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A Science4you, empresa por-
tuguesa que se dedica à pro-
dução, desenvolvimento e co-
mercialização de brinquedos
educativos e científicos em
parceria com a Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa, anunciou os resulta-
dos anuais de 2014, eviden-
ciando-se o registo de um
crescimento superior a
100%, com um total de 6,5
milhões de euros faturados
em todo o Grupo.

Atualmente, com presença
em quinze países em todo o
mundo, para a Science4you
Portugal evidencia-se com
um crescimento que reflete a
forte aposta da empresa de
brinquedos educativos na li-
nha “Tech4you”. 

No que se refere à fatu-
ração internacional, a empre-
sa destaca a evolução alcan-
çada em Espanha, onde a fa-
turação atingiu 1,1 milhões
de euros, bem como no Reino
Unido, tendo aqui registado
cerca de 400 mil euros de fa-
turação no segundo ano de
atividade.

Miguel Pina Martins, CEO
da Science4you, explica o
crescimento obtido em 2014
como sendo “fruto do nosso
esforço de internacionaliza-
ção, mas também da notorie-
dade já alcançada em Portu-

gal e na aposta de novas li-
nhas de produto, com o des-
taque para a Tech4you, que
proporciona aos mais novos
dispositivos tecnológicos ade-
quados à sua faixa etária”.
Segundo o responsável, para
2015 o objetivo passa pela
consolidação da presença em
Espanha e no Reino Unido,
com a expressão internacio-
nal a representar cerca de
50% das vendas da empresa
de brinquedos educativos e
científicos. 

2014 ficará na história da
Science4you como o ano em
que ganhou três prémios que
evidenciam o seu cariz em-
preendedor, nomeadamente
o “Líderes de Portugal - Em-
preendedorismo - LIDE Por-
tugal”; o “Start Up Of the
Year - Portugal Ventures”; e
“European Business Awards -
National Champion”, 
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