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UNIPLACES
C A S E  S T U D Y

Country
Portugal

Firm Name
UNIPLACES

City / Region
Lisbon

No. of Employees
200 (aprox.)

Workplace Innovation practices implemented
Headquartered in Lisbon, UNIPLACES is characterized by having an informal 
and creative, young and relaxed work environment, having been considered the 
company with the “coolest” offices in the world, headquartered at the Estação do 
Rossio train station, according to the ranking of the 2016 edition of the Worlds 
coolest offices.

In an interview with idealista news, Miguel Santo Amaro stated that the place 
they intended to install UNIPLACES offices would be in the city center, but, they 
had never thought that the place would be Estação do Rossio train station and, 
when they saw the space, they considered that, with the due transformations, 
they would be able to have the perfect office.

UNIPLACES is a company that seeks to work in a collaborative culture and, 
therefore, the workspace is open space and the rooms are all made of glass in 
order to foster collaboration, communication and team spirit. The workspace also 
has a natural vertical garden and hanging hammocks. The walls were eliminated 
as much as possible, creating a kind of cocoon where workers can decompress, 
gather or rest, and this environment is conducive to sharing knowledge.

At UNIPLACES, both the physical well-being and psychological well-being of 
employees are a permanent concern. Regarding the first, UNIPLACES offers 
massages, promotes healthy eating and has partnerships with gyms; regarding the 
emotional aspect, UNIPLACES has partnerships with coaching, psychology and 

mindfulness teams. On a quarterly basis, the company organizes team retreats to 
create a spirit of accessibility and mutual assistance.
In 2017, UNIPLACES launched the first edition of the “Best Lordship of Portugal 
2017” award, aiming to distinguish landlords and property owners who stand out, 
in Portugal, in five distinct categories: Best UINIPLACES landlord; Landlord 2.0; 
Green Landlord; Design; Landlord 2.0; Green Landlord; Design & Style; Price-
Quality. The objective of distinguishing the best landlord is to give an incentive to 
the owner who best managed to provide his tenants with the best rental experience 
and who contributes, daily, to UNIPLACES being considered a reference brand.

Main Achievements
Informal and creative, young and relaxed work environment.

Implementation of a collaborative culture, with an open space workspace 
and glass rooms to foster communication, collaboration, knowledge 
sharing and team spirit.

Offering well-being services to employees.

C H E C K  T H E  S O U R C E  H E R E

Description of the organisation
UNIPLACES is an online platform for accommodation for university students, with thousands of verified properties. Because they are 
online, it is possible for any student in the world to come to Europe in an easy and safe way. A trusted global brand, UNIPLACES is an 
European leader in accommodation for students from different countries and homeowners for rent can do it in an easy way.

The main objective of UNIPLACES is to eliminate the insecurity of the room / house rental process and to facilitate the search and 
reservation of houses. Their mission is to help young students find the ideal home or room for their international mobility experience. 
Regarding landlords, UNIPLACES mission is to help them to be able to rent their property, faster, within the usual and within the reference 
values for the locality in question.

https://www.inc.com/worlds-coolest-offices-2016
https://www.uniplaces.com/
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UNIPLACES
C A S O  D E  E S T U D O

País
Portugal

Nome da empresa
UNIPLACES

Localidade
Lisboa

Número de funcionarios
200 (aprox.)

Práticas implementadas de inovação
no local de trabalho
Com sede em Lisboa, a UNIPLACES, caracteriza-se por ter um ambiente de 
trabalho informal e criativo, jovem e descontraído tendo sido considerada a 
empresa com os escritórios mais “cool” do Mundo, sediado na Estação do Rossio, 
segundo o ranking da edição de 2016 dos Worlds coolest offices. Numa entrevista 
à idealista news, Miguel Santo Amaro referiu que o local que pretendiam instalar os 
escritórios da UNIPLACES seria no centro da cidade, mas, nunca tinham pensado 
que o sítio fosse a Estação do Rossio e, ao verem o espaço, consideraram que, 
com as devidas transformações, iriam conseguir ter o escritório perfeito. 

A UNIPLACES é uma empresa que procura trabalhar numa cultura colaborativa 
e, portanto, o espaço de trabalho passa por ser em open space e as salas são 
todas em vidro visando fomentar a colaboração, a comunicação e o espírito de 
equipa.  O espaço de trabalho conta ainda com um jardim vertical natural e redes 
suspensas, em que as paredes foram deitadas abaixo, dentro do possível, criando 
uma espécie de casulo onde os trabalhadores podem descomprimir, reunir ou 
descansar sendo este ambiente propício à partilha de conhecimento. 

Na UNIPLACES, o bem-estar dos funcionários é uma preocupação constante 
pelo que UNIPLACES oferece massagens, promove uma alimentação saudável 
e tem parcerias com ginásios tem, também, parcerias com equipas de coaching, 

psicologia e mindfullness. Trimestralmente, a empresa organiza retiros de equipa 
para criar espírito de acessibilidade e entreajuda.

Em 2017,  a UNIPLACES lançou a primeira edição do prémio “Melhor Senhorio 
do de Portugal 2017”, visando distinguir os senhorios e proprietários de imóveis 
que se destacam, em Portugal, em cinco categorias distintas: Melhor senhorio 
UINIPLACES; Senhorio 2.0; Senhorio Verde; Design; Senhorio 2.0; Senhorio Verde; 
Design&Estilo; Preço-Qualidade. O objetivo de distinguir o melhor senhorio é 
dar um incentivo ao proprietário que melhor conseguiu proporcionar aos seus 
inquilinos a melhor experiência de arrendamento e que contribui, diariamente, 
para que a UNIPLACES seja considerada uma marca de referência.

Main Achievements
Ambiente de trabalho informal e criativo, jovem e descontraído.

Implementação de uma cultura colaborativa, com o espaço de trabalho em 
open space e salas em vidro para fomentar a comunicação, colaboração, 
partilha de conhecimento e espírito de equipa.

Oferta de serviços de bem-estar aos funcionários.

V E R I F I Q U E  A  F O N T E  A Q U I

Descrição da organiação
A UNIPLACES é uma plataforma online para alojamento de estudantes universitários, com milhares de propriedades verificadas. Por se 
encontrarem online, é possível que qualquer estudante do Mundo venha para a Europa de uma forma fácil e segura. Marca global de 
confiança, é líder europeia em alojamento para estudantes de diversos países e os proprietários de casas para alugar podem-no fazer de 
uma forma facilitadora.

O objetivo principal da UNIPLACES é eliminar a insegurança do processo de aluguer de quarto/casa e facilitar a procura e reserva de 
casa. A sua missão é ajudar os jovens estudantes a encontrar casa ou o quarto ideal para a sua experiência de mobilidade internacional. 
No que respeita aos senhorios, a missão da UNIPLACES é ajudá-los a conseguir arrendar os seus imóveis, mais rápida, dentro do que é 
habitual e dentro dos valores de referência para a localidade em questão.

https://www.inc.com/worlds-coolest-offices-2016
https://www.uniplaces.com/

