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Dr. Jorge Barreto Xavier, Secretário de Estado da Cultura, e
Prof. Carmona Rodrigues, Administrador Delegado da Taguspark SA

P&R!

2 perguntas ao Dr. Thomas
Stark, Director Geral da
empresa Livingbrands
P. Sabemos que a Livingbrands está a prosperar.
Que vantagens encontra por
a sua sede estar fixada no Taguspark?
R. O facto de estarmos sedeados
no Taguspark beneficia definitivamente o nosso crescimento e
fortalece a nossa habilidade de
escalar o nosso negócio à medida
que crescemos.
A nossa presença neste Parque
de Ciência e Tecnologia fornece-nos acesso directo a algumas das
marcas de topo a nível mundial e
start-ups inovadoras - especialmente nos sectores das tecnologias,
telecomunicações e electrónica.
Para além disso, temos um gestor
local altamente qualificado e experiente a cuidar do nosso negócio
no Taguspark.
P. O que mais gostaria de ver
no Taguspark?
R. A ligação do Parque a serviços
regulares de transportes públicos
ou um serviço de shuttle do Taguspark seria muito benéfica para nós.
Isso resultaria também num maior
investimento externo no Parque.

Apresentação do Festival
IN no Taguspark
A 2ª edição do Festival vai decorrer na
FIL, em Lisboa, de 23 a 26 de Abril.
A 2ª edição do maior evento agregador de Inovação e Criatividade realizado na Península Ibérica
que vai decorrer na FIL, em Lisboa,
de 23 a 26 de Abril, foi apresentado no passado dia 11 de Fevereiro, no Centro de Congressos do
Taguspark.
O Secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, salientou
a importância do Festival IN “não
só por falar das Indústrias Culturais e Criativas, mas para se perceber que esta temática é determinante, assumindo-se como o motor
do modelo de desenvolvimento da
economia”.
Presentes neste evento estiveram ainda o presidente da Câmara de Oeiras, Paulo Vistas, que sublinhou a importância de parcerias
entre municípios para eventos que
promovem criatividade, inovação
e empreendedorismo; a vereadora
da Economia, Inovação, Educação
e Reforma Administrativa da Câmara de Lisboa, Graça Fonseca; e o
presidente da CCDR-LVT, João Pereira Teixeira.

A edição 2015 do Festival IN tem
como tema principal “A sociedade
em rede e o seu impacto no crescimento e organização das actividades económicas”. Ligar criadores a
potenciais utilizadores, colocar em
contacto empreendedores com financiadores e promover a troca de
conhecimentos entre quem aplica a
inovação e quem a pensa são os objectivos do Festival IN. Nesta edição, o evento consolida-se como
plataforma de inclusão e divulgação de todas as actividades relacionadas com as Indústrias Culturais e Criativas, concentrando
acções de pequenos, médios e grandes players, públicos ou privados,
com ideias, protótipos e produtos
inovadores.
Da programação do Festival fazem
parte conferências, workshops, espaços de lazer e interactivos, e
áreas de exposição de ideias e projectos. A Taguspark SA vai lá estar, num espaço de mais de 500m2,
juntamente com muitas das empresas aqui sedeadas.
Façam-nos uma visita.
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Identity desenha e
implementa maior projeto
de High Performance
Computing em Portugal
A Identity, empresa líder no domínio da Supercomputação, sedeada
no Taguspark, vai implementar na
Universidade de Coimbra o maior
projecto nacional de High Performance Computing (HPC), que permitirá desenvolver o tecido empresarial regional e nacional, bem
como potenciar os diversos Departamentos Científicos de Investigação da Universidade. O novo supercomputador será também a base da
e-infraestrutura de HPC de âmbito nacional recentemente aprovada
pela Fundação ade Ciência e Tecnologia. Esta e-infraestrutura é a representante portuguesa na infraestrutura europeia de HPC PRACE
(Partnership for Advanced Computing in Europe).

O critério de selecção da Universidade de Coimbra teve por base
a apresentação da proposta com
melhor desempenho em aplicações com fins científicos e industriais para o espaço ocupado, entre aqueles que se apresentaram a
concurso.
Conheça ainda o novo portal SuperComputer.PT, dedicado à divulgação das tecnologias de supercomputação em Português, cujo
desenvolvimento contou também
com o apoio desta empresa, disponível no endereço:
www.SuperComputer.pt

Saiba mais em:
www.identity.pt

Clínica Santa Madalena
é melhor PME do sector
da saúde 2014
A Clínica Santa Madalena, com
clínica também no Taguspark, no
ano em que comemora o 20º aniversário, foi considerada pela revista “Exame” a melhor PME do sector
da saúde em Portugal em 2014.
Esta distinção é o resultado do foco
desta empresa no cliente e o reconhecimento da qualidade do serviço que presta e surge na sequência
dos investimentos realizados no capital humano e na melhoria contínua das infraestruturas.

Note-se que em 2014, esta empresa
aumentou o número de gabinetes
em quase todas as outras unidades,
alargou o corpo clínico, cresceu em
número de consultas, de novos pacientes e de actos médicos, ao mesmo tempo que, de acordo com as
respostas recebidas de mais de
2700 clientes activos, melhorou o
índice de satisfação.

Saiba mais em:
www.santamadalena.pt

Hydra iT
destacada
como PME
Excelência
A Hydra iT, empresa instalada no
Taguspark, do sector das Tecnologias de Informação e Conteúdos, foi
distinguida pelo terceiro ano consecutivo com o estatuto de qualificação empresarial “PME Excelência” pelo IAPMEI.
O estatuto deve-se, mais uma vez,
à sua capacidade de rentabilização
acima da média que, associada aos
seus altos padrões competitivos e à
sua consolidação de resultados, tem
assumido um papel activo e preponderante na criação de riqueza e
de emprego nas regiões onde se insere - Braga e Lisboa.
O estatuto é atribuído pelo IAPMEI
que, em parceria com os principais
bancos portugueses, distingue o
empenho de uma equipa altamente
motivada, cujo foco de crescimento é sustentado na inovação e no
conhecimento.
A Hydra iT é uma empresa dedicada ao fornecimento, implementação e acompanhamento de softwares integrados de gestão para
empresas, ao desenvolvimento de
soluções web à medida e à disponibilização de serviços de hardware e
infraestruturas.

facebook.com/taguspark
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Conheça o Taguspark
Toastmasters Club
O Taguspark Toastmasters Club iniciou
a sua actividade em Junho de 2013 e já
conta com grandes resultados, quer a nível
de Comunicação, quer de Liderança.
No passado ano lectivo, devido ao crescimento em termos de
equipa, foi possível criar um clube apenas em Inglês - Internacional Speakers Toastmasters Club.
Actualmente, pelas mesmas razões que no ano anterior e porque
o clube já contava com cerca de 54
membros, foi necessário ser dividido. Esta necessidade foi sentida por
existir uma equipa bastante motivada em aprender e desenvolver as
suas competências de comunicação
e liderança.
A nível pedagógico, a gestão de
uma equipa de 54 pessoas motivadas para discursar e desenvolver
funções de liderança nas sessões,
torna-se muito difícil. A procura
de soluções foi sempre uma grande
preocupação do actual presidente
Francisco Esteves. Nesse sentido o
Taguspark Speakers Toastmasters
Clube (novo clube) veio trazer mais
oportunidades para o desempenho
de officers uma vez que todos os
clubes têm de ter uma equipa para
a gestão dos mesmos, promover
mais espaço de treino ao nível da
comunicação e também desenvolvimento de funções de liderança durante as próprias sessões.
No dia 9 de Março foi desenvolvida
a sessão de abertura do Taguspark
Speakers Toastmaster, onde o Presidente Gonçalo Carito apresentou
a nova equipa e desafiou os convidados a participarem de forma regular nas sessões.
Este novo clube, numa fase inicial,
vai realizar sessões quinzenais às

segundas-feiras, sendo que semanalmente às quintas-feiras existe
sempre o Taguspark Toastmasters
Clube em actividade.
Todos estes resultados só existem
graças à presença regular de toda a
equipa de Administração do Taguspark, relativamente à qual a organização Toastmasters de Portugal, no
papel da Division Governor, Sara
Magalhães, tem um sentimento de
gratidão muito elevado. As oportunidades de crescimento são muito visíveis mas os serviços onde os
clubes têm a sua actividade apresentam uma qualidade máxima ao
nível de aprendizagem. Os equipamentos da sala no pequeno auditório facilitam as apresentações e o
desenvolvimento de novos líderes e
comunicadores.
Já esta a decorrer a competição de
Discursos de Motivação e Avaliação, os dois clubes estão na “corrida” e o próximo desafio será com os
Clubes da Área de Oeiras, os vencedores vão à final nacional a decorrer em Leiria.
Porque os clubes só existem porque
a motivação é a chave do sucesso,
desafiamo-lo a participar nas sessões e crescer connosco.
Por Flávia Gouveia
Vice Presidente Educação e Co-Fundadora do Taguspark Toastmasters Clube e
Taguspark Speakers Toastmasters Clube

Saiba mais em:
www.toastmasters.org

EQUIPA SELPLUS

SelPlus vence
II Edição
dos Prémio
EDPartners
A Selplus, empresa sediada no Taguspark e especializada na criação,
montagem e gestão de operações
comerciais, foi a grande vencedora
dos Prémios EDPartners 2014.
A empresa trabalhou com a EDP na
abordagem de alguns dos segmentos de clientes da EDP Comercial e
foi o seu bom desempenho que contribuiu de forma decisiva para a
boa percepção dos clientes em relação à EDP. Os prémios EDPartners foram criados em 2012 como
forma de promover o alinhamento dos fornecedores com os valores
do Grupo EDP e a disseminação de
boas práticas e reforço da competitividade das empresas a actuar em
Portugal.
Recorde-se ainda, que, nos últimos dois anos, o principal projecto da Selplus passou pela criação
da ferramenta bird, desenvolvida
por uma outra empresa do grupo,
a Seldata, também sediada no Taguspark. O bird é uma solução tecnológica estruturante da actividade
de qualquer equipa comercial, sendo já utilizada por diversas empresas no mercado. Adicionalmente, a
empresa desenvolve também uma
aplicação de optimização de rotinas
comerciais que já é aplicada transversalmente ao negócio.

Visite-nos em www.taguspark.pt
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Mais //
// Delegações turcas
visitam o Taguspark
Três delegações turcas visitaram recentemente o Taguspark. A pedido da AICEP, uma delegação empresarial turca
que se deslocou a Portugal por ocasião
da I Cimeira Portugal-Turquia; a Câmara de Comércio Luso-Turca que solicitou uma visita expressamente à Incubadora Taguspark para um grupo
de professores turcos da área do empreendedorismo; e a Delegação Oficial
da cidade de Gebze que o Município de
Oeiras recebeu com a intenção de uma
futura geminação.

// Noesis é a primeira
empresa portuguesa
distinguida com o
mais elevado nível de
parceria da Qlik
Ao longo dos anos, a Noesis, empresa presente no Taguspark, já desenvolveu projetos QlikView para mais de
30 clientes nas diferentes geografias
em que opera e a certificação Elite Solution Provider coloca a empresa no
topo das parcerias nacionais na área de
Data Discovery e Analytics.
Fruto da aposta estratégica iniciada em
2010 para o desenvolvimento de uma
parceria aprofundada em Portugal com
a Qlik na área de Business Intelligence,
as perspectivas para 2015 são de crescimento sustentado da presença nesta área. Saiba mais em: www.noesis.pt

CENTRO DE
CONGRESSOS
um espaço para os seus eventos
Núcleo Central
2740-122 Oeiras
Tel (+351) 21 422 69 00
Fax (+351) 21 422 69 01
ccongressos@taguspark.pt
fb/centrocongressosdotaguspark.pt

Info
Novas empresas e
Serviços no Parque
[HERTZ]
A Hertz dedica-se ao aluguer
de automóveis e abriu uma
nova estação no Núcleo Central do Taguspark, dando continuidade ao seu serviço de excelência no ramo em que opera.
Visite a Hertz no Núcleo Central do Taguspark, loja nº 138,
com horário de funcionamento:
de segunda a sexta-feira das 8.30H às 12.30H e
das 14.30H às 18.30H.
Reservas:
reservas@hertz.pt
808 202 038

[Mwambi
Comércio]
Empresa a operar na exportação de bens e serviços.

[Pedro Jesus
Business
Consultants]
Actua no sector da Consultoria de
Negócios e Business Development.

[Startfactor
Statistical
Consulting and
Training]

Empresa especializada na pesquisa de profissionais (Executive & Global Search), Gestão e
Retenção de Talentos e Consultoria de Alta Direcção, sendo que
no Taguspark se dedica especialmente ao mercado de Telco/IT.

A Startfactor tem por missão promover a utilização da Estatística de forma inovadora e rigorosa, transversal a todas as áreas
do conhecimento, providenciando suporte a particulares, empresas e instituições de ensino.
Promove a afirmação da Estatística Aplicada como uma área do saber de pleno direito, na qual outras
se podem apoiar na procura de
respostas a problemas concretos.

Saiba mais em:
www.humanpartner.pt

Saiba mais em:
www.startfactor.pt

[Human Partner]

[Instituto Galéni
co - Produtos Far
macêuticos, S.A] Empresa especialista na comer
cialização de equipamentos, produtos farmacêuticos e equipa mentos médico-hospitalares. Saiba mais em:
www.institutogalenico.pt

Sejam muito
bem-vindos e
bons negócios!
Informações gerais:
Tudo sobre o Taguspark em

www.taguspak.pt
fb/taguspark
Informações

+ 351 21 422 6900

