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Editorial
Prof. Carmona Rodrigues,
Administrador Delegado
da Taguspark SA
Web Summit, Start-Ups, TED Talks,
Silicon Valley… são palavras até há
pouco desconhecidas ou muito pouco
usadas pela maioria das pessoas.
Todas têm a ver com empreendedorismo, novas tecnologias, comunicação,
iniciativa, partilha, desafios, novos
horizontes, ousadia. Os tempos estão
seguramente diferentes, não só pelo que
a economia impõe, mas também porque
“a necessidade aguça o engenho” como
se costuma dizer por cá. A verdade é
que a avaliação de iniciativas como o
apoio a Start-Ups ou a realização de
encontros tipo TED Talks tem sido
extremamente positiva. É sabido que
nem todos os projectos que arrancam
em fase de incubação chegam a atingir
a maturidade, mas a taxa de sucesso
destes projectos, apesar de parecer
relativamente baixa, é suficientemente
incentivadora para animar outros e tem
já dado muito bons casos de boas ideias
com sucesso. É por isso que a vinda
do Web Summit para Lisboa é muito
importante, para que o encontro porventura mais importante deste tipo de
tecnologias possa estar mais próximo
da nossa comunidade universitária,
científica e empresarial. É bom que se
aproveite da melhor maneira este momento. Portugal começa definitivamente a ser reconhecido por ter jovens com
excelentes capacidades profissionais e
pessoais, para além de outras “skills”
como a flexibilidade e a facilidade de
adaptação e de colaboração. No final
deste mês teremos aqui no Taguspark
o primeiro Festival Cogito, que organizamos com a Câmara de Oeiras. Estou
seguro que irá ser um grande evento
de referência para a disseminação de
ideias, para a troca de ideias em torno de palestras curtas e impactantes
proferidas por oradores inspiradores
e mobilizadores, ideias essas que vão
transformar a vida quotidiana num
futuro próximo. Venha daí!

Festival Cogito

Ideias que transformam
As ideias não são coisas que se põe
em gavetas. As ideias trocam-se.
Movimentam-se. Mexem e remexem com o outro. Connosco. Saltitam e param. E andam. E transformam. E germinam. Incandescem e
elevam-se até ao infinito. E agigantam-se. São de ideias que transformam que o Festival Cogito é feito.
O evento estrutura-se em torno de
palestras curtas e impactantes proferidas por oradores inspiradores e
mobilizadores. Entre as ideias transformadoras que serão abordadas
destacamos a agricultura urbana,
a dieta mediterrânica, a realidade
aumentada, as smart cities, a cons-

trução de um robot, os pais proactivos… Ainda não está convencido?
E se lhe dissermos que vamos mexer com a sua cabeça?
Este festival tem por objectivo realizar em Oeiras um evento de referência nacional para a disseminação de ideias que vão transformar a
vida quotidiana num futuro próximo. Ninguém sairá igual desta primeira edição. Ninguém. Atreva-se.
Data e Local
Sábado, 26 Novembro
Centro de Congressos do Taguspark
Saiba mais em www.cogito.pt
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Empresas do Taguspark
participam no Web
Summit 2016

putacional, o INEGI-FEUP deduziu as relações complexas que
existem face à análise de imagens e dados biomédicos - Machine Learning (ML) um subcampo dentro da Inteligência
Artificial. De acordo com os resultados obtidos, a Supercomputação surge assim como uma ferramenta de infinito potencial na
detecção e diagnóstico do cancro
da mama, permitindo um patamar de agilidade e fiabilidade ao
nível de uma “segunda opinião”
médica e podendo indicar, desde já, quando há necessidade de
efectuar uma biópsia.

A Web Summit é a maior conferência
global de tecnologia que decorre em
Lisboa, de 07 a 10 de Novembro
Parabéns à Chilltime, à Fibersail e à Agroop, startups sedeadas no Taguspark, que representam Portugal no Web
Summit 2016, um dos maiores
eventos de tecnologia, inovação
e empreendedorismo do mundo.
A Chilltime é um estúdio de
criação de videojogos, cujo o seu
jogo de referência, World War
Online, é hoje um jogo de estratégia multi-plataforma que junta
jogadores em mais de 50 países.
A Fibersail é uma plataforma
‘cloud’ sobre o estado e comportamento em tempo real das lâminas das turbinas eólicas.

A Agroop é uma startup que
está a desenvolver um sistema de business intelligence, que ajudará os agricultores a serem mais produtivos,
ajudando-os a identificar onde
podem poupar recursos hídricos, a prevenir pragas, doenças e ainda a sugerir o que podem fazer para melhorar os seus
procedimentos em comparação com outros utilizadores.
Estas três empresas estão entre as 66 que monstram ao mundo o que de melhor, mais inovador e empreendedor se faz em
Portugal. Parabéns a todas!

Saiba mais e acompanhe este novo
projecto, apoiado por parceiros
como a Fujitsu, Identity - empresa sedeada no Taguspark -,
Intel e SuSE, em: www. supercomputer.pt/supercomputacao-cancro-mama

Supercomputação na
Detecção e Diagnóstico do
Cancro da Mama
O Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
(INEGI-FEUP) desenvolveu um
repositório digital relativo a pacientes com cancro da mama
(BCDR), composto por imagens
de mamografias, historiais clíni-

cos, provas de biopsias e outras
informações médicas relevantes
para o diagnóstico do cancro da
mama através de CADx – Computer-Aided Diagnosis. Com recurso à Supercomputação, a algoritmos de reconhecimento de
padrões e de aprendizagem comfacebook.com/taguspark
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Exposição
Reflexões
de Fernando Rocha e
Sofia Diogo
Conferência “Parcerias para o
Desenvolvimento Local – Partilha para a Sustentabilidade”
Por ocasião do aniversário do Programa Oeiras Solidária (POS), no
passado dia 29 de Setembro, teve
lugar a Conferência subordinada
ao tema “Parcerias para o Desenvolvimento Local – Partilha para
a Sustentabilidade”, no Centro de
Congressos do Taguspark.
Na Sessão de Abertura estiveram
presentes o Presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Paulo Vistas,
o Presidente do Conselho de Administração da Taguspark SA, João
Duque e a Presidente do GRACE,
Paula Guimarães, que entregou à
Câmara Municipal de Oeiras o Certificado de Parceria para o reforço da partilha e disseminação de
boas práticas de Responsabilidade Social no território.
Destaque para a apresentação da
“Feira de Ideias” – construção de

duplas para negócios sociais, constituídas por entidades da economia social e empresas, nomeadamente: Bipp + BP; Campintegra/
ISQ + Federação Internacional
de Krav Maga; CerciOeiras + The
Dreamery e Companhia de Actores + Joaquim Chaves Saúde.
Foi integrada neste evento uma
iniciativa, que congregou a dupla
ARIA e Velvet Spring, na organização do almoço volante “Happy
food for happy people”, que assenta no conceito da sustentabilidade, alinhado com a alimentação
saudável e o bem-estar. Foi lançada a Revista POS, subordinada
aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e o dia terminou
com a actuação do Coro “Pequenos Cantores de São Bruno” com
o Hino da Partilha.

A Taguspark, SA., tendo em vista a dinamização e animação dos
seus espaços, teve patente a exposição Reflexões, na Zona de Exposições do Centro de Congressos do
Taguspark.
Esta exposição, organizada em conjunto com o ISQ e a Campintegra,
esteve aberta ao público em horário alargado, de Segunda a Sábado entre as 9h e as 19h, com entrada gratuita.
Uma exposição dos artistas Fernando Rocha e Sofia Diogo, que
aliou a pintura à literatura, inspirando diferentes leituras e diálogos, num jogo de sentidos entre
o olhar do público, a sua “criança
interior” e o espaço que o envolve.
Esta exposição foi mais do que um
mero projecto de pintura. Ela incitou/motivou o público a estabelecer um diálogo participativo com
as obras. As 30 pinturas exibidas
em Reflexões articularam-se, assim, como diários, elaborados com
base num diálogo constante do
artista com o público e ambiente observado e proporcionou experiências diferentes sobre a forma de interpretar o ambiente que
nos rodeia a partir de estímulos,
dados e relações.

www.taguspark.pt
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Mais //

Projec to aconselha m, f ideli za m e
comercializam soluções de iluminação
apoiadas em conhecimentos profundos
de luminotecnia e das necessidades do
ser humano em matéria de iluminação.
Privilegia soluções de iluminação em que
os desafios são a qualidade de iluminação,
o conforto visual e a economia de energia,
oferecendo o melhor custo global em
matéria de investimento.
Saiba mais em: www.etaplighting.com

// Europrint amplia
área de actuação
A Europrint, empresa sediada no Núcleo Central especializada em impressão e serviços gráficos, foi incorporada
pela empresa brasileira de Consultoria
de Mercado, FullMarket.
Desde agosto, além dos tradicionais
serviços a Europrint passou a oferecer
renda e manutenção de impressoras de
médio e grande porte, digitalização e
guarda de documentos, desenvolvimento de materiais gráficos e digitais,
desenvolvimento de Mobile apps, desenvolvimento gráfico e estrutural de
embalagens e produtos entre outras novidades. São diversos serviços que visam atender a demanda das empresas
do Taguspark, inclusive as Startups em
processo de crescimento e/ou expansão das actividades e conquista de novos clientes ou mercados. As empresas
ainda podem contar com total apoio
para entrada no mercado das Américas central e do sul, uma economia
com mais de 6.5 bilhões de PIB anuais
onde a FullMarket actua a mais de 25
anos e com mais de 900 lançamentos
de empresas e produtos.
Saiba mais em: www. europrint.pt

// CAMPINTEGRA
Empowerment &
Wellness Center
A CAMPINTEGRA Empowerment &
Wellness Center situada no Taguspark
desde Abril, tem vindo a desenvolver
iniciativas várias e inovadoras. Tendo
trazido mais envolvimento e visibilidade com a presença neste verão das
“Férias Integrativas” com o apoio Taguspark e ISQ.
Focada nas pessoas e empresas envolventes, esteve presente no evento
“OEIRAS SOLIDÁRIA” com um projecto inovador: o ABA21. Um produto
direccionado para as pessoas nas empresas e focado no bem-estar, presença e felicidade no seio empresarial pro-

movendo o aumento da qualidade, do
compromisso e produtividade. O ABA21
aposta nos desafios das pessoas e apresenta um caminho comprovado para a
superação. Ajuda no desenvolvimento de recursos internos e acompanha
diariamente o participante. Está criado para equipas vencedoras. Procura
agora mais 5 empresas para a iniciativa “fechar 2016 a brilhar”. Bastante prático promete por as Empresas a
“mexer”! A intenção maior deste programa é tornar as PESSOAS LEAN desenvolvendo atitudes facilitadoras para
eliminar desperdícios e criar valor (o
“EU LEAN”) estabelecendo objectivos
e plano de acção para um eu em equilíbrio maior entre o ser pessoal e profissional, exponenciando os dois mundos em simultâneo.
Entre várias actividades de bem-estar a
CAMPINTEGRA possui um espaço novo
denominado “SER CRIANÇA” onde os
mais pequenos podem ter acompanhamento de coaching, desenvolverem capacidades, descobrirem-se e descobrirem novos mundos. Neste novo espaço
vão ser criadas actividades de desenvolvimento integrativo onde os pequenos poderão crescer ainda mais saudáveis, conhecendo-se melhor a brincar
em actividades adaptadas e divertidas
nas férias de Natal!

Info

Novas empresas
no Parque

Oryx Align (Portugal)

OryxAlign é um fornecedor de serviços
na área das tecnologias de informação,
consultoria, venda, suporte e manutenção
de software, equipamento e material
informático e serviços relacionados, com
uma cultura voltada para o futuro, sempre
disposta a abraçar novas tecnologias que
agreguem valor para clientes.
Saiba mais em: www.oryxalign.com

Outskills – Outsourcing Services

Serviços de Outsourcing de TI seniores.
Oferece serviços de outsourcing, com
uma equipa altamente experiente de
consultores, disponíveis para trabalhar
em todo o mundo, em tecnologias tais
como Oracle’s WebLogic Server; IBM
WebSphere; Java; Metasonic; BizTalk;
Microsoft .NET; Microsoft SharePoint;
Microsoft SQL.
Saiba mais em: www.aliussoft.com

Sejam muito
bem-vindos e
bons negócios!

Gostou da Taguspark em Notícia?
Dê-nos a sua sugestão:
gab.comunicacao@taguspark.pt

Informações gerais:
ETAP.SCHRÉDER Lda
A empresa ETAP.SCHRÉDER Lda é
uma joint-venture entre as empresas
ETAP NV e SCHRÉDER Iluminação
AS. Activos em todo o País através
de Re sponsáveis C omercia is e de

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

