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No Dia Mundial do Ambiente 

 

Vulcano e Science4you promovem  

ação de sensibilização para as energias renováveis  
 

As duas marcas portuguesas uniram-se para uma “aula” lúdico-pedagógica, dirigida a alunos do 

1º ciclo, sobre a importância da eficiência energética e das energias renováveis para a 

sustentabilidade do planeta 

 

Lisboa, 5 de junho de 2013 – Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, comemorado hoje, a 

Vulcano, marca líder em soluções de água quente e solar térmico, e a Science4you, empresa 

portuguesa que se dedica à produção, desenvolvimento e comercialização de brinquedos científicos em 

parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, promoveram uma ação de 

sensibilização ambiental, dirigida aos alunos do 1º ciclo do Real Colégio de Portugal, em Lisboa.    

 

A energia foi o tema central da divertida “aula”, dividida em dois momentos. Na primeira parte, o 

formador da Vulcano apresentou a banda desenhada “Imagina um Mundo Melhor”, sensibilizando as 

crianças presentes para a importância da poupança de energia nas suas casas e para os benefícios da 

utilização da energia solar, sobretudo ao nível do aquecimento de águas, que representa 50% do 

consumo total de uma habitação.  

 

De seguida, as crianças foram convidadas a interagir com os brinquedos científicos da Science4you, 

onde tiveram oportunidade de aprender na prática e de uma forma lúdica, de que forma é possível 

recorrer à energia do sol, do ar e da água para reduzir o consumo de combustíveis fósseis e proteger o 

planeta. “Casa Solar”, ”Carro Eólico”, “Carro Dínamo”, “Energia Eólica”, “Energia Solar em Barcos”, 

foram alguns dos brinquedos apresentados e que permitiram sensibilizar os mais pequenos para as 

diversas utilizações das energias renováveis nas atividades do seu dia-a-dia.    

 

Para Nadi Batalha, coordenadora de marketing da Vulcano, “A Vulcano tem desenvolvido várias 

iniciativas no sentido de formar e sensibilizar os mais novos para os benefícios das energias 

renováveis, bem como a importância da poupança de água e energia , procurando, desta forma, 

contribuir para gerações mais informadas sobre os problemas do planeta e as soluções que 

temos ao nosso alcance para o proteger.” 

 

Miguel Pina Martins, CEO da Science4you, afirma ainda que “É cada vez mais importante 

sensibilizar os mais pequenos para a importância das energias renováveis no nosso dia-a-dia e 

para um futuro sustentável. Apoiámos, desde o início, esta iniciativa  da Vulcano, pois são as 

crianças que nos inspiram a sermos mais e melhores.” 

 

 

Sobre a Vulcano 
 
Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano oferece soluções de água quente, com uma gama de 

produtos para consumo sanitário e utilizações domésticas e para aquecimento central em três 

segmentos: Esquentadores, Termoacumuladores, Aquecimento Central e Solar. Uma das áreas 

prioritárias de atuação da Vulcano é a utilização de energias renováveis, nomeadamente a energia 

solar. A energia solar pode ser utilizada para obter o calor necessário para aquecer a água, com fins 
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domésticos, piscinas ou fins industriais e dar apoio aos sistemas de aquecimento central. 

Recentemente, a gama foi alargada, passando a incluir também ar condicionado e bombas de calor. 

 
Sobre a Science4you: 

A Science4you é uma empresa portuguesa que se dedica à produção, desenvolvimento e 

comercialização de brinquedos científicos, em parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa, que estimulem o conhecimento de crianças e jovens. Constituída em Janeiro de 2008, a 

empresa nasce de um projeto académico de Miguel Pina Martins, fundador e CEO da empresa. 

Financiada por capital de risco e business angels, a empresa foi criada no âmbito do Programa 

FINICIA, com um capital social de 55 mil euros, em que 45 mil constituem micro capital de risco 

financiado pela Inovcapital.  

 

Conta neste momento com escritórios no Porto, em Madrid e em Londres. Exporta regularmente para o 

Brasil e demais países lusófonos, França e Grécia. Com uma linha de mais de 100 brinquedos 

científicos, organiza também atividades de carácter educacional como festas de aniversário e campos 

de férias científicos, workshops de ciência em escolas e ATLs, bem como formação a jovens e 

docentes. 

 

 

Para mais informações sobre a Vulcano: 

info.vulcano@pt.bosch.com  
 
Vulcano 
Nadi Batalha 
Tel.: 21 850 0340  
E-mail: nadi.batalha@pt.bosch.com 
 

Para mais informações sobre a Science4you: 

 

Cátia Gil 

Tel.: +351 21 750 60 50 

Tlm.: +351 927 806 806 

Fax: +351 217 506 051 

E-mail: catiagil@youngnetworkgroup.com   

Web: www.youngnetwork.pt   
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