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  COMUNICADO DE IMPRENSA 

8 de março de 2018 

 

Até 144.000 euros de ajuda económica ao longo de um ano 

Duas startups portuguesas incubadas em 2017 
 

AINDA NÃO TE FIZESTE A TUA CANDIDATURA? 

Fundo Empreendedores da Fundación Repsol 

procura projetos inovadores até 12 de março 

 

A fase de candidaturas da Fundación Repsol para o Fundo de 

Empreendedores vai terminar a 12 de março. A aceleradora 

empresarial que apoia startups inovadoras no sector da 

energia e da mobilidade lançou a sua sétima edição em 2018. 

Os projetos selecionados vão receber apoio económico até 

144.000€ ao longo de um ano, para além de formação, 

aconselhamento de uma equipa de mentores e acesso a 

possíveis investidores.  

 

A Fundación Repsol está a levar a cabo a sétima convocatória do seu 

Fundo de Empreendedores para apoiar as melhores startups com 

soluções inovadoras que contribuam para a construção de um modelo 

energético mais sustentável.  

Os empreendedores que desejem participar poderão apresentar as suas 

propostas até ao dia 12 de março de 2018 no site da Fundación Repsol.  

Após este processo, as startups selecionadas entram na fase de 

avaliação que se estende até julho, momento em que as startups 

finalistas são anunciadas.  

No ano de 2017, duas das oito startups selecionadas são portuguesas e 

estão neste momento em fase de incubação. Inanoenergy, com uma 

iniciativa de micro-geradores autónomos, e a C2C-NewCap, na 

construção de super-baterias. 
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Quem pode participar? 

A aceleradora da Fundación Repsol apoia startups que trabalhem em 

soluções inovadoras em quatro âmbitos:   

• Digitalização e mobilidade, propostas inovadoras que 

acrescentem valor à sociedade.  

• Novos materiais para a indústria química e energética, construção 

ou transporte. 

• Economia circular. 

• Melhoria da eficiência energética e/ou processos nas operações 

na indústria energética e química e em exploração e produção.  

 

O Fundo de Empreendedores em números 

Após seis edições, contam-se já 43 startups aceleradas que conseguiram 

mais de 16 milhões de euros em investimento e financiamento e que 

registaram mais de 30 patentes.  

Mais informação e inscrições em FundaciónRepsol  

 

Para mais informações, por favor contactar: 

REPSOL | 21 311 9000  

António Martins Victor | amvictor@repsol.com 

 

LLORENTE & CUENCA | 21 923 97 00 

Ana Gil - agil@llorenteycuenca.com 
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