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Candidaturas ao QREN abertas até Janeiro 

 

 As candidaturas para o Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN), que visa o apoio 
estratégico ao investimento empresarial estão abertas 
até Janeiro de 2011. 
Ler mais  

 
 
Clínica da Casa : A cura das habitações

   

Nascida há quatro anos, a Clínica da Casa vira-se 
agora para o franchising, com a internacionalização já 
no horizonte com a previsão de entrar no país vizinho.
Ler mais  

 
 
Mathniversity ensina matemática a alunos universitários

 A marca portuguesa Mathniversity anunciou no 
passado dia 8, a oferta de serviços de ensino de 
matemática a alunos universitários, que incluem a 
Álgebra Linear, Geometria Analítica e Análise 
Matemática. 
Ler mais 
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Cort&Cose e Skip estabelecem parceria
 A Cort&Cose e a Skip estabeleceram uma parceria de 

mútuo benefício que tem como principal pretensão 
promover, através de recomendação, a nova fórmula 
Skip Pequeno&Poderoso junto dos clientes 
Cort&Cose. 
Ler mais 

 
 
H3 abre primeira loja na Polónia e entra em Espanha com grupo Vips
A cadeia de hambúrgueres H3 inaugura no próximo mês de Dezembro a primeira 
loja no exterior e prepara-se para iniciar as operações em Espanha através de um 
contrato de franchising com o grupo Vips. 
Ler mais  

 
 

Tranquilidade inaugura cinco novas lojas
A Companhia de Seguros Tranquilidade inaugurou no dia 20 de Outubro cinco 
novas lojas em Nisa (Portalegre), Pego (Abrantes), Tábua (Coimbra), Rio de 
Moinhos (Penafiel) e Aljustrel (Beja). 
Ler mais 
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