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DANIEL ROCHA

Mercado interno continua a ser o maior cliente da empresa de brinquedos

A Science4You, empresa de brin-

quedos, investiu cerca de um mi-

lhão de euros numa nova fábrica 

com uma capacidade para produzir 

dois milhões de brinquedos, o do-

bro do que estima fabricar este ano. 

Em 2014 saíram das instalações da 

Science4You 600 mil produtos.

“Começámos a trabalhar na 

nova fábrica há duas semanas e 

a inauguração deverá acontecer 

em Outubro”, conta Miguel Pina 

Martins, presidente executivo e 

fundador da empresa. Os planos 

do empresário são desembolsar 

mais de três milhões de euros na 

unidade nos próximos três anos e 

aumentar de 80 para 100 o núme-

ro de trabalhadores até ao Natal.

“Vamos ter muito investimento 

em máquinas, que fazem o enchi-

mento automático de tubos de en-

saio  e colocam o rótulo, por exem-

plo. Estamos a prever vender um mi-

lhão de brinquedos este ano e esse 

salto será dado com a nova fábrica”, 

explica. Nos oito mil metros quadra-

dos localizados no MARL, Mercado 

Abastecedor da Região de Lisboa, 

há uma “mudança completa” do 

Science4You investe
um milhão em nova fábrica

que tem sido até agora a produção 

da Science4You. Quando o PÚBLI-

CO visitou a unidade, em 2013, os 

kits eram feitos em cima de mesas 

improvisadas e à mão. Os trabalha-

dores enchiam tubos de ensaio um 

a um e os materiais eram dispostos 

em caixas de fruta reutilizadas. Mi-

guel Pina Martins diz que o recente 

investimento “estava previsto há 

algum tempo”. “Desde o início do 

ano que estávamos à procura de um 

local”, adianta.

Será com fundos próprios que a 

empresa irá fi nanciar a nova fábrica, 

mas a Sciente4You — detida em 49% 

pela Portugal Ventures (a capital de 

risco do Estado) e em 30% pelo fun-

dador — está a preparar um aumento 

de capital “para levantar até seis mi-

lhões de euros”. “Queremos fechar 

esta operação no início de Setem-

bro”, diz o presidente executivo.

Os portugueses continuam a au-

mentar os gastos em brinquedos 

científi cos da marca portuguesa 

e, apesar do reforço dos clientes 

internacionais, ainda é dentro de 

portas que a maior fatia do negó-

cio se concretiza. Depois de Portu-

gal, Espanha e o Reino Unido são 

os principais clientes. No total, as 

exportações deverão representar es-

te ano um pouco menos de 50% do 

total das vendas, quando em 2014 

pesaram 35%. Os brinquedos por-

tugueses estão em 18 mercados e a 

empresa tem escritórios em Londres 

e em Madrid.

Esta semana, a Tesco deverá ter pe-

la primeira vez à venda os produtos 

da Science4You. Outra grande cadeia 

britânica, a John Lewis, tornou-se 

cliente há cerca de um mês. “Acredito 

que o Reino Unido terá uma impor-

tância muito grande no negócio e em 

2016 poderá ultrapassar Espanha”, 

afi rma. A parceria com a Universi-

dade de Oxford, semelhante à que 

a empresa tem com a Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, 

ajudará a estimular as vendas.

Ainda assim, Miguel Pina Martins 

diz que o mercado interno continua 

a ter um bom desempenho. “Temos 

tido um ano muito bom, a duplicar”, 

afi rma. No ano passado, a facturação 

foi de 6,4 milhões de euros e a ex-

pectativa é ultrapassar os 11 milhões 

este ano.

Por esta altura, a nova fábrica já 

está a produzir brinquedos para o 

Natal encomendados pelos seus 

clientes internacionais, nomeada-

mente a Polónia e a Alemanha. Nos 

meses de Outubro e Novembro será 

a vez de a produção se direccionar 

para Espanha e para o mercado na-

cional. Em Dezembro a fábrica irá 

abastecer as 60 lojas próprias que a 

Science4you conta ter até ao fi nal do 

ano (actualmente existem 30).
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Capacidade para produção 
mais do que duplica para 
dois milhões de brinquedos. 
Plano é investir três 
milhões em três anos

100
Número de trabalhadores 
deverá aumentar de 80 para 100 
até ao Natal, a época de vendas 
mais importante para o negócio


