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SCIENCE4YOU

Um caso sério
à volta de
brinquedos
pedagógicos
É à volta de brinquedos que se conta a história da Scien-

ce4You, nascida há dez anos para desenvolver e comerciali-
zar brinquedos educativos. Mas o percurso desta empresa
tem tudo para ser levado muito a sério. A partir de um inves-
timento que não ia além dos 45 mil euros, há dez anos, a em-

presa conseguiu fechar o ano de 2017 a vender mais de 20
milhões de euros, e a tornar-se uma grande exportadora do

setor, revela o seu seu presidente executivo e sócio funda-
dor, Miguel Pina Martins.

A aventura da Science4You está, agora, prestes a conhecer
um novo capítulo, com a entrada na Bolsa de Valores previs-
ta para muito breve. Uma evolução de peso que se deve à ne-

cessidade de aumentar o capital para fazer face às perspeti-
vas de crescimento da empresa, que se expandiu para além
do território nacional, como explica Miguel Pina Martins.

Entre os vários países europeus para onde exporta, contam-
-se a Espanha, o Reino Unido, a Polónia, mas também a Fran-

ça, a Alemanha e a Escandinávia.
"O mercado principal é mesmo o da exportação, pois Por-

tugal neste momento representa cerca de 30% do volume
de negócios", especifica o fundador da empresa, que deverá

alargar o seu âmbito de ação para outras geografias.
O que diferencia esta empresa é, segundo o responsável,

"o equilíbrio entre educação e diversão, permitindo apren-
der enquanto se brinca", sempre com uma componente cien-
tífica. Em suma, o objetivo é "ter toda a gente feliz em casa,

pais e filhos". Entre o tipo de brinquedos descrito contam-
-se, por exemplo, os estojos para fabricar perfumes e sabo-

netes e, mais recentemente, os destinados a fabricar slime.
É a partir de Loures, nos arredores de Lisboa, que a empresa
carrega camiões com jogos e brinquedos destinados a levar

alegria e pedagogia a muitas crianças de várias nacionalida-
des. São também as instalações de Loures que dão emprego
a 300 pessoas.

A empresa, que hoje é uma uma sociedade anónima de 14
sócios - enquanto não entra em bolsa - teve a sua origem num
projeto final do curso de Finanças do ISCTE em parceria com
a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Miguel
Pina Martins ainda trabalharia quatro anos na banca de in-
vestimento, antes de se dedicar por inteiro à Science4You,

que se tornou um projeto de vida. ca.


