
Makerspace dá as boas vindas ao Membro Maquijig Networking ITGO

A ITGO Technology é uma empresa com uma equipa experiente que conta com um know how de mais de 15 anos a atuar
na área das tecnologias de informação, na prestação de serviços e fornecimento de soluções de comunicações e
informática. Presente em vários países, nomeadamente Portugal e Angola, desenvolve soluções junto dos seus parceiros
de negócio. Conheça algumas: Soluções de Comunicações, Soluções de Redes Estruturadas e Consultoria Informática da
ITGO.

Saiba mais >>

Um movimento de hacker spaces e maker spaces

 Hoje já é possível para qualquer pessoa aceder a sites
como o Thingiverse (www.thingiverse.com) e fazer o
download de um desenho para imprimir em casa. É fácil
de imaginar as possibilidades que o mercado das
impressoras 3D vai trazer, nomeadamente com a queda
dos preços destes equipamentos.

Muitos novos negócios de impressão, comercialização de
projetos/desenhos (marketplaces), crowdsourcing de
design e outro irão surgir. 

Estamos a observar uma autêntica democratização da
tecnologia. Com os padrões de hardware open source e o
crescimento da impressão 3D será cada vez mais fácil
para ‘pessoas comuns’ (ou seja, sem formação em áreas
tecnológicas) conseguirem construir, fabricar, fazer
coisas.

 
Saiba mais >>

 

Makerspace visita...

Makerspace Maquijig visita Escola Secundária de Bocage, Liceu de Setúbal,
e dá uma palesta sobre Impressão 3D. Inserida na Semana de Artes, a
palestra abordou as mais valias dos espaços criativos que são os
Makerspaces, assim como o tema da Impressão 3D.

As responsáveis pelo centro Makerspace – Rita Sampaio e Rita Serrano -
partilharam o seu percurso académico e profissional, uma vez que foram
alunas da escola. Foram ainda feitas demonstrações de impressão 3D na
máquina dos parceiros Makerspace BLOCKS Technology.

Veja a nossa galeria de imagens aqui

 

Conheça os nossos próximos eventos 
maio / junho 2015 

Open House MEETUP @ Makerspace
29 de maio - 15h //  Centro de Empresas Maquijig
5 de junho - 15h //  Centro de Empresas Maquijig
12 de junho - 15h //  Centro de Empresas Maquijig
19 de junho - 15h //  Centro de Empresas Maquijig
26 de junho - 15h //  Centro de Empresas Maquijig

Mini Workshop - Conhecimento Eficaz para Pessoas Eficazes @ CEM
5 de junho - 17h //  Centro de Empresas Maquijig

Workshop - Empreendorismo “Da Ideia ao Protótipo” para áreas Criativas e Sociais @ CEM
6 e 7 de junho //  Centro de Empresas Maquijig

Mini Workshop - A Química das Coisas
19 de junho - 18h às 19h30  //  Centro de Empresas Maquijig

Workshop - Introdução Rhinoceros e Impressão 3D
21 de junho - 10h30 às 18h  //  Centro de Empresas Maquijig

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 >>

 

  

 
O Festival IN 2015 foi um sucesso...O

nosso Muito Obrigada aos nossos
Parceiros!

 
Notícias do Mundo da Impressão 3D: 

o Robot que dá Super Poderes às
Crianças

 

   

 

A Maquijig agradece aos Makers e Parceiros Verde Água
Fotografia, Dragonfly Photography, BLOCKS, Printoo,
Leds & Chips pela presença e por todo o apoio prestado
durante este magnífico evento!

Queremos agradecer também aos Membros de
Networking que estiveram presentes e a todos os nossos
amigos que nos visitaram.

Veja a nossa galeria de fotos aqui

Saiba mais >>

 

Chama-se InMoov, é um robot impresso em 3D e está a
ser criado, a partir de uma plataforma online e em regime
open source, para melhorar a qualidade de vida de
crianças hospitalizadas. De baixo custo e construção fácil,
tem ainda a particularidade de ser produzido em escolas
londrinas, com o apoio de empresas locais. E este é
apenas o primeiro de vários “robots que fazem o bem”…

Saiba mais >>

 

  

  

  

  

  

  

  

 

|| 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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