
 

 

Impulso à criação de emprego em época de crise 

 

FQ Partnership firma um acordo de licenciamento com 

a FOC para implementar o codeFQ, o programa de 

outplacement em franchising em Portugal  
 

 
• A consultora especialista em franchising, desenvolvimento de talento e expansão de 

redes, incluirá na sua oferta de outplacement e empreendorismo, este serviço integral 

de assessoria técnica e mentoria acompanhando o candidato em todo o processo até à 

abertura do seu próprio negócio em franchising. 

 
 

Madrid, 16 de março de 2021– FQ Partnership, uma sociedade participada da 

mundoFranquicia e Aetās Merchant Banking que desenvolve o programa codeFQ de 

outpacement em franchising, firmou um acordo de licenciamento para Portugal com a consultora  

Filipe Oliveira e Costa, Consultoria e Investimentos (FOC), empresa especialista em 

franchising, mentoria para franchisados, negociação e expansão de redes, para incorporar na 

sua oferta um programa de outplacement que oferece às empresas este inovador e único 

programa de desenvolvimento de talentos especializado na seleção, análise e aquisição 

de um franchising iniciando o seu próprio negócio com as máximas garantias através de uma 

fórmula de auto emprego.  

 

A FOC converte-se no parceiro estratégico para oferecer esta nova fórmula de outplacement a 

empresas e organizações que se encontram obrigadas a restruturar o seu quadro de 

colaboradores e que pretendam incluir uma proposta única e criativa de recolocação dos 

colaboradores afetados. Para a empresa que adota o programa é uma oportunidade de 

enriquecer os benefícios no processo de outplacement para os colaboradores que vão 

desvincular-se da empresa com uma opção viável, concreta e relevante, criando uma aliança 

com os melhores profissionais do sector e a possibilidade de personalizar os programas de 

acordo com as condições e necessidades. 

 

Thierry Campet, cofundador da FQ Partnership destaca que "Lançar o programa Code FQ em 

Portugal é de importância estratégica para nós na FQ partnership. O mercado representa um 

crescimento natural e permite a abertura de novos horizontes para os nossos clientes em 

Espanha com presença em Portugal e, em simultâneo, a possibilidade inversa para as empresas 

portuguesas. Representa, ainda, uma nova conexão aos nossos colegas no Brasil. Estamos 

bastantes satisfeitos por receber o Bruno Filipe Costa e a FOC na família FQ partnership" declara 

Thierry Campet, FQ partnership co founder.  



 

 

Para Bruno Filipe Costa ”O programa codeFQ é um programa inovador e que representa uma 

oportunidade ímpar para as empresas e colaboradores num momento de enormes desafios. O 

codeFQ apresenta-se como um serviço integral de consultoria e acompanhamento através de 

assessoramento técnico e mentoria que multiplica as opções de iniciar uma nova carreira 

profissional, alternativa ao trabalho por conta de outrem e adaptada às incertezas do mercado 

laboral. codeFQ é muito mais que um programa de formação, é um desenvolvimento de talentos 

já que prepara o candidato para o autoemprego” afirma Bruno Filipe Costa, fundador da FOC. 

“Trata-se, ainda, de um apoio eficaz e pertinente, da iniciativa privada a um desafio de enormes 

dimensões com o qual o país têm dificuldades em encontrar soluções”. 

 

CodeFQ é o programa mais amplo de assessoramento e formação para empreendedores em 

franchising disponível no mercado. Um plano estruturado em quatro fases e que acompanha e 

apoia o candidato em todo o processo de procura, seleção e análise de uma marca de franchising 

que seja a mais adequada ao seu perfil profissional, pessoal e de investimento. 

 

Para os candidatos o programa é uma proposta maioritariamente prática. Um serviço integral de 

desenvolvimento de talento que oferece um suporte profissional que se exige na aquisição de 

um franchising e a correspondente negociação com as marcas selecionadas. codeFQ têm 

acesso às marcas de franchising presentes no mercado e em diversos sectores de atividade, 

beneficiando do conhecimento estratégico, operativo e financeiro dessas redes de franchising 

para oferecer todo o apoio ao candidato. 

 

O plano de trabalho, que de desenvolve num período total de 120 dias, tem como objetivo a 

identificação e integração do empreendedor numa marca de franchising sólida, solventes e cujas 

propostas de valor e negócio se ajustam à situação atual da economia e do país. 

 

 
Acerca de FQ Partnership: sociedade participada da mundoFranquicia, consultora em 
franchising líder em Espanha e Aetās Merchant Banking consultora estratégica especialista em 
valorização de empresas, que são líderes do programa codeFQ de outplacement em franchising, 
especializado na seleção, análise e aquisição de um franchising, garantindo a iniciação de um 
negócio através da fórmula do autoemprego.  
 
codeFQ é um grupo de quatro programas sinérgicos com vista ao desenvolvimento de redes de 
franchising e focados na empregabilidade: codeFQ Corporate, plano de desenvolvimento de 
talentos dedicado a colaboradores numa fase de recolocação; codeFQ Central, onde 
encontramos as principais marcas de franchising; codeFQ Invest, veículo de investimento 
alternativo para gerir de forma ativa redes em pleno desenvolvimento e codeFQ Corporate Plus, 
programa que facilita a importação de redes de franchising internacional mediante o 
desenvolvimento de contratos de master. www.codefq.com 

 
Acerca de FOC: empresa consultora, especialista em franchising, desenvolvimento de talentos 
e planos de expansão. Contando uma equipa com mais de 10 anos de experiência, e com 
projectos de franchising já de sucesso, aposta numa estratégia de proximidade e intervenção 

http://www.codefq.com/


 

 

directa nas marcas e parceiros do seu negócio. Parceira da Associação Portuguesa de 
Franchising, conta com projetos em vários sectores desde a restauração ao mundo automóvel, 
potenciando o crescimento de marcas e o desenvolvimento pessoal dos empreendedores e 
novos franchisados. 
 

Para mais informações 

  Marta Lopes 96 391 40 97 / info@foc.com.pt 
www.codefq.com / www.foc.com.pt 

http://www.codefq.com/
http://www.foc.com.pt/

