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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, acaba de anunciar os
seus resultados anuais. Em
2015, obteve um total de 11,3
milhões de euros de fatura-
ção, números que refletem
um crescimento superior a
70%, face aos resultados al-
cançados em 2014. 

Nestes resultados, Portugal
evidencia-se com um cresci-
mento que se deve “à forte
aposta” da empresa na linha
de brinquedos tecnológicos,
Tech4you, e o lançamento de
novas gamas de brinquedos a
mais faixas etárias, que in-
clui agora bebés e crianças
até aos cinco anos de idade. 

A empresa sublinha ainda,
em comunicado, que tam-
bém continua a apostar no
desenvolvimento dos já co-
nhecidos Kits Científicos,
que, este ano, conquistaram
vários prémios no Reino Uni-
do, em Espanha e Itália. 

No que se refere à fatura-
ção internacional, a empresa
destaca a sucursal espanhola,
com um volume de negócios
de aproximadamente dois
milhões de euros, um cresci-
mento de 73% face ao ano
anterior. 

Ainda no panorama inter-
nacional, para a empresa,
2015 fica marcado pela apos-
ta no crescimento e pela en-
trada em novos países, como
o Egito, Líbano, Alemanha,
Irlanda, entre outros, que re-
presentam um crescimento
de 284% relativamente a
2014. A presença no Reino
Unido evidencia-se pela en-
trada nas grandes cadeias de
retalho do país, nomeada-
mente John Lewis, Tesco,
Harrods e Amazon. 

Sobre estes resultados, Mi-
guel Pina Martins, fundador
e CEO da Science4you, afir-
ma que sabiam, à partida,
que o objetivo de faturação
para 2015 “era bastante am-
bicioso”. “Este crescimento
superior a 70% deve-se ao es-
forço de uma grande equipa
que está verdadeiramente de
parabéns. Continuamos a
crescer em todas as frentes, a
apostar na inovação, e isso re-
fletiu-se nos prémios de pro-
duto ganhos a nível interna-
cional”, salienta. 

“A representação fora de
Portugal cresceu muito e o
passo seguinte é consolidar a
presença nos países onde já
estamos e chegar a novos
mercados”, remata. 

Para 2016, a Science4you
pretende alcançar os 16 mi-
lhões de euros de faturação,
em todo o grupo, com uma
representação internacional
a rondar 60%.

Science4you. Espanha marca
diferença no lucro de 2015
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