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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 
Beauty Stetik & Spa 

 

SPA Urbano  
 

CARLIN 

 
 

Grupo CARLIN®: Venda de artigos de 
Papelaria, Informática e Mobiliário de escritório 
nif: 508382807.  
 

NOTÍCIAS DE ECONOMIA 

Vivafit promove mega aula com mais de 
500 participantes!  
Muita animação, música e exercício físico, para 
mulheres e crianças, foram os ingredientes da mega 
aula organizada por onze ginásios da rede Vivafit no 
Pavilhão Casal Vistoso, no Areeiro, em Lisboa, na 
qual participaram mais 500 mulheres, entre sócias 
Vivafit e amigas. 
 

Ler mais 
 
 
Sistema de Incentivos QREN-Qualificação 
PME  
Nova Fase de Candidaturas –12 de Maio até 18 de 
Junho de 2010  
 

Ler mais 
 
 
O Evento "Empreendedorismo em 
Franchising", realizar-se-à no Porto, nos 
dias 20, 21 e 22 de Maio.  
Com mais de 23 anos na área do apoio e promoção 
do empreendedorismo jovem, a Associação 
Nacional de Jovens Empresários (ANJE) completa 
mais uma etapa na concretização e valorização do 
seu crescimento e experiência.  
 

Ler mais 
 
 

NOTÍCIAS DE FRANCHISING 

 

Mathniversity promove aulas de matemática para escolas do Ensino 
Público 
O sucesso foi fantástico após conclusão de 20 sessões de ensino de matemática 
com os conteúdos próprios e tecnologias interactivas. A alegria manifestada nos 
Alunos foi prova concludente de que o projecto educativo MATHNIVERSITY tem o 
seu lugar garantido no mercado nacional. 

Não+Pêlo chega à cidade da Maia 
A Não+Pêlo abriu recentemente o seu primeiro centro na cidade da Maia e o sétimo 
do Distrito do Porto. 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 Padre António, Nº27, junto à Câmara 
Municipal da Maia. 
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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

 

 

cidade de Évora em regime de Franchising. Esta nova abertura surge no âmbito da 
estratégia de crescimento da D-Viagem em Portugal, que com uma postura orientada para a inovação e 
antecipação das necessidades do mercado, procura oferecer aos seus clientes uma oferta diversificada, 
de qualidade e aos melhores preços. Para comemorar a abertura desta agência, a D- Viagem realiza uma 
promoção que consiste na oferta de Cheques Presente. 

 

Multinacional investe um milhão de euros em Portugal 
Lisboa, 24 de Maio de 2010 – O grupo internacional Dräger, com 120 anos de 
existência, inaugura esta quarta-feira, dia 26 de Maio, às 18h no Forte de S. Julião 
da Barra, a nova filial portuguesa. Numa altura em que o contexto global económico 

é frágil, foram a complexidade e maturidade do mercado português que permitiram esta operação, que 
representa um investimento de um milhão de euros no nosso país. 

 

Staples partilha “A Melhor Táctica para Poupar” 

 

Best Travel lança Campanha “Santas Férias de Praia!” 
A Best Travel lança Campanha de Vendas Antecipadas para Férias de Verão na 
Praia, a preços especiais. 

 

Promoções exclusivas ao fim-de-semana na Staples!! 
Lisboa, 19 de Maio - A Staples lança uma nova campanha de promoções exclusivas 
tornar os fins-de-semana ainda mais apetecíveis. Entre 15 de Maio e 6 de Junho, 
20% de desconto extra em talão, em dias específicos, para artigos de 

armazenamento, comunicações, mobiliário e papelaria. A promoção é válida para todas as lojas Staples e 
loja online. 

 

MAXFINANCE cresce mais de 130% no primeiro quadrimestre de 2010 
 
MAXFINANCE, a rede de agências de consultoria financeira do grupo RE/MAX em 
Portugal, fechou o primeiro quadrimestre de 2010 com um volume de crédito 
contratado de 105 milhões de euros, o que traduz um crescimento homólogo de 
mais de 134%. 

Ver todas as notícias 
 

 
 

MAIS INOVADORES
 

 

 
DE SUCESSO

 

 
 

 
 

NOVOS 
FRANCHISINGS

 

 

 

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 

 
D-Viagem com nova Loja em Évora: Dia após dia, mais perto de si 
– A D-Viagem, marca sob a qual a Viajes Iberia actua em Portugal, abre nova loja na 
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