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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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COMÉRCIO 

 
HOTELARIA-
RESTAURAÇÃO 

 
MODA E CONFECÇÃO 

· 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

  
 

 
 

Procura de Franchising 

Nome              Sector    
Actividade    

Investimento desde  até  €              
 

Todos

Todos

Procurar

FRANCHISING DA SEMANA 
Vivafit - Love Living Fit 

 

Fitness e Bem Estar  
 

Valores 

  

Comércio e Reciclagem de Metais Preciosos 
Características destacadas: Baixo investimento, 
rápido retorno  
 

NOTÍCIAS DE ECONOMIA 

Toys ‘R’ Us aumentou lucro líquido  
Lisboa, 25 de Março de 2010.- A Toys ‘R’ Us Inc., 
cadeia líder mundial de distribuição de jogos e 
artigos para crianças e bebés, alcançou um lucro 
líquido de 312 milhões de dólares no exercício fiscal 
de 2009, que concluiu a 30 de Janeiro. O resultado 
líquido para o ano de 2008 situou--se em 218 
milhões de dólares, sendo que em relação a 2009 o 
aumento foi de 43,1%.  
 

Ler mais 
 
 
Missão Expo Shanghai 2010  
A China é um país emergente, em clara expansão 
económica. E actualmente, desempenha um papel 
fundamental não só no panorama económico 
mundial, mas também financeiro e empresarial. 
 

Ler mais 
 
 
Conclusões sobre a participação da 
ADRAVE na Conferência Transnacional em 
Santiago de Compostela, em representação 
de Portugal  
Decorreu nos dias 11 e 12 de Março, em Santiago 
de Compostela a primeira Conferência 
Transnacional sobre "Clusters, políticas e redes de 
pólos de inovação na Europa", organizada pelo 
Ministério da Indústria e da Economia, através do 
Instituto Galego de Promoção Económica (IGAPE).  
 

Ler mais 
 
 

NOTÍCIAS DE FRANCHISING 

 

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. 

 

 
 

 

 

 
 

ACESSOS DIRECTOS
 

MANCHETE 

 

PREMIUM
 

 

 
 

OS MAIS 
LUCRATIVOS

 

 
 

 
 

BAIXO 
INVESTIMENTO

 

 
 

http://www.bestfranchising.pt/

http://www.bestfranchising.pt/



 
SAÚDE - BELEZA 

 
SERVIÇOS 

· Jovem
· Lingerie e roupa interior
· Moda

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

· 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  

 

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 

Ver todas as notícias 
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PARTNERS:

      
 
 

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. 
 

 BestFranchising.pt Todos os direitos reservados 2006 - sobre uso de dados pessoais  
Telefone: 00351-21-4843258 - Telemóvel: 00351-91-3305139 
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