
IRIS 

Coworking

Espaço de trabalho 

partilhado no Porto para 

empreendedores sociais.



IRIS
Incubadora Regional de Inovação Social

A IRIS é uma associação sem fins 

lucrativos, promovida pelo Instituto do Banco 

Europeu de Investimento, que tem como 

missão contribuir para o desenvolvimento de 

iniciativas de impacto.

Tem um espaço de cowork no Porto dedicado 

a empreendedores sociais – pessoas ou 

organizações que desenvolvem projetos 

para resolver problemas sociais ou 

ambientais.



Espaço de trabalho.
Cowork.

Espaço de trabalho partilhado com:

• Secretária dedicada.

• Cacifo. 

• Receção de correspondência.

• Climatização (ar condicionado).

• Segurança (alarme).

• Internet.

• Despesas incluídas (água e luz).



Sala de reuniões.
Com capacidade para 10 pessoas.

Local luminoso e com privacidade, ideal 

para reunir com parceiros, clientes ou com 

a equipa.

• Sujeito a reserva prévia em função da 

disponibilidade do espaço.

• O contrato de cowork inclui 4h mensais de 

utilização deste espaço.



Estúdio multimédia.
Totalmente equipado.

Estúdio para gravações ou ações online 

equipado com:

• Sistema de luzes

• Câmara

• Computador

• Monitor

• Microfone

• Stream deck

• Mesa de controlo 



Espaços partilhados.
Equipados.

Espaços de uso comum:

• Biblioteca

• Receção

• Copa

• Local de refeições

• WC



Plano de contingência.
Covid-19.

Plano de contingência e medidas de 

proteção em vigor e permanente 

atualização em função das diretrizes da 

Direção Geral de Saúde.



Localização.
No centro e na natureza.

Na rua de um dos parques mais bonitos da 

cidade – o Parque do Covelo.

Rua do Covelo, 223, 4º andar.

4200 237 Porto

Acessos:

• Metro: 10 minutos da Estação do Marquês (Linha Amarela).

• Autocarros: 204 e 600 (Paragem Vale Formoso) ou 803 

(Paragem Campo Lindo). 

• Estacionamento na rua (zona sem paquímetros).



Junta-te a nós!

1. Torna-te Associado da IRIS:

https://iris-social.org/associados/

Custo: joia 75€ (1º ano) e anuidade 120€ (anos seguintes)

2. Candidata-te ao Cowork: 

https://iris-social.org/coworking/

Custo: 75€ mensais + IVA 23%

Esperamos por ti! 

https://iris-social.org/associados/
https://iris-social.org/coworking/


Para mais informações:

E-mail: incubadora@iris-social.org

Telemóvel: 91 356 80 70

Telefone: 22 550 06 46


