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Encontro Nacional de FabLabs - 29 a 31 de Janeiro, FabLab

O grande objetivo deste encontro de FabLabs é sobretudo promover o diálogo
e reforçar laços entre os vários participantes da Rede de FabLabs de Portugal.

Partilha e conhecimentos vão ser as palavras chave deste evento. Vários
FabLabs e Makerspaces do país estarão presentes e claro, a Maquijig estará

presente!

Os “The Inventors” chegam ao
Makerspace 

Qualquer pessoa pode desenvolver
um produto e tornar-se num
verdadeiro empreendedor, com o
The Inventors 

 

Ver mais

Ano novo, vida nova ... membro
novo na Maquijig!

A A.N.E.V.E pretende manter o
apoio e acolher ex e futuros
voluntarios, bem como todos os
jovens interessados no Voluntariado
Europeu.

 

Ver mais

A Maquijig e a EDP Starter vão
trabalhar em conjunto 

A Maquijig e o Makerspace
começam o ano com a celebração
de um protocolo com um novo
parceiro: a EDP Starter. 

 

Ver mais

V Encontro Nacional de Gabinetes
de Saídas Profissionais

A fundadora da Maquijig, Rita
Sampaio, participou num debate
acerca de mudanças profissionais
“Isto já não é sobre trabalho”, na
Universidade do Minho em Braga!

 

Ver mais

Workshops no Markerspace.

Os Workshops do Makerspace continuam em 2016, com temas inovadores e
criativos. Este é espaço colaborativo em que a criatividade e inovação são a

essência de cada dia.

Eventos Maquijig…janeiro a março 2016
  
Certificação em PNL e Coaching
30 de janeiro (sábado) a 29 de maio (domingo) // CEM
Saiba mais
 
Legislação Segurança e Saúde no Trabalho – Work Performance
12 de fevereiro (sexta-feira) // 15h00 às 17h00 ou 18h00 às 20h00 // CEM
Valor: 17,50€
Saiba mais
 
Fantasminha Colorido by The Inventors @ Makerspace
20 de fevereiro (sábado) // 10h00 às 12h30 // CEM
Valor: 29€
Saiba mais
 
Workshop Gestão de conflitos
27 de fevereiro (sábado) // 10h00 às 17h00 // CEM
Valor: 30€
Saiba mais
 
Workshop de costura criativa – Vamos fazer uma clutch!
27 de fevereiro (sábado) // 10h00 às 13h30 // CEM
Valor: 12€
Saiba mais
 
Carro que segue a luz by The Inventors @ Makerspace
5 de março (sábado) // 10h00 às 12h30 // CEM
Valor: 29€
Saiba mais
 
Workshop Boas Práticas para atendimento ao cliente
12 de março (sábado) // 10h00 às 17h00 // CEM
Valor: 30€
Saiba mais
 
Workshop de costura criativa – Avental Vintage
12 de março (sábado) // 14h30 às 18h00 // CEM
Valor: 12€
Saiba mais
 
Animação Stop Motion by The Inventors @ Makerspace
19 de março (sábado) // 10h00 às 12h30 // CEM
Valor: 29€
Saiba mais
 
Open House @ Makerspace
Todas as sextas feiras a partir das 15h // Centro de Empresas Maquijig
 
 
Todas as sextas feiras a partir das 15h, esta é a oportunidade perfeita
para conhecer o Centro de Empresas Maquijig e sentir a verdadeira
essência deste espaço. 

 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.
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