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Cartão Associado Makerspace Maquijig já é uma realidade

Pedidos de informação para:
e-mail: ritasampaio@maquijig.com, info@maquijig.com
Tel.: +351 212 389 110
Tlm.: +351 960 498 050

Saiba mais >>

 Anteriormente a este cartão, só os membros Makerspace
Maquijig podiam usufruir do espaço, agora quem tiver o
novo cartão de associado poderá ter acesso a todas as
vantagens dos nossos makers...

....ou possibilitar a utilização por outros mais
desfavorecidos e é aqui que a vertente solidária do cartão
entra em ação.

A anuidade do cartão será de 150 euros (+IVA) e reúne as
seguintes vantagens:
 
- 10% desconto em todos os valores de tabela em
serviços do Makerspace;
- Oferta de uma formação por ano
- Participação em todos os eventos, open houses, maker
fairs organizadas pelo Makerspace
- Descontos em vários locais com os quais o Makerspace
irá celebrar protocolos.
 
A anuidade anual (150 euros mais IVA) é uma verba que
será usada na totalidade para a componente social do
Makerspace, através de prestação de formações a
desempregados e, assim, cada associado estará a
contribuir para a comunidade de Palmela.

Conheça os nossos próximos eventos 
fevereiro / março 2015 

Open House @ Makerspace
20 de fevereiro  – 15h

Workshop Fotografia de estúdio
21 de fevereiro – 10h às 18h //  Makerspace Maquijig

Reunião de Empresários AEPACTIV
25 de fevereiro – 19h //  Apresentação de Fernando Fernades // WePlant - Centro de Empresas Maquijig

Open House @ Makerspace
27 de fevereiro  – 15h

Reunião de Empresários AEPACTIV
11 de março – 19h //  Apresentação de Ricardo Barreto // Arte Piscinas - Centro de Empresas Maquijig

Open House @ Makerspace
06 de março  – 15h

Open House @ Makerspace
13 de março  – 15h

Workshop Introdução Costura - Nível 1
15 de março
Mais informações brevemente em makerspace.pt

Open House @ Makerspace
20 de março  – 15h

Workshop Introdução à Modulação 3D
21 de março 
Mais informações brevemente em makerspace.pt

Workshop Introdução Costura - Nível 2
22 de março
Mais informações brevemente em makerspace.pt

Formação Informática – Excel (sábado)
21 e 28 de março  – 10h às 18h //  Centro de Empresas Maquijig
Informação Brevemente

Formação Informática – Excel (pós-laboral)
24, 26, 31 de março e 2 de abril  – 18h30 às 22h30 // Centro de Empresas Maquijig
Informação Brevemente

Reunião de Empresários AEPACTIV
25 de março – 19h //  Apresentação de João Silva // Empresa Sticon - Centro de Empresas Maquijig

Open House @ Makerspace
27 de março  – 15h

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 >>

 

  

 
Maquijig estabelece novo protocolo 

com a Maripoza Viagens e oferece 5% de
desconto a membros CEM

 
COPPR apresenta tecnologia iddo na

Microsoft Ventures Accelerator de
Londres 

 

   

 

A Maripoza Viagens, membro Maquijig, é uma agência de
viagens com a qual a empresa acaba de estabelecer um
Protocolo que consiste em oferecer 5% desconto para
membros Maquijig em duas viagens:

Brasil Ride

Visita ao Museu da Porche, em Estugarda, Alemanha

Saiba mais >>

 

A COPPR, Membro Fundador do Makerspace Maquijig,
desenvolveu o iddo, um sensor para BMX, que de entre
as centenas de projetos submetidos conseguiu ficar no
top10. Com este equipamento eletrónico, os amantes
destas bicicletas vão poder monitorizar toda a atividade:
a velocidade, as voltas, os truques e malabarismos,
todo o percurso e performance. 

Saiba mais >>

 

 Makerspace Maquijig visita Makers do Colorado, EUA  

 

Sempre com o intuito de divulgar e promover o Makerspace Maquijig, a Maquijig aproveita sempre as suas
deslocações aos Estados Unidos da América para conhecer novas realidades de MAKERS. Desta vez o Makerspace
Maquijig foi conhecer os MAKERS ligados às Artes de Cresteed Bute, uma pequena localidade do Colorado, cujo core
business é a transformação artística de materiais: joalharia, fotografia, vidro soprado, pintura a óleo e a água, arte em
fibra e em madeira, tapeçaria, entre outras.
 
Saiba mais >>

 

  

  

 

Testemunho
Alexandre Cruz: “A direção da Maquijig sempre esteve ao lado da SMA como uma
extensão da nossa empresa”

“A SMA é líder mundial no fabrico e comercialização de inversores fotovoltaicos. Enquanto
líder, também em Portugal, a SMA procura parcerias Premium em toda a extensão da sua
atividade e a Maquijig apresenta-se como um centro de excelência para o
desenvolvimento do nosso negócio. 
Poderíamos destacar todos os pontos que nos levaram à escolha deste centro de
negócios, como a proximidade de Lisboa e das principais vias terrestres de comunicação
por exemplo, mas pretendemos enaltecer o fator humano. Os negócios são de pessoas
para pessoas. É neste capítulo que quero destacar o Centro de Empresas Maquijig. 
A SMA lida diariamente com vários desafios cuja solução rápida e eficiente é fundamental.
A direção da Maquijig sempre esteve ao lado da SMA como uma extensão da nossa
empresa, atuando como um mecanismo facilitador, ajudando-nos a concentrar todas as
nossas atenções para o nosso core business: o setor fotovoltaico Português.

Parte do nosso sucesso é, de forma indiscutível, fruto da parceria criada e fomentada pela
Maquijig com a SMA”

 

Alexandre Cruz
CEO da SMA

 

  

  

  

 

|| CENTRO DE EMPRESAS MAQUIJIG - CEM
Parque Industrial das Carrascas, Palmela
Tel.: +351 212 389 110  || Tlm.: +351 960 498 050
www.maquijig.com
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