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A rede nacional de ensino da matemática Mathniversity acaba de lançar um 

programa desta disciplina para a população mais velha. De acordo com a 

empresa, a Matemática para Seniores estimula o raciocínio e retarda a perda 

das capacidades cognitivas associadas ao envelhecimento. 

“Este projecto 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 esta disciplina é útil em todas as 

fases da vida”, adianta a Mathniversity em comunicado.  

 

A empresa apurou junto de Manuel Teixeira Veríssimo, coordenador do Núcleo 

de Estudos de Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, que “o 

treino psíquico retarda a perda das capacidades cognitivas associadas ao 

envelhecimento, como tal, a aprendizagem 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”.  

 

Rui Pires, director-geral e fundador da Mathniversity, sublinha 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 com idade avançada e étnicas diferenciadas". 

 

Por outro lado o responsável diz que este novo programa “é mais uma 

oportunidade para angariar receitas, única e inovadora, disponível para qualquer 

franchisado que pretenda ingressar na rede Mathniversity”.  

 

O perfil de um franchisado da marca passa pela capacidade de “saber gerir uma 

empresa e ser um profundo conhecedor de matemática”, isto porque numa fase 

inicial é o franchisado que dá as aulas no seu centro, como forma de “reduzir 

custos”.  

 

24.900 euros, mais IVA, é o valor de investimento que a Mathniversity apresenta 

para uma unidade chave na mão, onde estão incluídos direitos de entrada, 

recheio do espaço e até taxas à câmara municipal.  

 

A marca iniciou a expansão o ano passado e detém uma unidade própria, em 

Lisboa. Rui Pires explicou ao Tormo.pt que “a melhor altura para abrir uma 

unidade Mathniversity é em Setembro, que é quando inicia o ano lectivo, e como 

funcionamos a par com o ensino não faz sentido abrir noutra altura do ano”.  

 

Rui Pires adianta que, quanto a inaugurações este ano, estão previstas duas para 

esse mês. 
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