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CEM presente no Festival IN
- Inovação e Criatividade -

É durante os dias 23 e 26 de abril que o Centro de
Empresas Maquijig - Maquijig e Makerspace -vai marcar
presença com stand corporativo no Festival IN – Inovação
& Criatividade.
No seu stand, o CEM vai contar com a presença dos seus
parceiros do Makerspace:
Verde Água Fotografia – A paixão de criar memórias
com luz
Dragonfly Photografy – Desenvolvimento de drones
para fotografia e vídeos aéreos
BLOCKS Technology – Lançamento da nova impressora
3D BLOCKS ONE

Makerspace convida a mimar-se
no Dia da Mãe

Dia 3 de maio é o Dia da Mãe, o primeiro domingo de
maio que se apresenta como um elogio a todas as mães
pelo mundo fora.
Neste dia especial ofereça ou mime-se com uma sessão
de glamour em estúdio, com cabeleireira e maquilhagem
por nossa conta, entre muitas outras surpresas e ofertas
que o Makerspace, a Verde Água Fotografia, a Noz
Moscada, a Sara Gamito e a Casinha da Sofia têm para
lhe oferecer!
Venha registar emoções e escrever histórias para sempre
recordar...aqui, no Makerspace.

E vão ainda ter presentes outros membros Maquijig
Networking.

Saiba mais >>
Saiba mais >>

Makerspace dá as boas vindas às Makers Helena Tomás e Rita Santana

Helena Tomás e Rita Santana são as novas Makers residentes do Makerspace Maquijig que ao partilharem da paixão de
criar memórias com luz, edificaram a empresa Verde Água Fotografia, com inauguração do seu estúdio de fotografia no
dia 14 de março no Makerspace Maquijig. A inauguração contou com Mini Sessões do Dia do Pai (fotos disponíveis no
Facebook) e no Dia da Mãe vai haver nova Sessão...no Makerspace.
Saiba mais >>

Maquijig recebe Sessão Toastmasters Club Barreiro – 8, 9 e 16 de maio
Se falar em público lhe causa stress e desconforto, se não
consegue concentrar-se na hora H, anime-se: além de
não ser o único a quem tal fenómeno acontece, há
solução! Existem muitos gestores que padecem do
mesmo mal e mais ainda que já o ultrapassaram com a
ajuda das sessões Toastmaster.
Junte-se ao Barreiro Toastmasters Club e vença o medo!
Venha ao workshop nos dias 8, 9 e 16 de maio no
Centro de Empresas Maquijig, em Palmela, e saiba
como melhorar a sua capacidade de falar em público e
conseguir apresentações eficazes.
Direcionado para profissionais e empresários que
pretendam melhorar a sua capacidade de falar em
público, cada sessão tem um custo de 50 euros com
envio da sessão filmada aos participantes para
autoavaliação.
Saiba mais >>

Testemunho
Vânia Ferraria, ECOFLOW: “Aumentámos a nossa rede de contactos e
sobretudo aumentámos os nosso campo de visão”
O que o levou a escolher a Maquijig para sediar a sua empresa?
Os fatores principais foram sem dúvida a localização, redução de custos e o
apoio de back office. Acabámos por receber muito mais! A pró atividade no
CEM está sempre à frente.
Que mais-valias o espaço CEM oferece que os restantes centros de escritórios não conseguem oferecer?
O CEM é muito mais que um centro de empresas. É um parceiro de negócios. Nos dias que correm, o Networking é
imprescindível. Aumentámos a nossa rede de contactos e sobretudo aumentámos os nosso campo de visão. Aqui
trocamos conhecimento, fazemos parcerias e novos amigos. Um dia nunca é igual ao outro. Aqui é-nos dada a
oportunidade de sermos melhor e de ir mais longe. Resumindo tudo o que não dá para expressar, a Maquijig tem ADN
empresarial feito para pessoas.
Descreva a Maquijig em 3 palavras
Dinamismo, oportunidade, sucesso.

Conheça os nossos próximos eventos
março / abril 2015
Open House @ Makerspace
17 de abril e 1,8, 15, 22, 29 de maio - 15h // Centro de Empresas Maquijig
Introdução a Computação Física com Arduino
18 abril // Centro de Empresas Maquijig
Almoço-debate FIAPAL "Projeto IN2SET Interface colaborativo para o desenvolvimento e inovação da Península de Setúbal"
27 de abril às 12h30 // Casa da Baía, Setúbal
Sessão Dia da Mãe
3 de maio das 10h às 19h // Makerspace Maquijig
Formação “Transição para ISO 9001:2015”
6 de maio - 16h às 18h30 // €10 + iva // Centro de Empresas Maquijig
Sessão Toastmasters
8, 9 e 16 de maio // Centro de Empresas Maquijig
Workshop Da Ideia ao Protótipo
23 e 24 de maio // Centro de Empresas Maquijig
Costura Nível 2
(Data a confirmar) // Centro de Empresas Maquijig
Mais informações brevemente em makerspace.pt
Veja todos os eventos aqui
Veja ainda a nossa galeria de workshops, formações e eventos aqui

Lembre-se:
Todas as sextas-feiras, a partir das 15h, temos Open House Meet Up no Makerspace.
Saiba mais >>
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