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Franchising Mathniversity acompanha 
programa oficial do ensino da matemática 

Noticias Segunda-Feira, 8 de Fevereiro de 2010

Comentários

A empresa Value Concept abriu o 
primeiro pólo de ensino exclusivo
de matemática com conteúdos
próprios e de acordo com o
programa oficial e regular do
Ministério da Educação português.
A Mathniversity, a mais recente
rede de franchising dedicada ao
ensino desta disciplina, abrange a
matéria desde a pré-escola e
ensino básico até ao ensino
secundário, divulga hoje em

comunicado. 
  
“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”, explica Rui Pires, fundador da nova rede de franchising dedicada ao
ensino de matemática.  
 
“Em determinadas zonas do país queremos área developers, empresas, pessoas,
entidades que queiram desenvolver dentro dessa região o conceito Mathnivesity, numa
óptica de proximidade ao franchisado”, avançou ao Tormo.pt o responsável da rede,
apontando como zonas importantes o Cávado-Ave, o Tâmega (entre Douro e Vouga), o
grande Porto, Algarve, Madeira e Açores.  
 
Uma das particularidades é que para os área developer os direitos de entrada vão ser
“inferiores” (os direitos de entrada para um franchisado Mathniversity são de 17500
euros), e o tempo de contrato é igualmente inferior, de 4 anos, diz Rui Pires. “Este
contrato mais curto serve para uma adaptação ao teor e perfil dos mercados nessas
regiões, onde é importante fazer uma renovação mais rápida”, explica o responsável.  
 
Quanto aos planos de expansão a empresa diz não quer abrir nenhum centro franchisado
antes de Setembro de 2010, estando programadas algumas acções de divulgação do
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conceito e a participação em eventos do sector para primeiro “testar e consolidar o 
conceito no mercado”. A empresa espera abrir a primeira unidade franchisada no inicio 
do próximo ano lectivo, dia 1 de Setembro e a expectativa é abrir entre 2 a 3 até ao final 
deste ano.  
 
Em 2011 a empresa quer apostar em força na expansão do negócio em Portugal e a 
médio prazo “pretende criar fundações fortes e consistentes para sustentar o projecto 
educativo Mathniversity no país e, no futuro, em países de língua oficial Portuguesa”, 
adianta o director-geral.  
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Normas de conduta em Fóruns, Comentários em Blogues e em Notícias 
As opiniões expressas nos fóruns de discussão são alheias ao portal Tormo.pt, e são da inteira 
responsabilidade dos seus autores. Os participantes nos fóruns, bem como as pessoas que 
comentam n os Blogues, e notícias, comprometem-se a fazer a utilização dos mesmos nos termos da 
Lei, estas condições gerais, bem como com a moral e os bons costumes, aceites pelos utilizadores. 
Tormo.pt não responde pela veracidade e exactidão das opiniões expressas nestes espaços, 
destinados a facilitar a livre expressão de opinião, ficando isento de qualquer responsabilidade 
contratual, ou extracontratual, com a pessoa, ou empresa, que faça uso dos mesmos.  
De forma a evitar eventuais problemas legais, não são permitidas neste fórum denúncias, ou 
acusações, contra empresas ou pessoas, bem como insultos, palavras, ou frases injuriosas. Tendo 
em conta estas normas, todos os comentários serão validados pelos administradores dos nossos 
fóruns, antes de serem publicados, correspondendo a seguinte mensagem “Obrigado pelo seu 
comentário, o mesmo ficará pendente até validação”. Aconselhamos sempre que, caso tenha alguma 
queixa relativa a alguma empresa, deve dirigir-se a associações de defesa do consumidor, ou a 
consultar um advogado.  
É proibido o envio de qualquer conteúdo, ou opinião, que viole os termos da Lei vigente, ou os 
direitos legais de outras pessoas. Reserva-se portanto ao Portal Tormo.pt o direito de aceitar e/ou 
eliminar qualquer comentário. 
Caso pretenda denunciar alguma violação destas normas, ou reportar a violação dos seus direitos, 
não hesite em contactar-nos, para o e-mail info@tormo.pt. 
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