Made In Portugal - Iberomoldes
MUDE, Piso 0
de 13 de Dezembro 2012 a final de Março

Inaugura no dia 13 de Dezembro um novo espaço de programação dedicado à apresentação de produtos, serviços e marcas
nacionais que sejam exemplos de inovação e criatividade, bom design e estratégico posicionamento de mercado.
O principal objectivo é oferecer a todo o público, nacional e internacional, uma montra da criatividade e produção nacionais,
contribuindo para a divulgação de iniciativas e projectos de excepção, em curso nos mais diferentes campos, envolvendo assim
projetos pioneiros, microempresas ou grandes empresas.

É pois, um projeto inclusivo que tocará em áreas tão diversas como o desporto, a música ou a medicina, mas também o vestuário,
o têxtil ou calçado, mostrando, ao longo do tempo e com uma periodicidade de 3 em 3 meses, instalações diversas que trazem
também designers nacionais associados, e diferentes problemáticas da actualidade.
Com este espaço da programação, também pensado como o embrião da futura loja do MUDE, damos também prossecução a dois
grandes objectivos do museu: estabelecer laços permanentes com o tecido industrial/empresarial, servindo de plataforma para a
apresentação de novos projectos, produtos e serviços; e contribuir para a consciencialização da responsabilidade social do design
e da importância da cultura de projecto na sociedade contemporânea.
Ao mesmo tempo, a incorporação de algumas das peças apresentadas no espólio do museu permite começar a desenvolver um
acervo de design português e industrial mais rico e diversificado.
A primeira empresa/marca convidada é o Grupo Iberomoldes que apresenta no MUDE uma instalação com alguns dos moldes
industriais produzidos em Portugal para as principais marcas mundiais do sector automóvel. A escolha do Grupo Iberomoldes
prende-se com o facto de serem líderes de mercado internacional, fornecendo moldes para os mais diversos sectores de actividade
industrial (automóvel, aeroespacial, electrónico e electrodomésticos, dispositivos médicos), primando pela excelência e constante
inovação.

