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Tem 28 anos, mas ainda guarda os Transformeis
com que brincava com o irmão. Era esse o brinquedo
favorito de Miguel Pina Martins, hoje presidente
executivo da Scíence4you, empresa de brinquedos
científicos que tenta complementara aprendizagem
dos mais pequenos nas áreas da biologia, geologia,
química, física e energias renováveis.

A empresa nasceu de um projecto de final de curso
de mestrado no ISCTE, no qual Miguel Pina Martins
teve de desenvolver um plano de negócios com
outros colegas, para vender uns "kits" de física,
desenvolvidos pelos alunos da faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa. Primeiro com mil euros e

depois com recurso a capital de risco e o apoio de
centro de empreendedorismo da faculdade, conseguiu
montar uma 'start up" 100% portuguesa, que já vende
no estrangeiro quase metade do que produz
e que acaba de anunciar a entrada dos seus

produtos em mais quatro países: Itália, Holanda,
Dinamarca e Noruega.

Miguel Pina Martins cresceu em Correios, no Seixal,
mas acabou por mudar-se para Lisboa. Bom aluno, era

sempre dos que ansiava pelo regresso às aulas. Dizia

que queria ser primeiro-ministro e talvez por isso se
tenha juntado à política desde muito cedo. Ainda foi

presidente da distrital de Setúbal da Juventude Social
Democrata. Mas os brinquedos falaram mais alto e, aos
28 anos, dirige uma das empresas portuguesas com
mais representação fora do país.

A tarefa deixa-lhe pouco tempo livre para pensar
em mais coisas além da sua empresa, mas aproveita
todo o tempo que consegue para passear com os cães
e a namorada. E curioso, enérgico e teimoso. No meio
desta grande empreitada, lembra que o principal
desafio foi conseguir "convencer os responsáveis das

empresas de retalho a dedicarem algum espaço aos
'kits' da Science4you nas suas lojas". Tinha apenas 22
anos. Mas a parceria com a Faculdade de Ciências
acabou por trazer a credibilidade necessária para que
os seus brinquedos começassem a ser vendidos em
diversas superfícies comerciais.

Aos 28 anos, dirige uma pequena
empresa que já vende fora do
país quase metade da produção.


