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Entrevista ao Projeto CONSIT 
 

Fique a conhecer um dos nossos residentes e quais os seus conselhos para vingar num
mercado das TI.

inauguração da Fábrica Moderna -
um sinal de crescimento

As comunidades de Maker Business
têm vindo a crescer e sinal desse
processo foi a inauguração da
Fábrica Moderna.

Saiba mais

Certificação Internacional
Practitioner PNL&Coaching

Com início a 10 de Março de 2017,
este programa oferece
competências nas vertentes de
coaching e consultoria.

Saiba mais

Ação de Formação e Coaching
 

A Maquijig apoia vários projetos que possibilitem a aquisição de competências. 
 

Eventos Maquijig…2017
 
Practitioner PNL & Coaching – 4ª edição
10 de Março de 2017 – 9 de Julho //  dia inteiro // CEM
122 horas, 7 fins-de-semana
 
Ação de Formação e Coaching
13 de Março de 2017 // CEM  
 
Liderança e inteligência emocional
Curso de 2 dias: 18 e 19 de Março de 2017 @ das 9:15 às 18:30 // CEM  
 
Practitioner PNL & Coaching de Inverno 
5 de Novembro de 2016 // 9:00 – 5 de Março de 2017 @ 19:00  // CEM

 
Open House @ Makerspace
Todas as sextas feiras a partir das 15h // Centro de Empresas Maquijig
 

Em 2017, todas as sextas feiras são dias perfeitos para conhecer o
Centro de Empresas Maquijig! A partir das 15h, esta é a oportunidade
perfeita para nos visitar e sentir a verdadeira essência deste espaço.
Ficamos à sua espera! 

 CENTRO DE EMPRESAS MAQUIJIG - CEM

Parque Industrial das Carrascas, Palmela

Tel.: +351 212 389 110  || Tlm.: +351 960 498 050

www.maquijig.com

A mensagem que acabou de receber é um e-mail informativo do website Maquijig, 
não devendo ser considerado como SPAM.

De acordo com o Artº. 22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi incluído na nossa
lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da mesma, clique aqui e introduza o

seu e-mail.

Ver mais

Saiba mais

http://www.maquijig.com/o-portao-da-fabrica-moderna-ja-abriu/
http://www.maquijig.com/o-centro-de-empresas-maquijig-recebe-a-4a-certificacao-internacional-de-pnl-e-coaching/
https://www.facebook.com/Maquijig/
http://www.maquijig.com/event/practitioner-pnl-coaching-4a-edicao/
http://www.maquijig.com/event/acao-de-formacao-e-coaching-2/
http://www.maquijig.com/event/lideranca-e-inteligencia-emocional/
http://www.maquijig.com/event/practitioner-pnl-coaching-de-inverno/
http://www.maquijig.com/event/open-house-makerspace-14/?instance_id=1991
http://www.maquijig.com/
https://www.facebook.com/Maquijig
https://www.linkedin.com/company/2938699?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A2938699%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1447968588252%2Ctas%3Amaquijig%20
https://twitter.com/Maquijig
https://www.youtube.com/user/Maquijig
http://www.maquijig.com/entrevista-ao-nosso-residente-consit/
http://www.maquijig.com/acao-de-formacao-e-coaching/

