
Cowork é o modelo de trabalho que se baseia na
partilha de um espaço e dos recursos de
escritório.
É uma tendência que está a alterar a forma com
que as empresas e empreendedores trabalham,
partilham e se relacionam entre si. Reunindo
residentes que não trabalham necessariamente
para a mesma empresa ou área, sendo estes,
profissionais liberais, empreendedores, startup’s e
profissionais independentes.
 
Estar sozinho não é bom para os níveis de
motivação e pode até criar bloqueios de
criatividade, estar envolvido com outras pessoas
espevita-lhe naturalmente a motivação no trabalho
e se a motivação é despertada, a produtividade
aumenta, além disso, se precisar de conselhos
sobre aspetos que não domina, haverá sempre
alguém, que vai saber alguma coisa sobre isso, ou
conhecer alguém que saiba. E é esta é uma das
principais vantagens do coworking.
 

Cowork

COWORK CENTER AND BUSINESS
SOLUTIONS

Email: logistica@acoretica.com
Filial: 295 216 522 | Sede: 295 416 272 
Lizuarte Martins Telm: 919 008 969
www.facebook.com/acorilhas
www.acorilhas.com
Rua João Vaz Corte Real, n.º 27, 9700-106 Angra do Heroísmo

Contactos:

- Secretária 50x73
- Secretária 50x1.05
- Escritorio Fisico 12m2
- Escritório Fisico 18m2
- Escritório Fisico 24m2
 
Os nossos residentes poderão ter acesso a:
 
� Recepção                                                                                        
� Utilização da Morada e sede fiscal                                                       
� Acesso à sala de reuniões                                                                    
� Telefone ilimitado para rede fixa nacional                                            
� Internet  wi-fi / cabo                                                                           
� Business lounge                                                                                     
� Manutenção do Espaço / Electricidade / Ar condicionado
� Instalações Sanitárias
� Muitas outras ofertas formativas ... 
 

Eticacenter
Aqui encontra uma estrutura bem planeada e pensada para o
trabalho autónomo e coletivo, proporcionando acesso a tudo o que
precisa para o seu escritório.
 
Embarque nesta aventura connosco e poderá contar com apoio em
diversas áreas. Centro de cópias, papelaria, tudo o que se torne
necessário à execução de encadernações, plastificações, de forma
a apresentar qualquer trabalho com brio, hardware, software de
gestão e facturação. Temos profissionais ao vosso dispor que
poderão ajuda-lo em diversas áreas contibuindo para o crescimento
da vossa empresa.

Espaço

desde7,50€

E T I C A C E N T E R


