
Remade in Portugal, uma produção da Agência Portuguesa do Ambiente em conjunto
com a “Cremascoli, Okumura e Rodrigues arquitectos, lda.“, transporta para o museu
da electricidade a mentalidade inventiva de utilizar materiais usados para fazer peças
de eco-Design e Obras de Arte, coadunando as práticas contemporâneas para
sensibilizar públicos a aperceberem-se que pequenos gestos do nosso quotidiano
podem ter uma grande influência na construção de um Futuro melhor. Estas práticas
dividem-se em 2 campos: pré e pós-consumo. Por pré-consumo entende-se a
reciclagem dos desperdícios da produção industrial que, normalmente, é assumida
pela própria indústria; por pós consumo entende-se a reciclagem das embalagens,
resíduos e desperdícios domésticos que se recolhem dos ecopontos.

O título parte do original projecto “Remade in Italy“. Este projecto foi criado em 2004
pelo arquitecto Marco Capellini com a colaboração da entidade italiana “Regione
Lombardia“, e entre outros, o Ministério do Ambiente e os vários consórcios ligados à
reciclagem. O sucesso da iniciativa conduziu à sua internacionalização e, actualmente,
o conceito “Remade” já está implementado em diversos países da Europa e América
Latina.

Aliada a este projecto está a filosofia da necessidade da mudança de hábitos com vista
à prevenção e desaceleramento do crescente perigo das mudanças climáticas
provocadas pelos humanos. A sensibilidade para este assunto tem que ser trabalhada
e então porque não aproximar a ideia ao público através da apresentação do problema
e a solução do mesmo? Em 2050 será o ano em que a humanidade terá que ter
cumpridas as suas promessas de milénio; a redução do dióxido de carbono, o fim da
armadilha da pobreza extrema, apostar nas novas tecnologias sustentáveis, e alterar
mentalidades. Tudo isto em prol das gerações futuras. Por isso uma cooperação em
todos os meios de expressão e comunicação deve servir o propósito de prevenir
educando. A tarefa é difícil, mas não é impossível!


