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A chegada do Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Dr. Pedro Pereira Gonçalves

P&R!

2 perguntas a António
Fernandes, Director Geral
da empresa Munícipia
P.A Municípia é uma das empresas mais antigas sedeadas no
Taguspark. Como avalia a evolução deste Parque de Ciência e
Tecnologia ao longo dos anos?
R. Considero que o Taguspark ao
longo dos anos tem vindo a ajustar o
seu posicionamento face ao mercado,
tendo em conta que se situa num território altamente competitivo, onde a
coexistência de parques empresariais
(embora com fins distintos) obrigou
à constante actualização das suas
ofertas.
O Taguspark, enquanto Parque de
Ciência e Tecnologia, tem conseguido
fixar empresas de base tecnológica já com 10/15 anos de existência,
encontrando ainda espaço para as
startups, as multinacionais, instituições financeiras e universidades.
P. Que vantagens encontra por
a sua sede estar fixada no Taguspark?
R.A principal vantagem prende-se
com as sinergias geradas por empresas tecnológicas que, funcionando
próximas umas das outras, contribuem decisivamente para acelerar
os processos de inovação no mundo
das TI’s.

Open day na
Incubadora do Taguspark
Ao longo dos últimos dois anos, a Incubadora do Taguspark tem vindo a
apoiar empreendedores no processo
de desenvolvimento sustentado das
suas ideias de negócio e start-ups de
base científica e/ou tecnológica, designadamente nas áreas das Tecnologias de Informação, Comunicação e
Electrónica, Biotecnologia e Ciências
da Vida.

vadores em realidades empresariais.

Mais concretamente, tem assegurado a promoção e acompanhamento
dos empreendedores, disponibilizando-lhes meios e apoios, escritórios
e módulos de laboratórios, que lhes
permitem transformar projectos ino-

Para dar a conhecer a inovadora comunidade da Incubadora do Taguspark, realizou-se um Open Day, no
passado dia 29 de Maio. Ao longo
deste dia, muitos foram os que quiseram conhecer as instalações e os
projectos que aqui se desenvolvem,
tendo tido inicio com a visita do Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Dr.
Pedro Pereira Gonçalves, e do Vereador da Câmara Municipal Oeiras responsável pelos pelouros da Juventude, Emprego e Empreendedorismo,
Dr. Angêlo Pereira.

// Breakfast Sessions
vão voltar

// Candidaturas abertas
à Incubadora Taguspark

Evento Depois do sucesso das
edições anteriores, as Breakfast
Sessions vão voltar. Mantenhase atento a toda a programação
em www.taguspark.
pt e em fb/taguspark

A DECOrrer Se tens um
projecto inovador e estás
interessado em juntar-te às
melhores Start-ups não percas
esta oportunidade. Candida-te
já à Incubadora do Taguspark!
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Toastmasters
Club: 1º Ano
de vida no
Taguspark!
pelo seu presidente,
Francisco Esteves
PROF. MARCELO REBELO DE SOUSA

Taguspark recebe
Conferência Believe
Mais de 400 pessoas marcaram
presença no Grande Auditório do
Centro de Congressos do Taguspark
Realizou-se no Grande Auditório do Centro de Congressos do
Taguspark, a Conferência Believe “Como Ultrapassar as Dificuldades e Atingir o Sucesso
Empresarial no Actual Contexto
Económico” foi o tema da Conferência que contou com a participação do Professor Marcelo Rebelo de Sousa e a moderação de
Carlos Daniel, jornalista da RTP.
Do painel de comentadores destacam-se, ainda, António Saraiva, presidente da Confederação

Empresarial Portuguesa (CIP),
Paulo Vistas, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, António Marante, administrador do
Banco Carregosa, e Mário Costa, economista e CEO da Believe,
entre outros.
Este evento foi mais um enorme
sucesso e contou com a participação de mais de 400 pessoas,
na sua grande maioria empresários, de todo o país.

Taguspark
e Dual Up
Um nova parceria
A Taguspark, SA formalizou
uma parceria com a empresa
DUAL UP com o principal objetivo de ajudar as empresas instaladas no Parque a obter financiamento proveniente de
programas de incentivos e com
condições comerciais mais favoráveis do que as praticadas no
mercado.

A DUAL UP é uma empresa de
consultoria com experiência em:
incentivos nacionais e comunitários e no apoio a benefícios fiscais no domínio da inovação,
investimento produtivo e empregabilidade, entre outras.
Conheça esta empresa em:
www.dualup.pt

O TagusparkTM, apesar de ser
um clube muito jovem, tem seguido à risca os princípios orientadores da Toastmasters e tem
vindo a alcançar grandes resultados. Na Europa, o TagusparkTM, ficou em 2º lugar por
ter conseguido desenvolver 16
Competent Communicators, 4
Advanced Communicators Bronze, 25 Competent Leaders e Advanced Leaders Bronze, e ser
o clube em Portugal que conseguiu mais membros. O clube
teve uma participação directa no
Corporate Summit, um evento
apenas para empresas. O maior
evento em Portugal de Public
Speaking, Conferência Primavera realizado no Grande Auditório do Centro de Congressos do
Taguspark, contou com a organização do Clube. Neste evento
Francisco Esteves (actual presidente do Taguspark TM) venceu
o concurso de discursos de avaliação e Marco Meireles, (Past
Presidente) foi reconhecido na
Conferência do Distrito 59 em
Cracóvia como Distinguished
Toastmaster e eleito LT. Governor Marketing do Distrito 59
para o ano 2014/2015.
Todos estes resultados surgem
no contexto de grande suporte
que o Taguspark desde o início
deu para o arranque deste clube e que se mantém até aos dias
de hoje. A qualidade de todos os
serviços disponíveis permitem a
adesão e continuidade de novos
membros para o clube, fomentando assim o crescimento do
mesmo.

facebook.com/taguspark
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Mais //
Da esq. para a dir.: Jaime Quesado, Grupo Português de Clusters; Emidio Gomes,
Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte; António Tavares,
Tecparques; e Francisco Negre, Comisión Delegada Financiación APTE)

VIII Encontro Ibérico
de Parques Científicos e
Tecnológicos no Taguspark
Nos dias 2 e 3 de Julho, realizou-se, no Centro de Congressos
do Taguspark, o VIII Encontro
Ibérico de Parques Científicos
e Tecnológicos - Europa 2020:
Uma estratégia conjunta. Um
evento organizado pelas associações Tecparques e APTE, com
a colaboração da Lispolis e da
Taguspark.
Ao longo de 2 dias, representantes dos parques científicos e tecnológicos lusos e espanhóis estiveram reunidos para debater
sobre a especialização dos parques e as formas de colaboração
entre estas entidades.

A Reforma Fiscal
como Instrumento
de Gestão
Conheça as alterações introduzidas pela Reforma Fiscal e quais
as deduções e incentivos de que
poderá ainda beneficiar antes do
encerramento do ano fiscal de

Este encontro contou com a participação de importantes representantes de universidades de
ambos países. Presentes estiveram, ainda, em representação da Secretária de Estado de
Ciência de Portugal, Leonor Parreira, o Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), Miguel Seabra; o Secretario de Estado de Desenvolvimento Regional de Portugal, Manuel
Castro Almeida; e a Directora
General de Innovación y Competitividad do Ministério de Economia e Competitividade espanhol, María Luisa Castaño.

2014. Os oradores - Dr. Pedro
Cabrita - Revisor Oficial de Contas e Dra. Sónia Faria - Consultora de Gestão estarão também
à disposição para esclarecimento de dúvidas!

ALAVAN, Saber Mais para Gerir Melhor!

// Responsabilidade
Social no Taguspark
A Taguspark, SA enquanto sociedade
gestora do Parque de Ciência e Tecnologia e empresa socialmente responsável, tem procurado continuamente estimular a responsabilidade
social também no meio envolvente
em que se insere. Assim, este ano foi
novamente realizada no Taguspark
a campanha do Pirilampo Mágico,
bem como uma campanha de divulgação e angariação de fundos da Associação de Defesa das Crianças e Jovens em Risco. Ainda no que respeita
a acções no âmbito da responsabilidade social e boas práticas, foi levado
a cabo um Rastreio CardioVascular
promovido pela Fundação Portuguesa de Cardiologia.
O nosso Grande Auditório do Centro de Congressos foi cedido à Escola EB 2,3 Aquilino Ribeiro, servindo
de palco para a realização da peça “A
Birra do Morto”, de Vicente Sanches,
encenada pelo professor Ilidio Cadime. Uma casa cheia, desta vez, de
pais, familiares e professores numa
festa de final do ano lectivo.

Peça de teatro:
A birra do morto

Subscreva a nossa newsltetter digital em www.taguspark.pt
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// Embaixador do
Paraguai, Luís Carreras,
no Taguspark
Esta visita teve como objetivo não só
o intercâmbio do conhecimento nas
áreas de desenvolvimento tecnológico e inovação, mas também dar inicio a novos contactos que se esperam
profícuos para ambos os lados.

Da esq. para a dir.: Ladislao Arriola, membro do CA da Fundación Parque Tecnológi-

[Aromarkting
Portugal]
Aromarketing Portugal é
master franchising da empresa
líder Espanhola Aromarketing
com presença em todo o
mundo, especializada numa
nova técnica chamada
Marketing Olfativo,
que consiste no estudo,
desenvolvimento e aplicação de
aromas que podem influenciar
positivamente a imagem das
marcas na decisão de compra
do cliente e no rendimento
dos seus colaboradores.

[Ecolab]

co de Itaipú (FPTI); Darío Sosa, Presidente da FPTI; António Carmona Rodrigues,
Taguspark, SA; e Luis Carreras, Embaixador do Paraguai em Portugal

Info

Novas empresas e
Serviços no Parque.

[Alavan]
A ALAVAN elegeu o Taguspark
para instalar os seus serviços
de apoio ao empreendedor para
a tomada de decisões de gestão.
Fundada em 2002, a empresa
presta aconselhamento em
todas as áreas financeiras e
de gestão. Com uma equipa de
Consultores Técnicos Oficiais
de Contas com competências
multidisciplinares, a ALAVAN
aborda a contabilidade e a
análise financeira como um
instrumento prático de gestão
diária, indo muito para além
do processamento documental
e das obrigações legais.

| Apoio à Gestão, Consultadoria
fiscal, Contabilidade, Relatórios
financeiros, Recursos Humanos,
Projectos de Investimento |

A Ecolab oferece soluções de
higiene e desinfecção para um
amplo número de mercados
em todo o mundo. Dispõe de
uma ampla gama de soluções desde a lavagem mecânica de
loiça à desinfecção de zonas de
preparação de alimentos - para
todos os clientes, em qualquer
parte do mundo. Desde atender
a questões de saúde e bemestar animal, até à desinfecção
de áreas de preparação de
alimentos, produção industrial
e até mesmo desinfecção de
instrumentos médicos, a
Ecolab ajuda a garantir os
mais altos padrões de higiene
independentemente da área de
negócio. Consulte aqui a sua
área de interesse e as soluções
disponíveis: www.pt.ecolab.eu

[Vasconcelos
& Almeida
Engenharia]
Empresa de Serviços de
Engenharia nas áreas da
Energia e Segurança com

enfoque no Segmento
Empresarial, Edifícios de
Serviços e Indústria.
Colabora, nas áreas de
Energia, em processos de
renegociação de contratos
de fornecimento de energia
eléctrica, Certificação
Energética e Qualidade do
Ar Interior para edifícios de
serviços (RSECE Energia e
QAI), consultoria em eficiência
energética e optimização de
consumos, com soluções que
recorrem às novas soluções de
redução de consumos. Na área
da Segurança, sua actividade
passa pela segurança contra
Incêndios em Edifícios
de serviços (SCIE) 3ª e 4ª
Categorias, e consultoria em
segurança (incluindo higiene
e segurança no trabalho).
Na vertente Industrial,
desenvolve manuais de
segurança contra incêndios
ao abrigo da directiva ATEX.

[Glamour
Cabeleireiro]
É o novo cabeleireiro no Núcleo
Central do Taguspark. Faça
uma visita e conheça este novo
espaço e o seus serviços.

Sejam muito
bem-vindos e
bons negócios!

Informações gerais:
Tudo sobre o Taguspark em

www.taguspak.pt
fb/taguspark
Informações

+ 351 21 422 6900

