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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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DIRECTÓRIO 
 
COMÉRCIO
·Alimentação
·Artigos usados
·Comércio especializado

·Compra, venda e 
reciclagem de ouro
·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

· Tabacaria, papelaria, 
livraria

· Telecomunicações-internet-
novas tecnologias
 
HOTELARIA-
RESTAURAÇÃO
·Cafetaria-coffe shop

·Cervejaria - vinhos - 
aperitivos
· Fast food
·Panificadora - pastelaria
·Pizarias - italianos
·Restaurantes
·Restaurantes temáticos
·Sorveteiros
 
MODA E CONFECÇÃO
·Calçados e complementos
·Casa - textil e decoração
· Jovem
· Lingerie e roupa interior
·Moda
 
SAÚDE - BELEZA
·Clínicas odontológicas
·Estética e beleza
·Ginásios-desportos

 
 

 
 
 

Matemática para Seniores - MATHNIVERSITY estimula 
o raciocínio e favorece a longevidade de populações de 
idade avançada 

O projecto educativo 
MATHNIVERSITY volta a inovar. 
Agora, ainda mais abrangente. 
Tem disponível para toda a 
população Portuguesa de idade avançada, um programa de Matemática 
que estimula o raciocínio e retarda a perda das capacidades cognitivas 
associadas ao envelhecimento. 
 

Matemática para Seniores - MATHNIVERSITY estimula o raciocínio e favorece 
a longevidade de populações de idade avançada 
 
O projecto educativo MATHNIVERSITY volta a inovar. Agora, ainda mais 
abrangente. Tem disponível para toda a população Portuguesa de idade 
avançada, um programa de Matemática que estimula o raciocínio e retarda a 
perda das capacidades cognitivas associadas ao envelhecimento. 
 
Carnaxide, 09 de Maio de 2011 – Após um ano de actividade promovendo o 
sucesso dos seus alunos na Matemática, o projecto educativo 
MATHNIVERSITY é cada vez mais uma prova de solidez, de inovação e 
globalizante, relativamente a todos os seus congéneres que actuam no 
mercado da educação em franchising em Portugal. 
 
Consequentemente, o projecto educativo MATHNIVERSITY disponibiliza a 
oportunidade que faltava ao segmento sénior da população Portuguesa. 
 
Agora, Matemática para Seniores, vem permitir ocupar os tempos livres da 
população de idade avançada, numa base regular e contínua, indo ao encontro 
da vontade daqueles que pretendem recordar a Matemática, porque a 
Matemática é útil em todas as fases da vida. 
 
O projecto educativo MATHNIVERSITY pretendeu obter uma avaliação 
científica da importância do ensino da Matemática nas populações de idade 
avançada. Foi com elevado reconhecimento que ouvimos o Sr. Professor 
Doutor Manuel Teixeira Veríssimo, Coordenador do Núcleo de Estudos de 
Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, que aceitou 
manifestar a sua opinião, e ao qual agradecemos publicamente. 
 
Nas suas palavras, o Sr. Professor Doutor Manuel Teixeira Veríssimo declarou, 
que, "O treino psíquico retarda a perda das capacidades cognitivas associadas 
ao envelhecimento. Como tal, a reaprendizagem da matemática é um estímulo 
intelectual interessantíssimo para prevenir a perda das capacidades cognitivas, 
contribuindo para uma boa qualidade de vida das pessoas de idade avançada, 
tornando-as mais activas e motivadas". 
 
Actuando como o grande mentor do projecto educativo MATHNIVERSITY, o 
seu fundador e director-geral, Eng. Rui Rosa Pires, manifestou também que, 
“Só pelo facto de a Matemática induzir nos cidadãos uma participação activa e 
responsável na sociedade, podemos concluir que o programa Matemática para 
Seniores vem permitir desenvolver uma consciência cívica interventiva, 
prevalecendo a cooperação, incluindo a promoção da igualdade de 
oportunidades e a integração na sociedade de populações de idade avançada 
e étnicas diferenciadas. Não é por acaso que somos o projecto educativo mais 
completo, inovador, único e globalizante, no ensino da matemática em 
Portugal, em particular no âmbito das marcas Franchisadoras. Ninguém 
permite tanto Sucesso com a Matemática como nós.” 
 
Matemática para Seniores é mais uma oportunidade para angariar receitas, 
única e inovadora, disponível para qualquer Franchisado que pretenda 
ingressar na rede MATHNIVERSITY. Vem permitir alegria e satisfação pessoal 
às pessoas de idade avançada, sentimentos catalizados de uma forma 
divertida e fantástica através das surpreendentes Tecnologias Interactivas. 
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·Ópticas
·Saúde e cuidado pessoal
 
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
·Gestao de condominios

· Lavandarias-tinturarias-
arranjos
· Locadoras de vídeo

·Publicidade e propaganda-
comunicação
·Recicláveis-consumíveis
·Reparaçoes e obras

·Reparações-limpeza e 
manuntenção de escritórios
·Seguros
·Serviços a domicílio

·Serviços de limpezas 
comerciais
·Serviços especializados
·Serviços financeiros
·Serviços para automóveis
· Transportadoras
·Vending

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> Ver ficha de esta franchising 

 

NOTÍCIAS DE FRANCHISING
  

Ver todas as notícias
 

Fitamétrica chega ao Algarve 
Imobiliária portuguesa abre nova loja em Lagos A Fitamétrica vai abrir a 
sua primeira loja no Algarve. A imobiliária que conta já com 28 lojas em 
funcionamento no nosso país, abre agora um novo espaço em Lagos , 
dando assim continuidade ao seu plano de expansão nacional  
 

Matemática para Seniores - MATHNIVERSITY estimula o 
raciocínio e favorece a longevidade de populações de idade 

avançada 
O projecto educativo MATHNIVERSITY volta a inovar. Agora, ainda mais abrangente. Tem 
disponível para toda a população Portuguesa de idade avançada, um programa de Matemática 
que estimula o raciocínio e retarda a perda das capacidades cognitivas associadas ao 
envelhecimento.  
 

Aluvia, novo franchising de rent-a-car 
A Aluvia, empresa de aluguer de automóveis, acaba de apresentar o seu 
conceito de franchising. A marca torna-se assim a primeira rede de rent-a-

car a expandir-se sob a fórmula de franquia. A empresa opera no sector de aluguer de 
automóveis desde 1994, com cerca de 20 balcões próprios. A localização privilegiada dos 
mesmos e o forte know how que a marca detém no sector são os motivos pelos quais lidera nas 
áreas geográficas onde está implantada. O objectivo passa agora pela abertura de unidades 
franchisadas em todo o território nacional  
 

A rede de Lojas Luso Alemã XXL REFILL®, abriu uma nova 
unidade em Bragança 
no Shopping Bragança, que vai ser dinamizada por 3 empreendedores 
locais. Situada na entrada do piso 3 vai contar com uma equipa experiente 
e empenhada em garantir aos os seus clientes a melhor solução em 

Tinteiros e Toners para impressoras.  
 

Expofranchise 2011 
Expofranchise 2011 A Carlin estará presente na Feira de Franchising - 
Expofranchise 2011 que se realizará nos  

 

WELL POLISHED ULTRAPASSA A FASQUIA DOS 150 FÃNS 
NO FACEBOOK 
Estar presente em redes sociais faz parte da política de Marketing da 
WELL POLISHED.  
 

Best Travel abre agência no Porto 
No seguimento do plano de expansão definido para 2011, a Best Travel 
abre nova agência no Porto, na Praça Mouzinho de Albuquerque, mais 
conhecido por Rotunda da Boavista. Uma localização de referência na 
cidade do Porto, em frente à Casa da Musica.  
 

MELOM POTENCIA MERCADO NA EXPOFRANCHISE 
A MELOM, a funcionar em pleno junto do grande público há apenas 3 
meses, quer potenciar o negócio das reparações domésticas e da 
manutenção de imóveis, na Expofranchise, que decorre de 13 a 15 Maio 

no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira.  
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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: 00351-21-09666387 - Telemóvel: 00351-91-3305139 
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