COWORK WITH A
PRIME PURPOSE
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Olá. Gostaria de apresentar o projecto BWorking, este foi criado como modelo de teste a um
conceito de auto-sustentação da SOCIAL EFFECTS ORG.
Gostamos de avaliar o sucesso dos negócios pelo impacto social que provocam na sociedade,
mas com a consciência que a sustentabilidade é essencial para garantir a eficácia da sua
missão, e , será possível ganhar dinheiro a mudar o mundo? Nós por cá acreditamos que sim!
Com base na experiência do fundador Nuno Guilherme, decidimos abrir espaços de
coworking, que estão abertos ao público em geral. Estes espaços, são geridos de forma
totalmente autónoma por a Social Effects Org Lda., já que em Portugal, a definição legal
de empresa social não existe, tornando impraticável através de uma associação a captação de
investimento privado e/ou sócios imprescindíveis para a expansão.
Ao operar nos nossos espaços, os residentes estão também a ajudar-nos a continuar o nosso
trabalho social e humanitário principalmente junto de jovens e crianças de todo o mundo,
através das diversas instituições parceiras, como a unesco, a amids (lisboa), os tutores de bairro
(seixal), com projectos a decorrer no Brasil e Europa com o projecto Hopen e outros em Africa.
Os BWorking Spaces, doam até 60% do lucro anual obtido por todos os serviços prestados, à
Associação Social Effects (a aguardar estatuto de ong), que financia todos os nossos trabalhos
/ ações na Comunidade Global sem qualquer recurso a dinheiros públicos e/ou doações.
O QUE SÃO OS O BWORKING SPACES®?
O primeiro localizado no centro da capital portuguesa no “business district” no Saldanha,
Avenidas Novas, abriu portas agora em Dezembro de 2017, enquanto lugar inspirador onde as
ideias fluem, as empresas podem ser construídas e os relacionamentos evoluem. A solução
ideal para empresários criativos e profissionais que procuram um espaço em Lisboa. As mesas
estão cercadas por janelas gigantes que criam uma incrível atmosfera de conforto que apenas

a luz natural pode oferecer e se ainda assim quiser apanhar o belo sol de Lisboa, também pode
ir para o rooftop exclusivo no 7º piso.
São espaços de trabalho em regime de coworking, que oferecem todas as condições e o
ambiente necessário para melhorar a produtividade e fazer fluir a criatividade completamente livre do caos dos cafés e esplanadas ou do isolamento do trabalho a partir de
casa.
Pretendemos diferenciar os nossos locais através da adaptação de lojas de rua e de outras
provisões espaciais, conjuntamente com os ambientes circundantes, sendo alguns deles
dotados de showroom para apresentação dos produtos dos residentes dos espaços, e claro,
sempre com um caráter forte de um projeto social.
Mas não basta ter uma ideia, é preciso implementar. Para isso, o Bworking Spaces, criou o
Bmentoring, um programa de mentoria a empreendedores que apoia no processo de
desenvolvimento sustentado de ideias de negócio e start-ups empresariais ou projectos de
caracter social e humanitário
Ser um residente da BWORKING SPACES® significa que o cliente terá um espaço de trabalho
"all over the world” em todos os espaços de rede que contamos iniciar a abertura a partir do
Outono de 2019, depois de estar o modelo consolidado.
Em breve será também lançada a APP que aumentara a automia e produtividade dos
residentes, através da APP o cliente pode reservar sala de reunião, adquirir passes de
coworking ao dia, semana ou mês, atráves dos packs Bnomad ou Bdedicated, conforme o
desejarem, fazer recomendações, aceder e reservar workshops e outros eventos e serviços.
Através da app também pode ser feita a gestao de correspondencia, inclusive agendamentos
e gestão de telefonemas recebidos no numero geral. Pretendemos que a partir do Verão de
2018, a APP seja disponibiliza a todos os owners de coworkings espalhados pelo mundo, como
forma de melhorarem o seu relacionamento e serviço aos residentes.

MAS O QUE É O COWORK / COWORKING?
O conceito de ‘coworking’ diz respeito à partilha de espaço de trabalho por uma comunidade
de empreendedores, ‘freelancers’ e outros profissionais por conta própria.
O objetivo do ‘coworking’ é rentabilizar todo um conjunto de recursos, necessário ao
funcionamento de uma empresa ou projeto como o mobiliário; o equipamento; os serviços; as
salas de reunião.
Na maioria dos casos, este conceito de espaços partilhados de trabalho permite um ambiente
de escritório mais informal e potencia o ‘networking’.
O conceito de ‘coworking’ foi criado em 1999 pelo ‘designer’ de jogos americano Bernie
DeKoven para descrever um sistema de computadores a trabalhar em rede. Em 2005, em São
Francisco, o termo ‘coworking’ começou a ser difundido pelo programador de ‘software’ Brad
Neuberg que criou na cidade californiana um espaço partilhado para onde convidava todos
aqueles que quisessem trabalhar ao seu lado.
Na Europa em geral, nascem todos os meses novos pontos de cowork.
Em Portugal, o Cowork Lisboa no LxFactory foi um dos primeiros espaços de trabalho
partilhado a inaugurar no país, em fevereiro de 2010.

Em 2011 Nuno Guilherme (o fundador do Bworking) criou o primeiro coworking da Margem
Sul do Tejo, em 2012 já eram 5 espaços de Azeitão a Almada, contabilizando mais de 78
empresas e empresários (ver artigos).
Em Lisboa, a StartupCity da Europa, o conceito é cada vez mais procurado, sendo que alguns
dos espaços mais emblemáticos estão com listas de espera sem previsão de vagas.
Reserve já 2 dias de full access totalmente gratuitos, para sentir o gostinho…o chá, café e
cupcakes são por nossa conta!

Contactos
Telefone:
(+351) 21 083 00 00
WhatsApp:
(+351) 925 808 835 (Nuno Guilherme)
Email:
info@bworkingspaces.com

Bworking Spaces
Recepção do Business Center: Edificio Folque , Rua Antonio Enes 14 (Saldanha, Avenidas Novas, Lisboa, Portugal)
Horário da Recepção: Segunda a Sexta das 08:30 às 18:30

Coworking: Edifico Folque, Rua Filipe Folque 40 – 1º ((Saldanha, Avenidas Novas, Lisboa, Portugal)
Horário de acesso: 24 horas/dia, 7 dias/semana, 365 dias/ano.

