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A Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho/Coworking nos Territórios do Interior de Portugal
é uma iniciativa do Ministério da Coesão Territorial, Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Regional, envolvendo as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), as
Comunidades Intermunicipais (CIM) e as Câmaras Municipais com a colaboração dos
Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (através do IEFP, I.P.) e da
Presidência do Conselho de Ministros (através da DGAEP).
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Na Região Centro, a Rede é composta por 32 espaços em funcionamento, dispersos por 28
Municípios, podendo ser consultada aqui.
Estes espaços encontram-se devidamente mobilados e equipados, com acesso à internet,
estando disponíveis para todos os cidadãos que pretendam trabalhar em regime de
teletrabalho, qualquer que seja a sua entidade patronal, pública ou privada, por conta de
outrem ou por conta própria. Conheça aqui os espaços em funcionamento.
Os potenciais interessados poderão encontrar mais informações sobre cada espaço, o horário
de funcionamento, as regras e os custos de utilização junto das instituições responsáveis pela
gestão dos mesmos ou nas respetivas Câmaras Municipais.
A Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho/Coworking nos Territórios do Interior pretende
contribuir para o combate às alterações climáticas, a descarbonização, a resposta ao desafio
demográfico, a construção da sociedade digital e a redução das desigualdades, em
convergência com os desígnios da União Europeia e os desafios estratégicos do Programa do
XXIII Governo.
O teletrabalho e o coworking permitem a diminuição das assimetrias geográficas, a fixação e
atração de pessoas e empresas, a redução da necessidade de deslocações e
consequentemente da pegada carbónica, a conciliação entre a vida profissional e familiar e
melhoram a qualidade de vida das populações.
Consulte aqui o Folheto Informativo da Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho/Coworking.
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