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Com 11 colaboradores e sede no En-

troncamento, a TRISCA – Material Di-

dác-tico, Lda. dedica-se, desde 2001, 

ao fabrico de mobiliário em espuma 

e corti-ça destinado, essencialmente, 

ao mercado escolar e infantil. A capa-

cidade de resiliência e de adaptação 

às circunstâncias caracteriza esta em-

presa líder no mercado de espumas 

para creches, infantários e escolas, 

que cedo adaptou a sua indústria às 

novas circunstâncias, desenvolvendo 

os produtos necessá-rios ao combate 

à COVID-19.

Assim, na fase inicial de confinamento 

a TRISCA alterou a sua produção para 

conseguir dar resposta às crescentes 

necessidades das autarquias na mon-

tagem de hospitais de campanha, fa-

bricando colchões e roupa de cama, 

dada a ausência de encomendas dos 

seus produtos habituais devido ao en-

cerramento das creches e escolas por 

toda a Europa, nunca cessando a sua 

atividade produtiva.

Com o foco nas mudanças que a pan-

demia da COVID-19 tem acarretado 

na vida quotidiana, a TRISCA dedicou-

-se em seguida ao fabrico de equipa-

mentos de proteção individual e acaba 

agora de desenvolver uma nova linha 

de artigos destinados a promover o 

distanciamento social entre as crianças, 

de acordo com as novas regras para as 

creches, infantários e escolas.

Na nova linha destaca-se a cama por-

tátil equipada com proteções laterais, 

que possibilita um melhor aproveita-

mento do espaço (menor espaçamen-

to entre crianças) e maior segurança 

no que respeita à proteção individual. 

Esta linha é enriquecida por outras 

estruturas de proteção, leves e práti-

cas, para colocação em material pré-

-existente nas instituições, como é o 

caso de catres e berços. Todos os ar-

tigos foram preparados para suportar 

a desinfeção com produtos à base de 

álcool, permitindo a sua higienização, 

TRISCA
Adaptação e inovação 

em tempos de pandemia

Especializada no fabrico de mobiliário 
em espuma e cortiça destinado ao mercado 

escolar e infantil, a TRISCA deu provas da sua 
resiliência adaptando-se rapidamente 

às necessidades do mercado perante a pandemia 
COVID-19. A empresa do Entroncamento 
alterou a sua produção para dar resposta 

a uma “nova procura”, apresentando 
um conjunto de produtos inovadores para este 

segmento de mercado.
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sempre que necessário, como frisa 

fonte da empresa.

Antecipando-se à reabertura de es-

colas e de outros espaços lúdicos no 

próximo ano letivo, a TRISCA pro-

duziu ainda um conjunto de artigos 

destinados à proteção individual de 

adultos e crianças, de forma a com-

plementar o leque de produtos no 

âmbito do combate à COVID-19, 

como máscaras de uso comunitário 

nível 3, tamanho de criança (crianças 

do 1º ciclo e ATL), em tecido 100 por 

cento algodão, reutilizáveis e certifi-

cadas (CITEVE), bem como kits para 

visitantes nas instituições (cobre-bo-

tas, manguitos, toucas e aventais). 

A nova linha de produtos será reforçada 

com a apresentação de novos artigos 

com base em impressão digital, que 

ajudarão as instituições no novo desa-

fio de garantir o distanciamento entre 

crianças como é o caso de almofadas 

individuais personalizadas, de modo a 

que as crianças possam identificar a sua 

almofada e sentar-se sempre nela, sem 

haver partilha de assentos e poderem 

estar à distância recomendada.

Refira-se que a TRISCA foi fundada 

em março de 1995, com o nome de 

Simões & Pereira, Lda., dedicando-se 

então ao comércio de produtos para 

escolas e infantários, bem como para o 

público infantil. Em 2001 criou a marca 

TRISCA e especializou-se no fabrico de 

artigos em espuma com revestimen-

to em tela, igualmente destinados ao 

mercado escolar e infantil, pautando-

-se pela constante procura de qualida-

de e inovação neste segmento.

A internacionalização foi, desde cedo, 

um objetivo da empresa, numa estra-

tégia que assenta no estabelecimento 

de parcerias com agentes distribuido-

res de produtos TRISCA que operem 

nos mercados de equipamento esco-

lar para creches, infantários, escolas 

e espaços lúdicos para crianças, que 

a TRISCA tem procurado quer através 

da participação em Feiras Internacio-

nais, como Madrid e Nuremberga, 

quer pela pesquisa constante junto de 

empresas desta área de negócio.

Após o lançamento, em janeiro, do 

novo catálogo para 2020, em Nurem-

berga, na Alemanha, no decorrer da 

Feira Internacional do Brinquedo, com 

dezenas de novos produtos, a TRISCA 

continua a consolidar a sua posição no 

mercado internacional na área dos pro-

dutos em espuma para o mercado es-

colar e infantil, exportando já mais de 

50 por cento da sua faturação anual. 

A empresa do Entroncamento tem 

como principais destinos dos seus 

produtos alguns países da Europa, no-

meadamente Espanha, França, Bélgi-

ca, Finlândia e Itália, bem como para 

Marrocos e Angola, mas pretende 

expandir a sua atividade para outros 

países, sobretudo do norte da Europa 

como Dinamarca, Holanda, Noruega e 

Suécia onde a TRISCA tem mais possi-

bilidade de ser competitiva.

“A chave do sucesso da TRISCA, que 

comemorou recentemente os 25 anos 

de existência, está, sobretudo, na ca-

pacidade de inovar e na excelência 

dos seus produtos, executados com 

grande rigor, com matérias-primas de 

alta qualidade e um rigoroso contro-

lo dos processos de fabrico”, afirma 

a mesma fonte.

A TRISCA tem por missão produzir 

com rigor e qualidade equipamentos 

em espuma com revestimento em 

tela, destinados ao mercado escolar e 

infantil, procurando sistematicamente 

melhorar os processos de fabrico e as 

matérias-primas utilizadas.

No que respeita ao ambiente e sus-

tentabilidade, é de sublinhar que a 

TRISCA quase não produz resíduos, 

aproveitando-os praticamente na sua 

totalidade. A espuma residual é toda 

reciclada e integrada na produção e 

as sobras das telas são doadas a ins-

tituições de solidariedade social para 

trabalhos manuais e artes decorativas. 

Em termos de resultados, a TRISCA 

tem vindo a consolidar o seu cresci-

mento, com um volume de vendas su-

perior a 600 mil euros em 2019, regis-

tando, assim, um crescimento anual 

da ordem dos 20 por cento. 

http://trisca.pt/

https://trisca.pt/catalogo_2020/
http://trisca.pt/

