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“Cria a tua empresa com quem sabe”. Este é o desafio do programa de
aceleração para start-ups de base tecnológica, uma iniciativa do Startup Lab
by SRS Advogados. Os candidatos podem inscrever-se até 31 de julho.
Já está em curso a segunda edição do Startup Lab by SRS Advogados, o primeiro acelerador
desenvolvido por uma sociedade de advogados. O foco da iniciativa são sobretudo start-ups de base
tecnológica nas áreas de legaltech, fintech e insuretech.
A proposta deste programa de aceleração engloba formação nas áreas jurídica, propriedade intelectual,
branding e marketing, consultoria estratégica, consultoria de inovação, contabilidade, preparação para
pitch, entre outras; apoio jurídico; acesso mentores com experiência em áreas estratégicas e de negócio;
eventos de networking e oportunidades de pitching; e ainda espaço de cowork, com acesso a Wi Fi e
salas de reunião.
Entre os mentores do Startup Lab by SRS estão nomes como André Carvalho, Managing Partner na
SPARK2D Digital Disruption, co-CEO de Tangível; Arv Sreedhar, Executive Diretor and Head da Capital
Markets; Cristina Fonseca, Tech Entrepreneur e Investor, Co-Founder, Engineer, AI Enthusiast; David
Braga Malta, Life Sciences Investor & Entrepreneur; José Pedro Moura Business Development; Manuel
Lopes Costa, Country Managing Partner da BearingPoint; Sérgio Vieira, CEO da 360imprimir.
Profissionais que se destacaram por terem start-ups de sucesso ou por serem líderes de negócio.
Na edição do ano passado, das mais de três dezenas de candidaturas ao programa (nacionais e
internacionais), foram selecionados seis vencedores: Lawra, Clearis, Go Parity, TaxUpdate, PoW e Drivit.
O projeto Startup Lab conta com a parceria das empresas Lex Debata, Novabase Capital, MDS Groupe,
Bearing Point, RCF-Propriedade Intelectual, Publicis Groupe, Tranquilidade Seguros e Bakertilly.
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