O empreendedorismo tem novo nome:
Makers

Já conhece o novo site Maker Space
Maquijig?

Nesta newsletter, a Maquijig destaca o Printoo um
projeto que teve por base o conceito Maker Space.
A Printoo é uma plataforma modelar na área da electrónica
impressa que tem como público-alvo todos os designers de
produto, engenheiros, entusiastas e makers que pretendam
dar vida aos objetos do dia-a-dia. O Printoo tem dois
objectivos: dar a conhecer ao público em geral uma
tecnologia que a empresa acredita ser a base da Internet
das Coisas e permitir a todos os interessados a
possibilidade de trabalharem com tecnologias que até então
estavam em laboratórios e departamentos de I&D das
empresas.

Do it Together é a filosofia subjacente a um Maker Space. O
Makers Maquijig está em desenvolvimento/implementação e
vai funcionar no CEM - Centro de Empresas Maquijig,
Armazém 1. A Maquijig providencia as ferramentas, as
máquinas, o software e o espaço, e o “maker” traz a
criatividade, a inovação e a imaginação. O Maker Space
Maquijig disponibilizará, além de todo o seu conceito de
atuação, cursos e workshops para aprendizagem na
utilização dos programas de desenho e máquinas de
produção. Espreite em www.makerspace.pt e fique a
conhecer a nova aposta do Centro de Empresas Maquijig.

Conheça toda a história nesta entrevista a António Moreira aqui >>

Leia este e outros artigos Makers na íntegra aqui >>

Saiba mais aqui >>

Saiba mais aqui >>

Notícias membros Maquijig: Fiapal e MP Negócios
recebem destaque em junho

• FIAPAL promove almoço-debate sobre o tema “Relações Económicas Bilaterais Portugal-Espanha”
O FIAPAL - Fórum da Indústria Automóvel de Palmela, promove no próximo dia 26 de junho, na Casa da Baía, em Setúbal,
mais um almoço-debate no qual tem o privilégio de ter como convidado de honra, o Sr. Enrique Santos, Presidente da
Câmara de Comércio e Indústria Luso Espanhola, que irá abordar o tema “Relações Económicas Bilaterais PortugalEspanha”.
Mais informações em www.fiapal.com.
• A MP Negócios
A MP Negócios é uma consultora de gestão que desenvolve candidaturas a apoios e fundos públicos ou comunitários, como
sejam os programas QREN (SI Inovação, SI Qualificação PME ou SI I&DT), Proder, PME Investe e PME Crescimento.
Desenvolve planos de crescimento para empresas, serviço de representação comercial complementar ao plano e angariação
de fundos (comunitários e de capital), financiamento bancário e patrocínios.
Saiba mais >>

Entrevista
3 perguntas a José Pinote, CEO da M21Rh
O que o levou a escolher a Maquijig para sediar a sua empresa?
A M21Rh viu no espaço Maquijig o espaço ideal para sediar a sua empresa.
Pelo ambiente moderno, acolhedor, dinâmico, afável, descontraído e da
mesma forma profissional. Um lugar onde somos sempre bem recebidos. Para
além destas características, a Maquijig disponibiliza prontamente recursos
tecnológicos e humanos e toda uma variedade de recursos. Estas são as
peças que estimulam um bom trabalho, uma boa relação de parceria. A
Maquijig vinga ainda por desenvolver uma série de
formações/workshops/eventos, em contexto com o mais recente projeto de
formação da M21Rh.
Que mais-valias o espaço CEM oferece que os restantes centros de
escritórios não conseguem oferecer?
A mais-valia que o espaço CEM oferece é sem dúvida, o Coworking, um
conceito em que as empresas partilham muito mais do que o mesmo espaço
de trabalho. Partilham know-how, trocam experiências e desta forma, se
desenvolvem novos contactos, novas parcerias, e até, novas amizades. Todos
sabemos que é bom ter “vizinhos” afáveis, ou pelo menos, com os quais
tenhamos boas relações. O CEM é um espaço onde as empresas podem
comunicar mais facilmente, seja em trabalho ou em espaço de lazer.
Descreva a Maquijig em 3 palavras
Inovadora, acolhedora, dinâmica.

Novos Membros Networking
e Clientes Maquijig

Agenda de eventos/formações

Em junho a Maquijig reúne orgulhosamente 6 novos membros:

• Formação Pedagógica Inicial de Formadores
13 de junho a 12 de agosto - Centro de Empresas
Maquijig

• PsiQuatro, Lda
Formação, Coaching e Consultoria (www.psiquatro.com)
• Plexus
Integração de Subsistemas de Eletricidade, Instrumentação,
Automação e Controlo Industrial para desenvolver soluções
chave na mão e à medida das necessidades dos clientes.
(www.plexus.pt)
• Fluxinteligente
Consultoria para Certificação de Empresas. Implementação de
Sistemas de Gestão. Auditorias a Sistemas de Gestão,
Serviços ou Produtos. Formação no Âmbito da Qualidade e na
área da Saúde. (www.fluxinteligente.pt)
• FuturesLab
Inovação Estratégica e Observação de Tendências
• 1224 Comércio e Serviços
Higiene (Gama de Detergentes; Consumíveis de papel;
Equipamentos de Higiene), Segurança Gama de E.P.I.’s –
Vestuário) e Eletricidade (Instalação e Reparação de redes
eléctricas e de dados; trabalhos gerais associados)
• RWA
Empresa especializada no desenvolvimento e integração de
soluções de automação para a industria: Engenharia |
Automação | Robótica | Visão Artificial | Instrumentação |
Elétrica | Rastreabilidade de Processos | Revamping de
Máquinas | Assistência Técnica | Manutenção
Conheça todos os membros Maquijig aqui.
E veja as vantagens que cada membro usufrui!

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

• Workshop Inteligência Emocional
26 de junho - das 17h às 19h - Centro de Empresas
Maquijig
• FIAPAL promove almoço-debate sobre o tema
“Relações Económicas Bilaterais Portugal-Espanha”
26 de junho - Casa da Baía, Setúbal
A informação sobre os eventos está disponível no site do
Centro de Escritórios Maquijig.
Mais informações brevemente no nosso Facebook e no
seu e-mail.

