alportel, junto do Gabinete do Empreendedor. 

mailto:empreendedor@cm-sbras.pt
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ARTIGO 14º 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 

1. Após a entrega do formulário de candidatura, esta será avaliada pelo Gabinete do 

Empreendedor que decidirá a possibilidade da admissão segundo os critérios e sua 

ponderação, devendo também ser observada a prioridade de admissão por ordem de 

receção das candidaturas, consideradas válidas durante um ano, a contar da data de entrega. 

2. Na avaliação das candidaturas, às quais será atribuído um número ou código, os critérios e 

sua ponderação são as seguintes: 

Idade  Até 30 anos = 3 pontos 

Dos 31 aos 45 anos = 2 pontos 

>a 45 anos = 1 ponto 

Situação profissional 1º emprego = 3pontos 

Desempregado = 2pontos 

Com outra atividade profissional ativa = 1ponto 

Caso o projeto promova: 

 

Os recursos naturais e culturais endógenos de São Brás 

de Alportel = 1 ponto 

 

A sustentabilidade ambiental = 1 ponto 

 

Inovação = 1 ponto 

 

Residência (pessoa 

individual) ou sede (pessoa 

coletiva)  

Dentro de São Brás de Alportel = 2 pontos 

 

Fora de São Brás de Alportel = 1 ponto 

Qualidade e robustez da 

proposta 

De 1 a 3 pontos 

Proposta já aprovada em 

candidatura anterior dentro 

do prazo de um ano 

15 pontos 
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3. Os proponentes podem ser convocados para entrevistas presenciais destinadas a validar 

e/ou complementar os elementos informativos entregues. 

4. O Município de São Brás de Alportel reserva-se ao direito de solicitar dados adicionais 

para efeitos de apreciação das candidaturas. 

5. O Município de São Brás de Alportel garante a salvaguarda da confidencialidade dos 

dados submetidos na candidatura.  

6. O resultado da avaliação das propostas é divulgado no máximo no prazo de dez dias 

úteis após o término da fase de candidaturas, e as classificações resultam da ordenação 

pela maior pontuação obtida, sendo atribuído os postos de trabalhos disponíveis às 

candidaturas que apresentem maior classificação.  

7. Após notificação às candidaturas em análise, segue-se a fase de reclamação de 10 dias 

úteis, findos os quais e não havendo reclamações pode proceder-se à assinatura do 

termo de aceitação no prazo de 5 dias úteis e instalação no posto de trabalho. 

8. São causas para a não admissão:  

a) A capacidade esgotada do espaço, pese embora nessa situação fique o São-Brasense 

na lista de espera para próximo novo contacto, 

b) O exercício de atividades que possam condicionar o normal funcionamento do 

espaço, como a prestação de serviços pessoais e a realização de atividades 

industriais, ou por exemplo atividades ruidosas; 

c) A atividade não se enquadrar na missão deste espaço. 

9. Todas as candidaturas aos postos de trabalho de base semestral são alvo de análise e 

parecer por parte do Gabinete do Empreendedor; 

10. O agendamento diário e semanal é gerido pelo apoio administrativo do espaço 

Coworking. 

  ARTIGO 15º 

CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ACEITAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE DO 

SERVIÇO E PRAZO 

1. Os coworkers celebrarão termo de aceitação do(s) serviço(s)/ espaços ou postos de trabalho 

com o Município de São Brás de Alportel por períodos de 6 (seis) meses, renováveis 

automaticamente por períodos iguais até ao limite de (2) dois anos. 
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2. O termo de aceitação deve ser celebrado no prazo de 5 dias úteis subsequentes à decisão final 

sobre as candidaturas. 

3. Em caso de utilização diária ou semanal, não carece de assinatura do termo de aceitação, os 

coworkers ficam limitados aos espaços disponíveis no Espaço Coworking de São Brás de Alportel, 

devendo sempre que possível efetuar marcação prévia na receção do espaço Coworking ou 

através do e-mail empreendedor@cm-sbras.pt ou coworking@cm-sbras.pt e assinar termo de 

responsabilidade. 

4. Na reserva semanal não são permitidas reservas de mais de duas semanas seguidas. 

5. Na reserva diária só é possível marcar/reservar no máximo 3 (três) dias seguidos, não havendo 

limite para dias interpolados. 

Capitulo IV  

Funcionamento  

ARTIGO 16º 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 

1. O ESPAÇO DE COWORKING DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL no seu apoio administrativo aos 

empreendedores funciona regularmente durante os dias úteis. 

2. As instalações estão disponíveis para os coworkers das 8horas às 00horas por dia, de segunda 

a sábado, sem prejuízo de cumprimento das regras do Regulamento Geral do Ruído. 

3. Outros horários poderão ser autorizados mediante solicitação ao Gabinete do Empreendedor 

do Município de São Brás de Alportel, devendo o pedido ser realizado 5 dias úteis antes da 

pretensão. 

ARTIGO 17º 

CHAVES DO ESPAÇO 

1. No momento de instalação no ESPAÇO DE COWORKING DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, serão entregues 

ao coworker, em função da tipologia, uma chave de acesso ao Espaço Coworking de São Brás de 

Alportel, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a proteção e manutenção da mesma, 

mailto:empreendedor@cm-sbras.pt
mailto:coworking@cm-sbras.pt
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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 utilização negligente que provoque danos irreversíveis, o custo associado 

à substituição das chaves será imputado ao coworker. 

3. A entrada no Espaço Coworking de São Brás de Alportel está reservada aos coworkers, 

podendo estes fazer-se acompanhar de clientes ou convidados, sendo que, qualquer situação 

anómala que ocorra durante a sua permanência, será da sua inteira responsabilidade. 

4. Sempre que necessário o Coworker deve ser responsável pelo devido encerramento ou 

abertura do Espaço Coworking, acautelando as regras de segurança. 

ARTIGO 18º 

REGRAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO 

1. O coworker não poderá arrendar ou ceder o espaço atribuído. 

2. Nos casos em que se verifique que o coworker abandonou o espaço atribuído, por mais de 15 

dias, sem proceder à comunicação prévia, perde direito ao uso do espaço, sem direito a qualquer 

indemnização. 

3. O ESPAÇO DE COWORKING DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL reserva-se o direito de inspecionar os espaços 

cedidos para comprovar o seu estado de conservação, e tomar algumas de medidas caso se 

verifiquem abusos ou incumprimentos na sua utilização. 

4. Caso não se verifiquem as condições do número anterior, é motivo de resolução imediata e 

automática do contrato, e consequente perda de direito ao espaço cedido no Espaço Coworking 

de São Brás de Alportel. 

5. Não são permitidas obras ou outras alterações nas estruturas do espaço sem o consentimento 

expresso do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador com competência delegada, sob 

pena de resolução do contrato, mediante simples notificação, por carta registada, a enviar ao 

interessado. 

6. As eventuais obras realizadas, autorizadas ou não, ficarão pertença do espaço, sem direito a 

indemnização.  

7. O Município de São Brás de Alportel reserva -se ao direito de exigir a colocação do espaço no 

estado original aquando da entrega, no caso de obras não autorizadas, a expensas do utilizador. 
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8. Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamentos ou elementos publicitários, 

salvo se requerido e aprovado pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

9. É vedada a utilização de máquinas e mercadorias que possam causar danos e sejam 

incompatíveis com as instalações e com o funcionamento do Espaço. 

10. Não é permitido depositar mercadorias, embalagens e outros no exterior das instalações do 

Espaço. 

11. É proibida a permanência de animais dentro das instalações do Espaço, à exceção de cães de 

guia. 

12. O espaço estará dotado das condições necessárias para a higiene e segurança no âmbito do 

Covid-19, devendo ser cumpridas as regras regais da Direção Geral de Saúde e outras 

consideradas necessárias pelo Município de São Brás de Alportel. 

ARTIGO 19º 

UTILIZAÇÃO DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM 

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

clientes ou convidados, para fins exclusivos ao exercício das atividades das empresas ou 

projetos, no período de funcionamento e nas condições previstas no presente normativo. 

2. A limpeza do espaço estará a cargo do Município de São Brás de Alportel, no entanto, todos os 

equipamentos e espaços de utilização comum devem ser mantidos limpos e em bom estado de 

conservação. 

3. A sala de reunião está disponível para utilização mediante marcação prévia e disponibilidade da 

mesma, não devendo ser cedida ao mesmo coworker mais do que 10 horas semanais. 

4. A sala de reunião deverá estar livre entre as 13h00 e as 14h00; 

5. O número de horas semanais referido no número anterior poderá ser excedido, mediante 

solicitação do coworker junto do Gabinete do Empreendedor, devidamente fundamentado. 

ARTIGO 20º 

CAUÇÃO 

A caução a entregar pelos coworkers será no valor de 100 euros, com exceção das cedências 

semanais e diárias que não carecem de qualquer caução. 
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ARTIGO 20º 

TARIFÁRIO 

1. O tarifário em vigor para a utilização dos postos de trabalho e sala de reuniões é o 

seguinte: 

Período de Cedência Notas: Valor 

Mensal Primeiro mês Gratuito 

Mensal Segundo e terceiro mês 50,00€ 

Mensal A partir do 4.º mês 80,00€ 

Semanal  30,00€ 

Diário  10,00€ 

   

Período: 

Manhã (9-13)/tarde 

(13-17)/ noite (17-24) 

 

8,00€ 

Utilização de Sala de Reunião 

Hora(s)  5,00€ 

 

2. No que se refere a cópias e impressões, cada utilizador tem direito a 50 cópias gratuitas, limite 

a partir do qual deve proceder ao pagamento de acordo com o valor indicado na tabela de taxas 

e licenças da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 
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ARTIGO 21º 

PAGAMENTO 

O pagamento da ocupação do Espaço Coworking de São Brás de Alportel será efetuado após a 

assinatura do Termo de Aceitação ou termo de responsabilidade, da seguinte forma:  

a) A tarifa relativa à utilização mensal será paga até ao oitavo dia de cada mês sem prejuízo 

da isenção do mês inicial, e do pagamento da devida caução;  

b) A tarifa relativa à utilização diária ou semanal será paga no momento inicial da ocupação 

do espaço designado ao coworker. 

c) Havendo utilização fracionada, o pagamento será proporcional à utilização efetuada. 

ARTIGO 22º 

RESOLUÇÃO E CESSAÇÃO DO TERMO DE ACEITAÇAO E DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. São automaticamente e imediatamente cessadas todas as obrigações e usufrutos dos serviços 

disponibilizados pelo Espaço Coworking de São Brás de Alportel e respetivos contratos, quando 

observada uma, ou mais do que uma, das seguintes condições: 

a) Incumprimento de qualquer cláusula do presente normativo ou do termo de aceitação ou de 

responsabilidade celebrado entre as partes;  

b) Falta de pagamento ao Município de São Brás de Alportel;  

c) For observada má-fé ou comportamento indevido na utilização dos serviços de uso comum 

ou comportamento indevido face aos restantes coworkers, demonstrando falta de cordialidade 

ou discriminação política, religiosa ou qualquer outra que comprometa o espírito de total 

abertura pela qual se pauta o Espaço Coworking de São Brás de Alportel. 

2. Para efeitos do nº1, o Espaço Coworking de São Brás de Alportel comunicará ao coworker por 

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

disponibilizado pelo interessado para o efeito, a resolução e cessação dos serviços 

disponibilizados, em vigor a partir da data de assinatura de tal aviso ou comunicação, 

notificando-o ainda a devolver, em função da tipologia, e a chave de acesso geral ao espaço. 
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3. Caso o coworker não devolva as chaves referidas no número anterior, o Espaço Coworking de 

São Brás de Alportel tomará as providências necessárias à substituição das mesmas, sendo 

imputável ao coworker todas as despesas inerentes à mencionada substituição. 

4. São ainda motivos de cessação: 

a) A caducidade, no termo do prazo convencionado, sem que haja manifestação de vontade de 

ambas as partes no sentido da sua renovação ou decorrido o período máximo de vigência, de 

dois anos; 

 b) Denúncia do utilizador com aviso prévio de 30 dias seguidos, com fundamentação; 

 c) Acordo entre as partes, a todo o tempo;  

d) Resolução, por uma das partes, em caso de incumprimento das obrigações assumidas pela 

contraparte, no contrato ou no presente normativo.  

e) Resolução pelo Município, verificando -se alterações significativas aos objetivos iniciais que 

deram origem à candidatura e à sua seleção, falência/insolvência da empresa, ou qualquer outra 

situação. 

ARTIGO 23º 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. O Município de São Brás de Alportel rejeita qualquer obrigação de vigilância sobre os 

bens e equipamentos que sejam propriedade do utilizador. 

2. O utilizador aceita que é o único responsável pela vigilância e conservação dos seus bens 

e equipamentos, nada tendo a exigir a qualquer título ao Município de São Brás de 

Alportel, designadamente, em caso de desaparecimento ou danificação dos mesmos. 

3. O Município de São Brás de Alportel não será responsável em hipótese alguma pela 

atividade desenvolvida pelos coworkers e utilizadores dos serviços, cabendo-lhe 

somente assegurar a manutenção das condições previstas nas presentes normas de 

funcionamento para o desenvolvimento da sua atividade. 

4. O Município de São Brás de Alportel não poderá ser responsabilizado, civil ou 

judicialmente, em hipótese alguma, pelo incumprimento das obrigações fiscais, 

laborais, previdenciais e sociais, comerciais, financeiras, que constituam encargo dos 
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coworkers e utilizadores dos serviços perante os seus fornecedores, colaboradores e 

quaisquer terceiros. 

5. O incumprimento de qualquer norma das presentes normas de funcionamento é 

fundamento da cessação imediata do contrato e de eventual responsabilidade civil. 

6. Caberá ao Município de São Brás de Alportel definir e disponibilizar as presentes normas 

de utilização do ESPAÇO DE COWORKING DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL de São Brás de Alportel. 

7. O Município de São Brás de Alportel poderá proceder à revisão do presente documento, 

a todo o tempo, introduzindo novas disposições e/ou alterando as normas existentes, 

com o objetivo de melhorar as condições de funcionamento do espaço. 

ARTIGO 24º 

DÚVIDAS OU OMISSÕES 

As dúvidas suscitadas na aplicação das presentes normas de funcionamento, bem como os casos 

omissos serão resolvidos por deliberação do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador 

com competências delegadas, designadamente na área alimenta, do empreendedorismo e da 

solidariedade; 

ARTIGO 25º 

ENTRADA EM VIGOR 

O presente normativo entra em vigor no dia 13 de agosto de 2020. 


