
Cartão Associado Makerspace e Maquijig
Antes do Cartão Associado, só os membros Makerspace Maquijig podiam usufruir do espaço. Agora a história é outra!
Quem tiver o novo cartão de associado poderá ter acesso a todas as vantagens dos nossos MAKERS ou até mesmo dar
oportunidade de possibilitar a utilização por outros mais desfavorecidos. 

Saiba mais >>

Três dias de mérito na Maker Faire
Partilha, know-how, ideias, inovação e dedicação são as palavras que melhor descrevem os dias 18, 19 e 20 de
setembro, na Maker Faire. O movimento Maker cada vez está mais rico pela partilha entre todos. 

Saiba mais >>

Este mês destacamos dois novos membros de networking da Maquijig:

 

Domo Sports Portugal
Como especialistas em sistemas de relva sintética de alta performance, a Domo Sports
Portugal tem mais de 30 anos de experiência.  Já instalou mais de 60 milhões de m2 de relva
sintética no mundo, para modalidades como futebol, ou golf, entre outros. 

Saiba mais >>

 

 

Saber do Vinho
Como primeira empresa de formação profissional certificada em vinhos, espirituosos e
serviços, surgem da lacuna no mercado nacional da formação profissional certificada. Ao poder
qualificar todos os membros deste sector, torna-se possível um aumento das vendas dos
produtos não só no mercado nacional mas como também no internacional. 

Saiba mais >>

 

Eventos Maquijig…novembro

Workshop de Introdução ao Aeromodelismo
1 de novembro (domingo) // 10h00 // Centro de Empresas Maquijig

Nova versão da ISSO 9001
4 de novembro (quarta-feira) // 09h30 às 18h00 // Centro de Empresas Maquijig

Workshop Creative Management
7 de novembro (sábado) // 10h00 às 17h00 // Centro de Empresas Maquijig

Sessão Esclarecimento Cheque Formação| Entrada livre
12 de novembro (quinta-feira) // às 18h00 // Centro de Empresas Maquijig

Workshop de Introdução à Modelação 3D
14 de novembro (sábado) // 10h00 às 18h00 // Centro de Empresas Maquijig

Workshop de Introdução à Impressão 3D
15 de novembro (domingo) // 10h00 às 18h00 // Centro de Empresas Maquijig

Constrói-te – Fantoches para Pais e Filhos
21 de novembro (sábado) // 10h00 às 12h30 // Centro de Empresas Maquijig

Saber do Vinho – Formação para nível I em Vinhos pelas WSET
21 de novembro (sábado) // Centro de Empresas Maquijig

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

Veja todos os eventos aqui

Saiba ainda o que se passa nos eventos Maquijig e Makerspace e aceda à galeria de imagens. Estes eventos são feitos
para si, apareça! 

Lembre-se: 

Todas as sextas-feiras, a partir das 15h, temos Open House Meet Up no Makerspace. 

Saiba mais >>

 

  

 Facebook Maquijig  Barreiro Inspira  

   

 

Saiba todas as novidades da Maquijig através da nossa
página de Facebook. Tenha acesso a novidades
exclusivas, à partilha de workshops, atividades, eventos
ou conheça os nossos membros de networking. 

Liguem-se à Maquijig e conheçam a nossa página.

Saiba mais >>

 

No dia 20 de outubro, a Maquijig participou na Feira de
Empreendedorismo do evento “Inspira Barreiro”, no
Instituto Politécnico do Barreiro.  A Maquijig teve
oportunidade de apresentar os serviços de incubação e o
laboratório de fabricação digital e prototipagem, com
o Markerspace. 

Saiba mais >>
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