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Uma década no Factory Braga como gestora de comunidade 👫 
  
      
Decidi reciclar este artigo, que escrevi há 5 anos, quando estava a meio do meu percurso no 
Factory Braga. É verdade, há 10 anos que assumi o desafio mais gratificante da minha carreira 

profissional! E que viagem tem sido. 🎢 
 
Comecemos pelas minhas funções: quando me perguntam o que faço, a minha resposta é 
“Gestora de Comunidade”. 
 
Posso garantir que em 99% das vezes ouço do outro lado a pergunta “O que é isso? 🤔 O que 
é que uma gestora de comunidade faz?” 
 
E lá vou explicando – trabalho num espaço de Cowork, onde interajo diariamente com pessoas 
de várias áreas. A minha tarefa é, acima de tudo, ajudar a criar um ambiente informal, para 
aproximar os coworkers. Desta forma, criam-se pontes para que todos possam trabalhar em 
conjunto. 
 
Li algures pelo caminho que “um gestor de comunidade é muito mais do que um gestor de 
operações. É um construtor e promotor de uma comunidade de pessoas.” Ou seja, pretende 
facilitar a comunicação entre todos, para se criarem parcerias e fazer crescer os negócios. 
 

 
 
O Factory Braga começou por ser apenas um espaço de Cowork. No início, tínhamos à 
disposição espaços de trabalho a um preço mais reduzido (e isto ainda se mantém até aos dias 
de hoje!). Mas mais do que um espaço, foi-se criando uma comunidade. Esta junção de pessoas 
e ideias é intangível, mas tem um grande peso no sucesso de todos os projectos. 
 
O tempo foi passando e fomos também para a área das formações, e aí fomos também criando 
uma comunidade dos alunos do Factory Braga! 
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O que há em comum entre ambos? A partilha, o espírito de entre-ajuda. 🙌 
 
Prova disso são os grupos de WhatsApp. Quer seja para partilhar coisas divertidas, quer para 
ofertas de emprego ou de oportunidades, há sempre algo a acontecer. E já vamos na edição 46 
de Marketing Digital, mas ainda a semana passada, uma das formandas da edição 38 partilhou 
novidades de um projecto! O mais engraçado? Fez formação, acabou por criar empresa com 
escritório virtual no Factory, e o logótipo do projecto que criou foi feito por outro coworker. 
 

Isto é ou não espetacular? 👏 
 
Por isto e muito mais é que estou no Factory Braga há uma década. Adoro falar com pessoas, 
lidar com todo o tipo de géneros e feitios, conhecer todos os dias exemplos inspiradores. E 
também poder fazer um match com outras pessoas que, para mim, vão resultar em parcerias 
com sentido! 
 

Se faço bem o meu trabalho? Os Coworkers logo o dirão, mas espero que sim 🙃 
 
Contudo, faltas tu para completar o puzzle desta comunidade. Por isso, terei todo o gosto em 
conhecer-te e ouvir as tuas histórias. 
 
Manda-me email para catarina@factorybraga.com e prometo ajudar-te a encontrar o teu 
espaço de trabalho ou aquela formação que te vai ajudar a fazer crescer o teu projecto. 
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