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Código Conduta 

 

O COLAGOS - Espaço de Cowrok Municipal tem como objetivo garantir as 

melhores instalações e serviços para acolher profissionais das mais variadas 

áreas e permitir que este se torne um espaço de trabalho colaborativo.  

 

Para um espaço de trabalho mais seguro e acessível a todos, é importante 

realçar que o Espaço de Cowork Municipal se compromete a proporcionar 

uma experiência livre de assédio para todos, independentemente da cor, 

religião, orientação sexual, aparência física, raça ou idade. Todos aqueles que 

pratiquem atos de assédio ou descriminação serão devidamente punidos e 

banidos do espaço.  

 

O Código de Conduta do COLAGOS é o documento que integra os princípios 

mínimos que regem toda a atividade do espaço.  As normas presentes devem 

ser aceites, compreendidas e praticadas por todos os utilizadores do Espaço 

de Cowork.  

 

O Código de Conduta é criado com o objetivo de partilhar princípios que 

orientam a atividade e o bom funcionamento do Cowork, bem como o 

comportamento de todos os seus utilizadores, mas também promover e 

incentivar à adoção de princípios fundamentais para um bom ambiente de 

trabalho. 
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Princípios base de conduta 

 

Ser Honesto 

Ser honesto, honrado e digno em qualquer situação, tanto com os 

colegas como com os clientes. 

 

Cuidar do espaço   

 Todos os coworkers devem cuidar do seu espaço e dos espaços 

comuns, mantendo-os limpos e devidamente higienizados.  

   

Promover o respeito pelo meio ambiente  

 Sendo um dos objetivos do espaço incentivar à consciência e ao 

respeito pelo ambiente, todos os seus utilizadores devem pôr em práticas 

ações sustentáveis, como a separação do lixo.  

   

Saber criticar 

 Fazer sempre as críticas à pessoa em questão e de forma educada, 

sem nunca faltar ao respeito ou denegrir a imagem do outro. Ser sempre 

transparente e nunca criar intrigas.  

 

Respeitar a privacidade 

 Nunca mexer nos pertences dos outros, tanto dos colegas como dos 

clientes. Fazê-lo apenas com a autorização dos mesmos. 
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Confidencialidade  

 Todas as informações que resultem da relação comercial entre a 

empresa e o cliente deverão permanecer privadas, salvo pedido ou 

autorização do cliente. 

 

Lealdade 

 Promover uma relação saudável e de respeito entre todos os 

intervenientes  e não incorrer em condutas impróprias.  

 

Direitos de terceiros  

 Nunca fazer nada que prejudique ou desrespeite os direitos de terceiros.  

 

Networking 

Conectar-se com outras pessoas é sempre positivo. Comece com um 

simples “Olá” ou “Bom dia” e nunca se esqueça de sorrir. Uma comunidade 

conectada torna o espaço de cowork mais vibrante. 

 

 Silêncio 

 Respeitar ao máximo o trabalho e concentração do outro, evitando 

barulhos desnecessários ou conversas barulhentas. 

 

 

 

 

 

 

 


