30 de outubro de 2012

Fundación Repsol apresenta
Fondo de Emprendedores a
Alunos do Ensino Superior
 Vice Presidente da Fundación Repsol, César Gallo,
apresenta projeto no Instituto Superior Técnico
 Fondo de Emprendedores apoia os melhores projetos
empresariais que forneçam soluções de poupança e eficiência
energética, promovendo assim a inovação, o desenvolvimento
empresarial e a captação de talentos.

 Prazo de apresentação de propostas está disponível até 16
de novembro.
 Cada projeto selecionado terá aconselhamento
tecnológico, de gestão e legal e um apoio financeiro entre
6.000 e 12.000 euros por mês.
A Fundación Repsol apresentou hoje o projeto Fondo de
Emprendedores, no Instituto Superior Técnico, projeto que
tem como objetivo apoiar os melhores projetos empresariais
que forneçam soluções de poupança e eficiência energética,
promovendo assim a inovação, o desenvolvimento empresarial
e a captação de talentos.
O projeto foi apresentado a alunos e comunidade académica
pelo Vice Presidente da Fundación Repsol, César Gallo.
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O Fondo de Emprendedores da Fundación Repsol é o primeiro
Fundo privado em eficiência energética e tem como alvo
empreendedores que tenham constituído ou que pretendem
iniciar um negócio nas seguintes áreas da energia:


Desenvolvimento de novos processos, tecnologias,
serviços, produtos e materiais que visem promover a
eficiência energética em toda a cadeia: pesquisa,
produção, distribuição, comercialização e uso de energia.



Desenvolvimento de tecnologias inovadoras de
armazenamento e gestão de redes de transporte/
distribuição de energia, com um menor consumo de
energia.



Aplicação de tecnologias da informação para a promoção
da poupança dos consumidores e aumento da eficiência
energética.



Implementação de medidas inovadoras de eficiência
energética com especial impacto social.

O projeto Fondo de Emprendedores, lançado este ano,
encontra-se na segunda fase e as propostas devem ser
apresentadas até dia 16 de novembro.
A Fundación Repsol irá destinar ao Fondo de Emprendedores
uma dotação financeira que, no seu conjunto, pode representar
1,5 milhões de euros anuais.
Em cada fase, o Fondo selecionará cerca de cinco projetos para
participar no processo de desenvolvimento empresarial,
coordenado pela Fundación Repsol, que contará com as
aptidões e infraestruturas do Centro de Tecnologia Repsol e de
outros centros privados e institucionais. O projeto também
contará com assessoria das aéreas operacionais da Repsol.
Cada um dos projetos seleccionados receberá aconselhamento
técnico, de gestão e legal, bem como uma dotação financeira
mensal, entre 6.000 e 12.000 euros, durante o período
necessário para o seu desenvolvimento. Este período pode ter
uma duração máxima de 24 meses, dependendo das
características e o ponto de situação de cada projeto. Após o
processo de elaboração, a Fundación irá facilitar o acesso ao
mercado e a potenciais investidores para financiar o
desenvolvimento do projeto.
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A Repsol pretende que os projetos empresariais, patrocinados
pelo Fondo de Emprendedores da Fundación Repsol, além de
gerarem atividade económica, possam acrescentar valor, criar
emprego e maior competitividade e sustentabilidade na
economia espanhola.

Êxito da primeira fase
A primeira fase recebeu 409 projetos, dos quais 91% provinham
de Espanha. Quatro Regiões Autónomas concentraram 73%
dos projetos, destacando-se Catalunha e Madrid com cerca de
100 propostas cada uma. Das 38 propostas recebidas de outros
países, a maioria chegaram da América Latina (82%), enquanto
as restantes chegaram da Europa, África e Ásia.
Quanto à sua tipologia, 39% corresponderam ao âmbito do
consumo final, enquanto 29% concentraram-se na produção de
energia.

Mais informação em www.fundacionrepsol.com
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