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Sobre o LACS
O LACS é um cluster criativo de espaços de trabalho privados, flexíveis e de coworking, com três
pólos: LACS Anjos, LACS Conde D’Óbidos e LACS Cascais.
Não podemos falar do LACS sem antes falar das novas maneiras de trabalhar - trabalho híbrido, trabalho
remoto e nómadas digitais. Para diferentes necessidades, foram precisas diferentes soluções. Em 2016,
nasceu da ideia de criar um ecossistema único de criadores, inovadores e game changers em Portugal,
promovendo o networking, a sinergia e inovação, e surge assim o conceito do LACS com a oferta de
espaços e serviços dinâmicos, flexíveis, seguros e adaptáveis.
O LACS é um cluster criativo onde o trabalho, a cultura e o lazer funcionam em harmonia. Composto por
três pólos -LACS Cascais, LACS Conde D’Óbidos e LACS Anjos -, oferece diversas soluções de espaço:
estúdios privados, flexíveis e de coworking, para profissionais independentes, startups e empresas com
uma curadoria detalhada na escolha dos membros para promover a criação de sinergias e um
ecossistema inovador e criativo.
“No LACS procuramos abordar as diferentes formas de trabalho, que estão em constante alteração, bem
como abordar a vida na sociedade de hoje em dia, permitindo que os nossos membros atinjam níveis de
inovação e competitividade mais elevados através da cultura e da arte.” explica Miguel Rodrigues, um dos
sócios do LACS.
É a história de um objetivo e ambição: ajudar as empresas a superarem-se e evoluírem.

Três pólos = Um Cluster Criativo
No LACS Conde D’Óbidos, o primeiro espaço criado em 2018, existem escritórios privados com capacidade
de três a trezentas pessoas, salas de reuniões, espaços para eventos e um rooftop com um ambiente
relaxado, distribuídos por 5 mil metros quadrados e capacidade para 720 pessoas em regime de trabalho.
Este é o cluster criativo que fica junto do Rio Tejo, em Lisboa.
No LACS dos Anjos, que cresceu num antigo Tribunal do Trabalho no centro da cidade, podem trabalhar
780 pessoas espalhadas por 6 mil metros quadrados, na mesma tipologia de espaços de trabalho.
Em Cascais, o espaço do LACS conta com 128 lugares de estacionamento, junto aos acessos da
auto-estrada para 680 membros, em 5 mil metros quadrados. A diferença deste espaço para os outros é a
proximidade aos espaços ao ar livre e natureza.
O LACS está aberto 24 horas por dia, todos os dias, com espaços concebidos para empresas e membros
individuais com o objetivo de proporcionar a partilha de valores e experiências, o usufruto de serviços
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comuns, beneficiar de flexibilidade e do efeito de network de modo a criar um ambiente orgânico para
gerar negócios. Os três edifícios, em Lisboa e Cascais, oferecem diferentes soluções (estúdios privados,
coworking, trabalho flexível, ateliers, salas de reunião, e pay-per-use), com uma comunidade que inclui
desde o freelancer, a startups na fase de incubação e aceleração, até pequenas, médias e grandes
empresas.
“A missão do LACS é tornar-se ainda mais um espaço de partilha de conhecimento para a comunidade de
empreendedores e criativos que nos procura pelos espaços de trabalho, cultura e lazer. Mais de 90% das
startups, empresas e profissionais instalados nos nossos três espaços são das áreas de tech e indústrias
criativas, e por isso, fomentar uma comunidade coesa assente na partilha de conhecimento e na
comunicação, para nós, é dar passos largos para multiplicar a criatividade.” diz Inês Cabral, Head of
Marketing do LACS.

Eventos para a comunidade empreendedora
O LACS quer promover relacionamentos de mentoria entre startups e empresas do setor do
empreendedorismo e inovação, para troca de ideias e partilha de conhecimento, que permitam aos
empreendedores esclarecer dúvidas técnicas e encontrar soluções para os desafios que enfrentam. Para
isso, decorrem ao longo do ano eventos para a comunidade empreendedora da cidade, abertos ao público,
em que o grande objetivo é o networking e alavancar de negócios inovadores.
Exemplo disso foi o evento “It’s a Match”, que decorreu no dia 14 de fevereiro de 2022 no LACS dos Anjos,
que ajudou a escalar negócios, através de exemplos trazidos por membros e gestores de empresas do
setor do empreendedorismo, tecnologia e comunicação e parcerias com empresas como INOVATELLES,
FaberNovel, MadreMedia, Fábrica de Startups, Investors Portugal e os CTT, através do 1520 Startup
Program e do seu fundo Tech Tree.

Eventos para a comunidade empreendedora
Para além de estar direcionado para a comunidade empreendedora, o LACS também aposta fortemente
na comunidade artística e criativa para que existam sinergias entre ambas, culminando no cluster criativo
que imaginaram para a cidade.
Uma das linhas da programação do LACS passa pela parceria com a Carpe Diem, um pólo inovador de
programação cultural em Lisboa, que na abertura do LACS Conde D’Óbidos convidou o artista Jorge
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Molder a expor uma tela de grandes dimensões no exterior do novo edifício. Ao longo dos anos, o LACS
propõe novas exposições e experiências culturais que vão estando instaladas nos edifícios, através de
parcerias com curadores e artistas.
“Só com a partilha de ideias e a participação de todos os criativos, sejam eles do setor empresarial ou
artístico, é possível criar uma comunidade coesa assente na proposta de valor do LACS para um espaço
dinâmico, imerso em arte e criatividade. Gosto de dizer que o LACS é uma comunidade assente no
networking e na importância da partilha, para chegarmos a um bem-estar geral e um ambiente propício e
relaxado de trabalho em comunidade. E a arte é um dos pilares essenciais para a criatividade, por isso,
promovemos exposições nos nossos espaços para rodear os membros de estímulos e inspiração,
permitindo que se atinjam níveis de inovação e competitividade mais elevados através da cultura e da
arte.”, conclui Inês Cabral.

It’s Ok Not to be Ok
O podcast “It’s Ok Not to be Ok”, lançado em novembro de 2021 em parceria com a MadreMedia, aborda
questões do foro da saúde mental e traz convidados a discursar sobre as suas experiências. Episódios para
ouvir onde se fala da saúde mental e do bem-estar no contexto da vida profissional e do que as empresas
podem fazer para promover formas que permitam viver e trabalhar melhor. As conversas são gravadas no
edifício do LACS dos Anjos, onde a MadreMedia tem instalado o estúdio “Next” de produção de conteúdos.

Key Numbers
●

3 pólos

●

187 empresas

●

2180 membros

●

28 nacionalidades

●

30% membros estrangeiros

Redes Sociais do LACS: Instagram LinkedIn Facebook Youtube
Para mais informações consultar: lacs.pt
Para mais informações e imagens, por favor contacte: Beatriz José T: +351 915 625 489 E: beatriz.jose@doctorspinpr.com

