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Makerspace Maquijig tem dois novos parceiros na área dos 
Drones e da Impressão 3D

 

Dragonfly Photografy é o novo parceiro do Makerspace Maquijig
- Miguel Mares e Rita Santana são os makers que estão à frente do projeto
Dragonfly Photografy que desenvolve e fabrica os tão conhecidos
equipamentos aéreos da atualidade: os drones. O seu core business é o
desenvolvimento destes drones para as áreas da fotografia e video aéreos.
Agora a Dragonfly Photography já tem um espaço em Palmela para poder
criar as suas obras de arte, os seus drones. 

Saiba mais aqui . Veja o vídeo filmado pelo drone da Dragonfly Photografy
em http://www.dragonflyphotography.pt/.

 

 

BLOCKS TECHNOLOGY é o novo parceiro do Makerspace Maquijig
O BLOCKS Technology é um projeto que pretende revolucionar a
Impressão 3D através da qualidade das impressões e dos próprios
equipamentos 3D, com o objetivo de conseguir trabalhos cada vez mais
perfeitos. Com um claim ambicioso - “as melhores impressoras 3D são
feitas na BLOCKS” -, o Makerspace Maquijig dá as boas vindas a este novo
parceiro que se juntou ao nosso movimento DO IT TOGETHER.

Viste o nosso mais recente parceiro em blockstechnology.com. Para
comprar as impressoras 3D, aceda a http://blockstechnology.com/store/.

 

Oficinas maker kids…dos 6 aos 14 anos

 Inscrições até dia 19 de março!
A partir de 23 de março no Makerspace Maquijig, escolha
uma das nossas 4 oficinas disponíveis para o seu filho:

Ateliers Tecnológicos: Diferentes formas energéticas
+ Geração elétrica 
Introdução a técnicas de impressão e gravura.
Monotípia, Calcogravura
Carimbos Naturais 
Oficina Temática Páscoa // Ovos Criativos 

Nas oficinas maker kids exploram-se várias áreas do
campo criativo e da percepção, através de temáticas
interdisciplinares e da experimentação e partilha de
conhecimento e know-how. Este é um projeto colaborativo
com a comunidade que tem por base o desenvolvimento e
a aprendizagem da importância do processo criativo no
desenvolvimento pessoal para todas as idades.

 
Saiba mais >>

Conheça os nossos próximos eventos 
março / abril 2015 

Open House @ Makerspace
20 de março  – 15h //  Centro de Empresas Maquijig

Introdução à modelação 3D em plataformas de conhecimento open-source 
21 de março - 10h-13h e 15h-18h (6 horas) // Centro de Empresas Maquijig

Aprende a soldar e constrói o teu próprio Arduino 
22 março – 11h-13h e 14h-18h (6 horas)  // Centro de Empresas Maquijig

Oficinas maker kids…dos 6 aos 14 anos
Existem 4 Oficinas disponíveis:
• Ateliers Tecnológicos: Diferentes formas energéticas + Geração elétrica 
• Introdução a técnicas de impressão e gravura. Monotípia, Calcogravura.
• Carimbos Naturais 
• Oficina Temática Páscoa // Ovos Criativos

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

Workshop Portugal 2020: Planear e executar uma candidatura
25 de março – 14h30 às 17h30 (3 horas) // Centro de Empresas Maquijig

Open House @ Makerspace
27 de março  – 15h

Public Speaking 
28 de março // Centro de Empresas Maquijig
Mais informações brevemente em makerspace.pt

Open House @ Makerspace
3 de abril – 15h // Centro de Empresas Maquijig

Workshop “Transição para ISO 9001:2015”
3 de abril – empresa formadora e4pi // Centro de Empresas Maquijig

Public Speaking 
11 de abril // Centro de Empresas Maquijig
Mais informações brevemente em makerspace.pt

Aprende a soldar e constrói o teu próprio Arduino
18 abril // Centro de Empresas Maquijig
Mais informações brevemente em makerspace.pt

Aprenda a fazer e a utilizar Sabão de Potássio para a Agricultura 
11 de abril // Centro de Empresas Maquijig
Mais informações brevemente em makerspace.pt

Costura Nível 1 
12 de abril // 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 >>

 

  

 Makerspace Maquijig recebe visita de
alunos de empreendedorismo do IEFP  Workshop Portugal 2020: Planear e

executar uma candidatura  

   

 

Os alunos da cadeira de empreendedorismo do Instituto
do Emprego e Formação Profissional foram a Palmela
visitar o espaço empresarial Centro de Empresas Maquijig
(CEM) beber do seu mais recente conceito Makerspace.

Foi motivo de orgulho para Rita Sampaio, CEO do CEM, e
de toda a equipa que diariamente trabalha para conseguir
colocar Palmela no mapa mundo como um espaço perfeito
para dar largas ao empreendedorismo.

Veja as fotos aqui.

Saiba mais >>

 

O Portugal 2020 é o Novo QREN. Ou seja, é um
Programa de incentivos para empresas que procuram
investimentos para se lançarem no mercado. 

O Workshop Portugal 2020 “Planear e executar uma
candidatura” vai ter lugar dia 25 de março (quarta-feira)
das 14h30 às 17h30 (3 horas), em Palmela, e em
parceria com o Centro de Empresas Maquijig. Os
destinatários são quadros médios e superiores das
empresas.

Saiba mais >>

 

  

  

  

 

Maquijig visita...
TODOS - um centro empresarial português muito
criativo

O Centro de Empresas Maquijig está espalhado pelos sete
cantos do Mundo como gostamos de nos auto posicionar.
Porquê? Porque adoramos viajar e conhecer novos
Mundos, espaços inovadores que encantam quem lá
trabalha e os visita.

Porque sabemos que Portugal faz bem, as nossas visitas a
nível nacional ajudam-nos a perceber o que de melhor se
faz cá dentro, seja para cá ficar como para ganhar asas e
voar.

Todos os lugares onde vamos nos inspiram e o TODOS
marcou pela diferença.

O TODOS intitula-se como uma Warehouse, um creative
Hub, que junta empresas nas mais variadas áreas como
Casting, Entregas ao Domicílio, Restauração de Mobília,
Bandas Musicais, Artes plásticas, Fotografia, Direção de
Filmes, entre muitas outras.

Conheça o espaço, os serviços e as empresas
domiciliadas em www.todos.pt.

  

  

  

  

 

|| 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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