Mostre o Maker que há em si!

Descubra o Makerspace da Maquijig

Foi em 2005, com o lançamento da revista Make, que o
movimento Makers surgiu nos Estados Unidos da América,
tendo por base os recursos disponibilizados pela Internet. O
movimento cresceu e expandiu-se de tal maneira nos
Estados Unidos, e mais recentemente pela Europa, que hoje
há quem o veja como uma alternativa competitiva à
produção de alguns produtos industriais que foram
deslocalizados para outras regiões do globo ao logo dos
últimos 25 anos, devido aos custos de produção mais
baixos.

• Um projeto que junta o craft (têxtil) e a eletrónica para a
criação de uma blusa com iluminações LED. Veja ainda com
a explicação dos passos necessários para a criação deste
tipo de blusas. Consulte o projeto aqui.

Veja os dois artigos do site Makerspace Maquijig e
descubra o Futuro ainda Hoje!
• Palmela, a futura capital da Tecnologia do Fazer

• Uma máquina de corte e gravação a laser (ZING Laser),
que irá facilitar a precisão de muitos trabalhos. Veja o
modelo no Facebook do Makerspace Maquijig aqui.
• Vamos ter também uma Máquina de Bordar CNC, da
marca Happy. Comece já a ter ideias para os seus trabalhos
em têxtil, e junte-se à nossa comunidade de Makers. Saiba
mais no Facebook do Makerspace Maquijig aqui.
Saiba mais aqui >>

• O início de uma Nova Era Industrial ou Revolução Digital
na Oficina?

Encontre tudo isto a partir do dia 18 de setembro no Makerspace
Maquijig.

Assista ainda a um incrível documentário sobre o Movimento Maker
Saiba mais aqui >>

O que é a Impressão 3D e o que podemos fazer com ela?
O Maker Space Maquijig responde-lhe

As impressoras 3D são capazes de criar objetos extremamente complexos de uma forma eficiente e económica, salvo raras
exceções e estão cada vez mais a tornarem-se numa realidade do quotidiano. São utilizadas na industria da Aeronáutica,
em Hamburgo, nas instalações da Airbus, para produzir peças em metal para construção da frota Airbus; as grandes marcas
como a Coca-Cola também já estão a par da tendência da impressão 3D e a facilidade de utilização é outro fator a ter em
conta, já pode também ver neste artigo que fizemos para si, uma criança de 12 anos a transformar um modelo de Lego numa
impressora em braille. Criou assim o Legobraille, e partilhou na Internet as instruções e o software, para dar a oportunidade
a outras pessoas de o construirem, e ajudarem alguém.
Leia a notícia na íntegra e deixe-se levar por estes videos incríveis aqui.

Entrevista
3 perguntas a Conceição Martins, da Naturchemis
O que o levou a escolher a Maquijig para sediar a sua empresa?
A Maquijig cumpriu todos os critérios considerados para a instalação da
Naturchemis, nomeadamente:Localização no concelho de Palmela ou de
Setúbal;um espaço físico independente adequado para a unidade piloto, além
de ter possibilitado o licenciamento industrial da atividade.
A Maquijig tem alma ou, ou dito de outra forma, ADN industrial. O que a
Naturchemis procurava e finalmente encontrou.
Que mais-valias o espaço CEM oferece que os restantes centros de
escritórios não conseguem oferecer?
É difícil fazer a comparação, porque não conheço outras incubadoras, mas o
CEM tem é uma grande dinâmica de networking, tanto interna, entre as
empresas instaladas, como com outras entidades, o que nos oferece projeção.
Descreva a Maquijig em 3 palavras
Dinâmica, partilha e consciência social.

Novos Membros Networking
e Clientes Maquijig
Em julho a Maquijig reúne orgulhosamente 2 novos membros:
• D2i – Domotron 2 Innovation
A Domotron foi fundada em 1995 com o objetivo de mudar o panorama do som nas igrejas em
Portugal. Tal feito foi obtido com a realização de mais de mil instalações sonoras e a introdução de
muitas inovações que fizeram escola inclusivamente nas empresas concorrentes. Logo após o virar do
século a empresa introduziu novas soluções em áreas como o som e o aquecimento de igrejas.
Saiba mais >>

• COPPR
Cognitive Products & Processing: A COPPR é uma empresa dedicada à criação de software e
tecnologia de vanguarda com enfoque no desenvolvimento de produtos tecnológicos de vanguarda e
Processamento Cognitivo. Outro dos serviços que disponibilizam ao mercado é o Coaching
Empresarial em Inovação Estratégica.
Saiba mais >>

Conheça todos os membros Maquijig aqui.
E veja as vantagens que cada membro usufrui!

Nos dias 15, 16 e 17 de agosto dê um pulo ao Rock no
Sado, em Setúbal. A Margem Sul está TOP!
A Maquijig é parceira de divulgação do Rock no Sado que vai trazer entre muita
música portuguesa, os aclamados Richie Campbell e Klepht no dia 15, Boss AC
Lemm Project dia 16 e, para fechar o festival de rock dia 17, Chutos e Pontapés,
UHF e Alcoolémia. Vão ser 2 palcos, 27 bandas, DJ’S, Bikers’s Place, campismo
e muito mais. Esta é já a segunda edição e são esperados cerca de 40 mil
festivaleiros.
Colmatar a falta deste tipo de eventos na região de Setúbal, fazendo com que
tenha o maior impacto possível junto da população, foi um dos grandes objetivos
para que esta segunda edição do Rock no Sado tivesse um cartaz ainda mais
apetecível com mais para ver, ouvir e viver!
Veja o comunicado de imprensa e a apresentação oficial do Festival Rock no
Sado aqui.
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