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BestFranchising.pt é a única página web para investidores, especializada em franchisings e oportunidades de negócio. Esta página oferece um directório 
completo de todos os franchisings em Portugal. 
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· Alimentação
· Artigos usados
· Comércio especializado
· Decoração e mobiliário
· Desporto
· Fotografia

· Impressos-papelarias-
escritórios-rótulos

· Informática
· Joalharia-relógios-bijutaria
· Livrarias
· Loja de brinquedos
· Loja de vinhos
· Loja erótica
· Preço único
· Prendas e acessórios

· Telecomunicações-internet-
novas tecnologias

· Cafetaria-coffe shop

· Cervejaria - vinhos - 
aperitivos

· Fast food
· Panificadora - pastelaria
· Pizarias - italianos
· Restaurantes
· Restaurantes temáticos
· Sorveteiros

· Calçados e 
complementos

· Casa - textil e decoração
· Jovem
· Lingerie e roupa interior
· Moda

· Clínicas odontológicas
· Estética e beleza
· Ginásios-desportos
· Ópticas
· Saúde e cuidado pessoal

  
 

 
 
 

Mathniversity – Promovemos o teu Sucesso na 
Matemática 

De concepção cem por cento nacional, a comunidade educativa 
Portuguesa têm à sua disposição a primeira e única rede de franchise de 
Ensino exclusivo da Matemática, com Conteúdos Próprios, de acordo 
com o Programa do Ensino Oficial e Regular do Ministério da Educação 
Português. 
 
Carnaxide, 08 de Fevereiro de 2010 – A empresa Value Concept divulga hoje 
um marco histórico ocorrido em Portugal do domínio da Educação em 
franchising. Abriu o primeiro pólo de ensino exclusivo de Matemática com 
Conteúdos Próprios, desde a Pré-escola e Ensino Básico até ao Ensino 
Secundário, de acordo com o programa oficial e regular do Ministério da 
Educação Português, concebido por Portugueses para Portugueses. 
“O projecto educativo de apoio ao ensino oficial, é inovador e único em Portugal 
devido às suas lições com Conteúdos Próprios que seguem rigorosamente o 
programa do ministério, sendo ministradas numa base regular e contínua, em 
simultâneo às aulas do Aluno, o que permite reforçar a assimilação dos 
conhecimentos da Matemática ao longo das semanas do ano lectivo. E, com a 
ajuda de um pedagogo individual que é o único elemento capaz de ajudar o 
Aluno que não está a compreender, acreditamos firmemente que vamos 
promover o sucesso do Aluno.” É com base nesta premissa que o Eng.º Rui 
Rosa Pires, como pai, educador e durante onze anos professor, desenvolveu e 
criou o conceito de ensino MATHNIVERSITY, marca registada Portuguesa de 
ensino da Matemática.  
“Queremos criar fundações fortes e consistentes para sustentar o projecto 
educativo MATHNIVERSITY em Portugal e, no futuro, em países de língua 
oficial Portuguesa. Temos por lema Promover o Sucesso do Aluno na 
Matemática”, reforça o fundador do projecto MATHNIVERSITY, Eng.º Rui Rosa 
Pires. 
O fundador e director geral do projecto educativo MATHNIVERSITY refere 
ainda que, “No projecto educativo MATHNIVERSITY entendemos a definição 
de Promover como: Criar nos Alunos o gosto pela matemática; Trabalhamos a 
favor do seu sucesso na disciplina de Matemática; Fomentamos a sua 
progressão ao longo dos anos escolares; Queremos impulsionar a alegria do 
Aluno na Matemática; Motivamos e desenvolvemos as suas competências no 
domínio da Matemática. Somos MATHNIVERSITY. Queremos uma Matemática 
para todos. Queremos criar aptidão nos Alunos para decidir sobre razoabilidade 
numérica.” 
Nos pólos de ensino MATHNIVERSITY, procedemos à segmentação dos 
Alunos por perfil, conhecimento e idade, com articulação pedagógica entre 
cada nível de ensino. Procuramos reunir com regularidade com os pais e o 
professor do Aluno, que é o centro da nossa missão.  
E, complementamos as lições de Conteúdos Próprios com Tecnologias 
Interactivas que consideramos uma mais-valia muito importante para este 
projecto educativo. 
O projecto educativo MATHNIVERSITY tem por Missão transformar o raciocínio 
matemático da não compreensão (da obscuridade) para a luz resplandecente; 
os seus Activos são a dedicação e empenho em fazer com que todos os Alunos 
aprendam e dominem a matemática; e os seus Valores, são o conhecimento 
que todos os seus colaboradores têm da ciência exacta que é a Matemática e a 
alegria de a ensinar.  
Com a mascote MATHNIVERSITY está criado o ambiente para sentir a 
matemática com alegria e gosto. 
A metodologia de ensino no franchise MATHNIVERSITY tem por base a 
Proficiência Matemática e, consequentemente, permite o sucesso do Aluno 
atendendo que não passa à resolução de outros tipos de exercícios sem que a 
matéria em estudo esteja totalmente assimilada e consolidada. 
As lições MATHNIVERSITY desenvolvem-se com eficiência e eficácia numa 
base de continuidade e regularidade, ou seja, são realizadas acompanhando a 
frequência das aulas ministradas no Ensino Básico e Secundário, por forma a 
que os alunos e os professores sintam que existem conhecimentos 
consolidados em cada instante evitando-se, assim, a perda de tempo resultante 
da recuperação das matérias/aulas e, consequentemente, promovem o 
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SERVIÇOS 
· Agências de emprego
· Agências de viagens
· Agências imobiliárias

· Assessoria-consultoria-
administração

· Empresas de limpeza
· Energia solar renovável
· Entretenimento e lazer
· Escolas de idiomas
· Formação/ensino

· Lavandarias-tinturarias-
arranjos

· Locadoras de vídeo

· Publicidade e propaganda-
comunicação

· Recicláveis-consumíveis

· Reparações-limpeza e 
manuntenção de escritórios

· Seguros
· Serviços a domicílio

· Serviços de limpezas 
comerciais

· Serviços especializados
· Serviços financeiros
· Serviços para automóveis
· Transportadoras
· Vending

 

Sucesso do Aluno e do Professor (hoje, sob avaliação). 
Para questões adicionais, por exemplo, imagens em arte final, poderá 
contactar Ana Maria Afonso. 
Contacto Telefónico: (+351) 932873000. 
E-mail: geral@mathniversity.pt ; www.mathniversity.pt 
Sobre o fundador da MATHNIVERSITY 
O projecto educativo MATHNIVERSITY, sob gestão comercial da empresa 
Value Concept, é liderado por Rui Rosa Pires, licenciado em Engenharia 
Electrotécnica pelo IST, frequentou MBA na UCP e concluiu com distinção 
Pós-Graduação em Gestão para Executivos também na UCP. Tem experiência 
profissional de dezassete anos de trabalho desde Operadores de 
Telecomunicações e Consultora, e, suportado nos seus onze anos de 
pedagogo no CIT, acredita firmemente que imensas crianças Portuguesas 
precisam de sentir a Matemática como momentos surpreendentes e fantásticos 
ao invés de aulas formais que criam falta de gosto e falta de prazer na ciência 
mais exacta que a civilização usufrui. 
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Mathniversity – Promovemos o teu Sucesso na Matemática 
De concepção cem por cento nacional, a comunidade educativa Portuguesa têm à sua disposição 
a primeira e única rede de franchise de Ensino exclusivo da Matemática, com Conteúdos 
Próprios, de acordo com o Programa do Ensino Oficial e Regular do Ministério da Educação 
Português.  
 

Marca líder em fotodepilação abre 5º centro no concelho de 
Cascais 
Não+Pêlo CHEGA À PAREDEA Não+Pêlo acaba de abrir o seu quinto 
centro no concelho de Cascais, desta vez na freguesia da Parede. O novo 
centro do primeiro franchising de centros especializados exclusivamente 
em fotodepilação unissexo, com preço único de 30 euros, por sessão e 
zona do corpo, funciona na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Nº25 B R/C, 

Loja 2, junto à Telepizza da Parede.  
 

Richard Davidson é o novo Presidente e CEO da rede mundial 
Century 21  
Richard W. Davidson foi nomeado presidente e CEO da Century 21 Real 
Estate, sucedendo ao anterior presidente Thomas Kuntz, que acaba de se 
jubilar. Nesta função, Davidson assume a liderança da maior organização 
mundial de agentes imobiliários, com mais de 9,000 unidades de mediação 

imobiliária, a operar independentemente, em regime de franchising, que integra mais de 160 000 
agentes imobiliários em 67 países, em todo o mundo. Davidson já desempenhava funções de 
administração de franquias desde 2006 e anteriormente foi detentor de franchising de uma marca 
da Realogy.  
 

Não+Pêlo CHEGA A Santa IRIA DA AZÓIA - Rede de 
franchising de centros especializados exclusivamente em 
fotodepilação abre o primeiro centro em Loures 
A Não+Pêlo acaba de abrir o seu primeiro centro no concelho de Loures, 
na freguesia de Santa Iria da Azóia. O novo centro do primeiro franchising 
de centros especializados exclusivamente em fotodepilação unissexo, com 

preço único de 30 euros, por sessão e zona do corpo, funciona na Avenida D. João de Freitas 
Branco, Nº 26 A - Loja 2 - junto à piscina municipal de Santa Iria.  
 

A"Chaviarte Express" têm um novo portal e adere ao Youtube. 
 
 

A "Chaviarte Express" abriu a sua 35ª loja no norte do país! 
 
 

A "Chaviarte Express" lançou em finais de Dezembro, uma 
nova linha. 
A "Chaviarte Express" lançou em finais de Dezembro, uma nova linha de 
produtos para calçado de Marca Própria  
 

Abertura da loja Energia.Pt do Porto a 19.03.2010 
É com enorme prazer que o convido/a a conhecer um novo espaço 
ENERGIA.PT  
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O melhor directório de franchising na web organizados por sector e actividade. Nosso sistema de procura põe à sua disposição todas as oportunidades de negócio do mercado com a 
lista de franchising mais completa de Portugal. Confira a informação a respeito dos sectores de seu interesse. Encontre o negócio que mais se ajuste às suas necessidades com ajuda 

de nossos assessores. Obtenha grátis o seu plano de viabilidade económica e registre-se em nosso boletim de notícias especializado em franchising. 
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