Maquijig vai estar presente na 17ª Feira
do Empreendedor do Porto “Born
Global”, de 27 a 29 de novembro

A Maquijig convida-o(a) a visitar o seu stand de forma
gratuita. Basta aceder aqui para receber o seu convite
eletrónico. São 18 eventos âncora, a maioria de
participação gratuita. Não perca esta oportunidade de
iniciar ou potenciar o seu negocio! Venha ter connosco!

Pela 1ª vez em Portugal: Seminário
Lean Executivo com Samuel Obara
em janeiro

A Lean Academy Portugal está a construir parcerias
com profissionais e organizações de nível mundial que
passará a representar em Portugal, disponibilizando
novas soluções high end para quem pretender ter o
contacto, a ajuda e a possibilidade de trabalhar com os
maiores e melhores gurus Lean mundiais.

A ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários,
através da marca Academia dos Empreendedores e com o
apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional
organiza entre 27 e 29 de novembro de 2014, no Centro
de Congressos da Alfândega do Porto, a 17ª edição da
Feira do Empreendedor subordinada ao tema "BORN
GLOBAL”.

Este ciclo de workshops vai ter lugar nos dias 14 e 15
de janeiro, das 9h às 17h em Lisboa (lugar ainda a
definir). Inscreva-se já, existem apenas 30 vagas, e tal
como nos workshops realizados no Summit 2014
esgotaram-se rapidamente.

Saiba mais >>

Saiba mais >>

Entrevista
3 perguntas a João Paulo Coito, CEO da 1224
O que o levou a escolher a Maquijig para sediar a sua empresa?
Escolhemos o centro de Empresas Maquijig pela sua localização
privilegiada, ótimas instalações e preço muito competitivo. Mas foram
as relações humanas que nos conquistaram e por elas acima de tudo
permanecemos.
Que mais valias o espaço CEM oferece que os restantes centros
de escritórios não conseguem oferecer?
O CEM oferece a possibilidade de nos integrarmos numa
comunidade de empresas, graças à organização do espaço
envolvente e do excelente networking. A Maquijig ajuda-nos np
desenvolvimento e promoção de vários eventos com a finalidade
de potenciarmos o nosso negócio. É de destacar ainda a sua
capacidade empreendedora e de trabalho em equipa com toda a
comunidade que compõe o espaço.
As organizações distinguem-se pelas pessoas que nelas trabalham,
pelas ideias e a forma como as põem em prática, o CEM tem
demonstrado ao longos dos anos capacidade para potenciar eventos
destinados a contrariar o marasmo que a partir de certa altura se
instalou no panorama empresarial nacional.

É com prazer e orgulho que fazemos no presente
e queremos continuar no futuro a fazer parte desta
comunidade empresarial.
Descreva a Maquijig em 3 palavras
Dinamismo, visão, empreendedorismo.

Makerspace recebe visita da MityMo Design e Tangible Labs,
uma agência criativa de Makers dos EUA

Um Maker do Makerspace Maquijig participou numa reunião sobre impressão 3D, na empresa MityMo Creative e
Tangible Labs. Onde está a ser desenvolvida a impressora FreeFab 3D e onde também são desenvolvidos protótipos e
pequenas séries de artigos para comercialização.
Saiba mais >>

Novos Membros/Clientes Maquijig
E os membros Maquijig continuam a crescer. Este mês damos as boas vindas a...

Ecoflow é uma empresa de
comercialização de secadores de
mãos ecológicos.

Luís Filipe Calçada é uma
empresa de construção civil,
remodelação e manutenção.

High Tech A.I.R.E.R. é uma
empresa qualificada pela TÜV
Rheinland Portugal para a remoção
de coberturas em fibrocimento,
contendo amianto.

Conheça os nossos próximos eventos
novembro / dezembro 2014
Almoço-debate FIAPAL
28 de novembro – 12h30 // Casa da Baía em Setúbal
A FIAPAL irá realizar mais um almoço-debate, e terá como convidado de honra o Presidente da Endesa Portugal,
o Dr. Nuno Ribeiro da Silva.
Brevemente informamos qual o tema que será apresentado e debatido.
Faça a sua marcação atempadamente, pois os lugares são limitados.
Para inscrições e pedidos de informação:
e-mail: info@maquijig.com
Tel.: +351 212 389 110
Tlm.: +351 960 498 050

Constrói a tua própria impressora e leva-a para casa
14 de dezembro - 10h às 13h - 14h às 19h (8 horas)
RepRap é a família de impressoras 3D que conseguem imprimir as suas próprias peças plásticas, ou seja, é auto
replicável. São completamente open source e desenvolvidas por uma comunidade muito ativa. Durante este workshop
serão construídas impressoras 3D, que os participantes levam para casa prontas a usar. Os presentes irão aprender de A
a Z como a impressora funciona, como ajustá-la e como usá-la.
Este workshop é orientado por Maurício Martins e Alexandre Guerreiro da empresa LEDS & CHIPS, e tem um custo de
450 euros mais IVA (podem trazer um acompanhante). Este valor inclui KIT Completo SmartRap. Os membros Maquijig
têm desconto (400 euros mais IVA)!
Aceda à nossa agenda e saiba tudo o que acontece no Centro de Empresas Maquijig.

Lembre-se:
Todas as sextas-feiras, a partir das 15h, temos Open House Meet Up no Makerspace.
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

