Código de Conduta
Em primeiro lugar conheça-nos, verifique se se identifica com o nosso
modelo, temos muito gosto em acolher a sua adesão.
Ao chegar até aqui já ponderou na localização do seu espaço de trabalho, nas
acessibilidades, na adequação ao seu negócio, na flexibilidade do modelo
proposto e certamente sobre os encargos da sua opção. Porém o espaço
comporta uma comunidade com personalidade e dinâmica próprias, importa
conhecê-la, saber se se identifica com ela e sentir se é aqui que vai realizar os seus
sonhos e ser feliz. Nesse sentido damos-lhe a conhecer a nossa filosofia e as nossas
regras, para que possa avaliar se as partilha e se se adaptam aos seus objetivos.

Valores
A Marechal 1551 – Business Residence defende os valores de ética, a colaboração
participativa, a abertura para com os outros, o sentido de comunidade, a
humildade e sentido de acolhimento ao próximo, audácia nas decisões, vontade
de fazer a diferença, coragem de efetivar projetos e a promoção da
sustentabilidade.
Cultivamos o valor do indivíduo e o respeito pela comunidade onde nos inserimos,
promovemos a pluralidade e defendemos os “Dez Princípios do Global Compact
das Nações Unidas” nas suas várias vertentes dos direitos humanos, das questões
laborais, do meio ambiente e no combate à corrupção. Nesse sentido aceitamos
a candidatura de todos à luz dos mesmos critérios, recusando-se qualquer prática
discriminatória.

Criar bom ambiente e socializar.
Se partilha os valores, se pretende ficar connosco e os outros desejam acolhê-lo,
então chegou à sua nova casa. Aderir à cultura do coworking é ser social e
simpático com quem nos rodeia, é interessar-se pelo outro e empenhar-se no seu
sucesso, é reconhecer que somos interdependentes, mas sempre respeitando a
privacidade de cada indivíduo. O bom relacionamento abre portas a novas
oportunidades, devemos aproveitá-las, ganhando todos com isso. Aqui todos nos
cumprimentamos à chegada e à saída, e relacionamo-nos de forma cordial,
franca e aberta.

Cultive a sua rede de contactos e ajude a manter o espaço sustentável.
Os gerentes do espaço existem não só para garantir o bom funcionamento do
espaço mas também para o apoiar em tudo o que necessitar. Eles são, por norma,
pessoas com uma grande rede de contactos e experiência de empreendedorismo,
são por isso importantes para a sua rede de contactos. Apresente-se e mantenha
uma boa relação com todos. Esse esforço de ‘networking’ poderá revelar-se vital
no seu futuro profissional, abrir novas portas.
Lembre-se, um espaço de ‘coworking’ é um negócio de baixo custo, por isso é da
maior importância manter atualizada a sua prestação mensal e contribuir
ativamente para a sua sustentabilidade. Adote uma cultura de economia de
meios e recursos, estará a contribuir para um melhor ambiente e para a
sustentabilidade do espaço.

Fale baixo (ao telefone e não só).
Uma das principais regras do espaço de coworking é respeitar o silêncio e não
incomodar os colegas que o partilham consigo. Não é só porque estão sentados
ao seu lado que de repente vão começar a conversar. Respeite a privacidade
dos que o rodeiam. Se falar ao telefone, mantenha a voz baixa e se o telefonema
se prolongar durante bastante tempo, levante-se e continue a falar numa área
mais privada. Da mesma forma, não incomode nem meta conversa com as
pessoas que estão a trabalhar com auscultadores.

Não usurpe as salas de reuniões ou os equipamentos de uso comum.
Uma das razões de ser dos espaços de ‘coworking’ é precisamente a partilha não
só do espaço de escritório mas também de todos os outros espaços e
equipamentos que lhe estão associados, como a sala de reuniões, a
fotocopiadora, o fax, a copa, o lounge e por aí fora. Se quer cumprir a etiqueta e
manter uma convivência saudável não se aproprie de nenhum destes espaços. Se
precisar de marcar uma reunião com clientes ou parceiros de negócio, informe o
gestor do centro e cumpra o horário estipulado para o efeito.
Outra regra importante é manter a limpeza e arrumação das áreas comuns depois
de as utilizar. Deixe os espaços como gostaria de os encontrar. Se algo estiver mal
assuma como se o problema fosse seu.

Aproveite os eventos da comunidade ‘coworker’.
Precisamente por se tratar de uma comunidade e não de uma equipa de
trabalho de uma empresa tradicional, o ‘coworking’ tem a vantagem de poder
realizar eventos que se revelam muito interessantes e oportunos para as pessoas
que aqui trabalham. Aproveite estas iniciativas não só para socializar mas também
para alargar horizontes e aprender coisas novas. Partilhe também as suas
competências com a comunidade, dando algo em troca recebe em duplicado.
“Ninguém é tão grande que não possa aprender nem tão pequeno que não
possa ensinar.”

Agora que está por inteiro connosco, aproveite para
promover os seus projetos, obter a adesão e a energia
necessárias para fazer bons negócios.
Desejamos-lhe muito sucesso.

