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 A equipa de estudantes do Instituto Superior Técnico (IST) que a Siemens desafiou para desenvolver
um protótipo de monolugar eléctrico energeticamente eficiente já está em contagem decrescente para
fazer história em GoodWood, Reino Unido, quando no dia 12 de Outubro se tornar a primeira equipa
portuguesa a participar na competição internacional "Greenpower". Este evento, apoiado pela
Siemens, que fomenta há mais de 10 anos a engenharia e a tecnologia para alunos em idades
compreendidas entre os 9 e os 25 anos, tem como principais premissas a inovação tecnológica ao
serviço do design e da eficiência nos consumos energéticos no sector automóvel e do ambiente.
No próximo domingo, e após vários meses para conceber e construir um carro de corrida eléctrico,
para o qual a organização do evento forneceu o motor e as baterias eléctricas, a equipa do IST tem
por objectivo percorrer a máxima distância possível e chegar em primeiro lugar à meta no nível
Corporate Challenge, num estilo de corrida de endurance, que durará 60 minutos.
 
O Corporate Challenge anual, que culmina num evento repleto de adrenalina e de espírito de equipa
que vai testar as habilidades de condução das equipas numa corrida ecológica e de resistência ímpar,
assume-se não só como um momento para as empresas se envolverem e competirem com as equipas
escolares mas é também uma oportunidade para os jovens estudantes mostrarem as suas
capacidades e competências a possíveis empregadores presentes no local. Isto porque a participação
nesta prova tem subjacente o objectivo de as equipas, na sua grande maioria jovens estudantes
universitários, terem de desenvolver projectos hands-on technology únicos, desenhando e construindo
em conjunto carros eléctricos de competição.
O Greenpower é, por isso, mais do que uma corrida de competição. É um desafio de engenharia que
assenta num projecto educativo de confiança que pretende inspirar os mais jovens no estudo da
engenharia sustentável e da tecnologia. Desde o seu arranque em 1999, o Greenpower expandiu-se
significativamente e agora trabalha com 500 escolas e mais de 8000 estudantes de todo o Reino Unido
e também com grandes empresas e universidades de outros países, atraídos pelo desafio empresarial
e pela possibilidade de construir uma carreira gratificante na área da engenharia sustentável.
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