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Taguspark
apoia Re-food
Oeiras

Editorial

O Taguspark associou-se ao Movimento Re-food e assinou um protocolo para
apoio à criação do Núcleo de Oeiras que
visa reduzir o desperdício alimentar no
concelho, beneficiando famílias carenciadas. // Pág.2

Assinatura do Protocolo em 13 de abril

Eng. Manuel Cruz,
Presidente do Conselho
de Administração do ISQ
*

A assinatura do protocolo entre o
ISQ e a Associação Campintegra em
março, materializou o nosso apoio
a um projeto de Empowerment &
Wellness Center, para desenvolvimento de atividades que promovam
empregabilidade, saúde e bem-estar.
Tendo em conta a importância da
responsabilidade social, o ISQ cedeu
um edifício à Associação Campintegra. Com esta parceria estão criadas
condições para o desenvolvimento
de vários projetos para usufruto da
comunidade. Foi assim, com natural satisfação, que apadrinhámos
o regresso da colónia de férias ao
Taguspark.
Da análise ao programa de férias
considero que o seu conteúdo e
dinâmicas vão contribuir para o
desenvolvimento psicossocial dos
participantes. Atividades diferentes
e inovadoras, que vão proporcionar
momentos de crescimento saudável às crianças e jovens nas férias,
criando um ambiente favorável ao
desenvolvimento pessoal e à maior
consciencialização de si próprio.
Salientamos a valorização e a sintonia, no apoio desta iniciativa, por
parte da administração do Taguspark. Sentimos que é um projeto
só possível com este envolvimento
de todos.

Férias de Verão
regressam ao Taguspark
No âmbito de uma parceria entre a Associação Campintegra, o ISQ e o Taguspark, estão já abertas inscrições para
as Férias Integrativas – Verão 2016. O
programa tem como missão servir e
envolver a comunidade de forma integrativa proporcionando momentos de
crescimento saudável às crianças e jovens nos períodos de férias, criando
um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal e maior consciencialização de si próprio.
Das atividades planeadas fazem parte o
desenvolvimento criativo; a expressão

emocional e corporal; a acuidade visual
e sentido estético; a integração de grupo, partilha e ajuda; a atividade física;
a expressão escrita; a expressão musical; a apresentação de novas formas de
pensar a vida e projeção de situações.
As atividades terão lugar nas instalações da Campintegra no Taguspark, no
ISQ e no Núcleo Central do Taguspark.
O programa desenrola-se ao longo de 4
semanas independentes com início a 4
de julho e estão abertas inscrições através do site www.campintegra.pt.
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Assinatura do protocolo
de colaboração entre a
Taguspark e a Re-food

Nuno Machado Lopes

Empreendedorismo em
foco na 2ª
edição das
Breakfast
Sessions
No dia 5 de maio recebemos Nuno
Machado Lopes, autor do livro
Tudo mudou novamente, no Espaço Panorâmico do Taguspark,
para nos falar os desafios do
Empreendedorismo.
O seu livro, lançado recentemente, pretende ajudar a entender os
impactos profundos, as mudanças
sociais e económicas, e o distanciamento entre o que está a acontecer atualmente e aquilo que os
políticos tentam alavancar, com
o objetivo de mostrar que estão,
de facto, a resolver a crise do desemprego, ao mesmo tempo que
promovem o empreendedorismo,
importando o modelo de Silicon
Valley, entre outros.
Nos últimos dois anos, Nuno Machado Lopes já mentoreou mais de
150 startups nacionais e internacionais, e esta experiência deu-lhe
a perceção das noções enviesadas
e desafios semelhantes que a maioria dos empreendedores enfrenta
na procura da criação da empresa sustentável. É presentemente
diretor de marketing e comunicações da Beta-i.

A Taguspark e a Re-food assinaram a 13 de abril um protocolo de
cooperação que prevê a cedência
de equipamento mobiliário e de um
espaço para armazém de apoio e
centro de formação do Núcleo da
Re-food Oeiras nas instalações
do Parque.
A assinatura teve lugar no Átrio do
Núcleo Central do Taguspark e foi
acompanhada por uma campanha
de sensibilização da Re-food com
o objetivo de angariar voluntários
e parceiros que se queiram igualmente associar.
O Movimento Re-food Oeiras visa
acabar com o desperdício alimentar e apoiar famílias carenciadas
no concelho de Oeiras. O envolvimento de toda a comunidade é
fundamental para assegurar que
o Núcleo da Refood Oeiras inicie
em breve o seu trabalho de ajuda
ao próximo.

Assim, para além da cedência de
espaço, a Taguspark divulgará
igualmente ações e eventos da Re-food que permitam rapidamente
dar corpo e pleno funcionamento
ao Núcleo de Oeiras.
Pretende-se, para além disso, fomentar uma cultura de não-desperdício alimentar junto dos colaboradores do Parque, bem como
das empresas aqui sediadas, permitindo que muitas famílias carenciadas do concelho beneficiem
deste apoio.
A parceria entre a Taguspark e a
Re-food permitirá, no essencial,
contribuir para o objetivo comum
de afirmar o concelho de Oeiras
como exemplo de uma comunidade inclusiva e solidária.
É, pois, fundamental que todos ajudem. Todos juntos, fazemos mais!

Carmona Rodrigues da Taguspark e Hunter Halder da Re-food

Campanha de recolha de
tampinhas de plástico
O Taguspark, no âmbito da sua
Responsabilidade Social, colabora com a BIPP Associação - Banco de Informação de Pais para Pais
(www.bipp.pt) na recolha de tam-

pinhas de plástico.
Desde 11 de maio estão colocados,
no Núcleo Central, contentores pretos para que as empresas e particulares possam depositar as suas

facebook.com/taguspark
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tampinhas devidamente acondicionadas em sacos.
Se todos colaborarmos, ajudamos
quem precisa.

Alerta emprego ajuda a
encontrar o candidato ideal
O portal Alerta Emprego é uma das
start-ups instaladas na Incubadora Taguspark e cujo crescimento se
tem vindo a acentuar exponencialmente. Falámos com Miguel Costa, fundador da empresa, e descobrimos os projetos futuros.

Nova
Startup na
Incubadora

1. Em que consiste a atividade da AlertaEmprego?
O Alerta Emprego é um portal de
emprego que faz a ponte entre empresas que pretendem recrutar e
candidatos que procuram ou estão
abertos a novas oportunidades.

A Charge2C-NewCap Lda é
uma empresa que desenvolve soluções de armazenamento de energia
eléctrica, estando neste momento
a fabricar protótipos à escala real
de supercondensadores, com base
em óxidos metálicos, dispositivos de armazenamento de energia eléctrica cuja competitividade
tem vindo a crescer significativamente na última década.

O portal traz duas principais vantagens às empresas: por um lado,
traz-lhes visibilidade e ajuda-as a
chegar a mais candidatos e a divulgar as suas oportunidades por
um pool mais alargado e diversificado de talento. Por outro, disponibiliza uma ferramenta que permite uma gestão simplificada do
processo de recrutamento e, de forma fácil, filtrar, ordenar e organizar CVs - no fundo, ajuda a “separar o trigo do joio”.

A Charge2C-NewCap dá corpo ao
projecto C2C, um spin-off com origem num projecto de investigação do IST financiado pela FCT,
envolvendo também a participação de investigadores do ISELisboa e do IP de Setúbal. A competitividade desta start-up baseia-se
num material para armazenamento de energia eléctrica de morfologia dendrítica, tendo por isso uma
elevada área especifica e permitindo uma carga de tempo reduzido.

Ao longo dos últimos 3 anos já trabalhámos com mais de 1000 empresas nos mais diversos setores
de atividade e mais de 80% dos
nossos clientes volta após a primeira experiência, o que demonstra bem a nossa capacidade de entregar resultados. Tal só é possível
pelo nosso ADN digital, por termos
conseguido explorar novos canais
como as redes sociais ou o email
marketing e pela aposta tecnológica que fizemos ao nível das funcionalidades da plataforma.

O primeiro produto desenvolvido
por esta empresa será direccionado para veículos industriais eléctricos, um mercado em forte crescimento avaliado em 4B €.

2. Qual a vantagem de estar
inserida na Incubadora do
Taguspark?
As vantagens são várias. Para co-

meçar, temos uma morada “credível” e que transmite confiança
e credibilidade, algo que sobretudo ao início é importante para
uma empresa que está a começar.
Por outro lado, temos uma série
de serviços partilhados com os
quais não temos de nos preocupar, o que é ótimo (telecomunicações, impressões, limpeza, copa,
etc). Existe também uma comunidade que se entreajuda e partilha
experiências e conhecimentos enriquecedores (não só a equipa da
Incubadora, como as várias empresas entre si).
De resto, as características do próprio Taguspark ajudam a atrair e
reter talento: nomeadamente a nível de localização e facilidade de
estacionamento. Finalmente, temos acesso a condições financeiras muito interessantes, o que também é sempre uma ajuda preciosa.
3. Quais os projetos futuros
da empresa?
Consolidar a nossa posição no
mercado Português - isto passa
por manter a posição de liderança
em termos de dimensão do portal
(visitantes, visibilidade por anúncio, candidaturas) e por continuar
a converter esses KPIs em receitas
(o objetivo é continuar a crescer a
100% em 2016 e conseguir fazer o
mesmo em 2017).
Brevemente vamos também lançar um portal no Brasil, que é um
mercado enorme e com características muito particulares. Se tudo
correr bem, será um desafio muito interessante.
Saiba mais em:
www.alertaemprego.pt

www.taguspark.pt
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Mais //
// APCER realizou
conferência sobre redução
do risco na cadeia de valor
No passado dia 19 de Maio o Centro de
Congressos do Taguspark acolheu um
evento da APCER – Associação Portuguesa de Certificação.
A globalização contribui para o aumento do nível de complexidade nas cadeias
de fornecimento. O incumprimento por
parte de um fornecedor, quer ao nível
de qualidade quer ao nível de outros valores organizacionais como a responsabilidade social, segurança alimentar ou
ambiental, pode colocar em risco todo
o trabalho e imagem de uma Organização e/ou de uma Marca.
Com base neste conceito, a APCER organizou a conferência “Reduzir o risco na cadeia de valor” que teve lugar
no Pequeno Auditório, ocupando toda
a plateia de 100 lugares e que contou
com a presença de entidades como a
SONAE, APCADEC, Universidade Católica, entre outras.

// Fundação Millennium
BCP assina protocolo
para investigação de
tumores cerebrais
A Fundação Millennium bcp e o Instituto de Medicina Molecular (iMM Lisboa) assinaram um protocolo de apoio
ao Centro de Investigação de Tumores
Cerebrais (CITC) do iMM Lisboa, criado em 2011, no valor de 90 mil euros,
dando continuidade a um projeto, iniciado em 2012, que tem como enfoque
o estudo dos tumores pediátricos e a
cooperação entre Portugal e os Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).
O objetivo do CITC é identificar os mecanismos responsáveis pelo aparecimento e desenvolvimento dos tumores
cerebrais, em particular da população
infantil, e de desenvolver novos tratamentos adequados a cada doente.
A verba agora doada pela Fundação
Millennium bcp será canalizada para
iniciar estudos moleculares avançados
em amostras humanas de tumores cerebrais, com a realização de estudos genéticos avançados com o objetivo de caraterizar os mecanismos responsáveis
pela génese e agressividade dos tumores cerebrais e para o desenvolvimento
de novos alvos terapêuticos, desenvol-

ver modelos animais para testar novas
terapias e expandir a capacidade de armazenamento de amostras biológicas.

Info

Novas empresas
no Parque

Alphanumeric

A Alphanumeric Systems, Inc. projeta
soluções personalizadas que ajudam os
clientes a destacar-se no mercado global.
Com sede em Raleigh, N. C., EUA, tem
já instalações no Canadá, Reino Unido,
Espanha, Polónia e Portugal, fornecendo
tecnologia inovadora, aprendizagem,
ge s t ão de r e c u r so s e ser v iç o s de
otimização de processo para uma base
de clientes em todo o mundo.
As soluções incluem alavancar o poder
da tecnologia de aprendizagem para
melhorar a prestação de serviços no
serviço de help desk, alinhar as estratégias
de T I de ser v iç os c om d i ferente s
logísticas e locais, fornecer equipas
de recursos altamente qualificados, e
oferecer suporte multilingue 24hx7d/
semana para impulsionar uma série de
atividades de negócios. Esta abordagem
única permite que os clientes melhorem
o seu desempenho, obtenham eficiência
a nível de custos e serviços, e aumentem
a satisfação do utilizador final.
Contato: 214 226 900
Saiba mais em: alphanumeric.com

Orb - Consulting

A ORBIS - Consultores, empresa sediada
em Luanda há alguns anos, procedeu
à estruturação e constituição de uma
af iliada no Tag uspark em Oeiras,
a ORB – Consulting, que otimiza a
liaison operacional interna e externa,
acrescendo a sua capacidade de resposta
face a qualquer solicitação dos seus
clientes, agilizando o tradicional fluxo
de informação e procedimentos. Por
outro lado, a ORB - Consulting, passa a
assegurar desta forma localmente, todos
os serviços aos clientes no âmbito de um
processo de internacionalização para o
mercado angolano, apoio integral ao seu
start-up e gestão corrente, sem prejuízo
da oferta e implementação dos serviços
integrados de gestão para qualquer cliente
e área económica no mercado nacional.
Contato: 968 602 922
Saiba mais em: orbis-consultores.com

Pharmaplanet

A Pharmaplanet é uma nova empresa H2H
que atua na área da Saúde. Diferenciase por oferecer Serviços e Equipas “à
medida” e pela Proximidade ao Cliente.
As áreas de atuação incluem a prestação
de Serviços de Promoção de Marcas Equipas de Vendas “ à medida”, para
Promoção/ Venda/ Informação/ KAM
nos diferentes canais; a prestação de
Serviços de Promoção de Produtos; a
consultadoria de Gestão e Marketing,
com o Objectivo de Maximização de
Portefólios e a Comunicação Digital de
Instituições e Marcas.
Contato: 926 331 033
Saiba mais em: pharmaplanet.pt

Sete Quintas - Saúde e Bemestar, lda
Empresa na área da saúde e bem-estar,
criada em 2011, que presta serviços de
saúde nas áreas não convencionais
e terapêuticas naturais, sendo o seu
principal foco a terapia de biomagnetismo,
tendo criado a sua própria marca biopH.
Igualmente a destacar são as áreas de
nutrição clínica funcional, osteopatia,
enfermagem de reabilitação e reiki. Outra
área de ação é a formação, organizando
Cursos, Workshops e Palestras para
empresas e particulares, relacionados
com as áreas de saúde e bem-estar,
biomagnetismo, alimentação saudável,
toxicidade no meio envolvente, entre
outros temas. Melhor saúde, mais
felicidade, reduzir o absentismo e
melhorar a produtividade.
Contato: 963 111 240
Saiba mais em: setequintas.pt

Sejam muito
bem-vindos e
bons negócios!
Gostou da Taguspark em Notícia?
Dê-nos a sua sugestão:
gab.comunicacao@taguspark.pt

Informações gerais:
Tudo sobre o Taguspark em:
www.taguspark.pt
www.facebook.com/taguspark
Informações e marcações:
+ 351 21 422 6900

