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MAKERCAMP // Férias Criativas para os mais novos
 

Em Julho, na Fábrica Moderna, aliamos o Saber com o Fazer e lançamo-nos para a nova
era da fabricação digital como ‘gente grande’!! Conheça o Maker Camp. 

Cascais recebe “tempestade de
negócios” no dia 1 de junho

A Business Storm conhecida pelo
seu formato de eventos combina o
Conhecimento Empresarial do
Futuro, Experiências a nível
emocional únicas e Ideias de
Negócios.

Saiba mais

Feira de Emprego e
Empreendorismo - Palmela

No próximo dia 6 de Junho, na
Quinta do Anjo, das 9h-18h,
Palmela recebe a Feira de Emprego
e Empreendedorismo. O Centro de
Empresas Maquijig e o Makerspace
vão marcar presença.

Saiba mais

Web Summit está de volta
A maior conferência global de tecnologia, o Web Summit, já anunciou os primeiros nomes

da próxima edição a decorrer entre 6 e 9 de novembro deste ano em Lisboa. 

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.

De acordo com o Artº. 22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi incluído na nossa
lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da mesma, clique aqui e introduza o

seu e-mail.

Ver mais

Saiba mais
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