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Uma mão biónica em 3D para o Dani
 

A Sirok é uma empresa espanhola dedicada ao desenho, modelação e impressão 3D, que
se deparou com um desafio. 

Programa de Liderança e
Inteligência Emocional no CEM

Para o Centro de Empresas
Maquijig, melhorar a inteligência
emocional é o passo inevitável para
apurar qualidades de liderança.

Oficina de cerâmica em Julho na
Fabrica Moderna

A 10 de Julho, fique a saber mais
sobre construção e modelação
(cerâmica), com rolo – Secagem /
Acabamentos / Queima.

Saiba mais

Saiba mais

Certificação Internacional
Practitioner  no CEM

Conheça o mais poderoso programa
de desenvolvimento de
competências para o seu trajeto
pessoal e profissional.

Lisboa recebe o Agir Innovation
Summit

Nos dias 11 e 12 e Outubro, Lisboa
recebe o Agri Innovation Summit em
Oeiras, para debater a digitalização
aplicada à agricultura.

Saiba mais

Saiba mais

Como superar medos e inseguranças de um novo projeto ou negócio.
 

Saiba como superar medos e inseguranças em 4 passos 

Eventos Maquijig…2017
 
Liderança e Inteligência Emocional - 16 horas
Fins-de-semana 23 e 24 de Setembro // 1 e 2 de Dezembro // CEM

Open House @ Makerspace
Todas as sextas feiras a partir das 15h // Centro de Empresas Maquijig
 
Em 2017, todas as sextas feiras são dias perfeitos para conhecer o
Centro de Empresas Maquijig! A partir das 15h, esta é a oportunidade
perfeita para nos visitar e sentir a verdadeira essência deste espaço.
Ficamos à sua espera! 

 CENTRO DE EMPRESAS MAQUIJIG - CEM

Parque Industrial das Carrascas, Palmela

Tel.: +351 212 389 110  || Tlm.: +351 960 498 050

www.maquijig.com

A mensagem que acabou de receber é um e-mail informativo do website Maquijig, 
não devendo ser considerado como SPAM.

Saiba qual aqui!

Saiba mais

http://www.maquijig.com/programa-de-lideranca-e-inteligencia-emocional-no-centro-de-empresas-maquijig/
http://www.maquijig.com/oficina-de-ceramica-em-julho-na-fabrica-moderna/
http://www.maquijig.com/certificacao-internacional-practitioner-no-centro-de-empresas-maquijig/
http://www.maquijig.com/lisboa-recebe-evento-dedicado-a-inovacao-na-agricultura-em-portugal/
https://www.facebook.com/Maquijig/
http://www.maquijig.com/event/lideranca-e-inteligencia-emocional-16h/
http://www.maquijig.com/event/open-house-makerspace-14/?instance_id=1991
http://www.maquijig.com/
https://www.facebook.com/Maquijig
https://www.linkedin.com/company/2938699?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A2938699%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1447968588252%2Ctas%3Amaquijig%20
https://twitter.com/Maquijig
https://www.youtube.com/user/Maquijig
http://www.maquijig.com/uma-mao-bionica-em-3d-para-o-dani/
http://www.maquijig.com/como-superar-medos-e-insegurancas-de-um-novo-projeto-ou-negocio/

