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INTRODUÇÃO 
 

A Exposição Itinerante “Migrações e Desenvolvimento” enquadra-se no 

conjunto de atividades previstas no âmbito do projeto MIND (Migrações. 

Interligação. Desenvolvimento), que conta com o cofinanciamento da 

Comissão Europeia e tem como principais resultados esperados: 

 
1. Melhor entendimento sobre o fenómeno migratório, e sua ligação ao 

Desenvolvimento Humano Integral, por parte da sociedade em geral; 

 
2. Atitudes e políticas que visem melhor “acolher, promover, proteger 

e integrar” migrantes e refugiados, face às narrativas discriminatórias e 
populistas, ou qualquer abordagem que vá contra os direitos e dignidade 
que todos os seres humanos merecem, independentemente do seu 

estatuto legal ou proveniência. 
 

Fazem parte deste projeto a Caritas Europa e as Cáritas dos seguintes 
países: Áustria, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Itália, 
Países Baixos, Portugal, República Checa e Suécia. 

 
O projeto MIND assenta em três pilares, que sustentam a interligação entre 

Migrações e Desenvolvimento, e sobre os quais esta exposição visa chamar 
a atenção: 
 

• Causas na origem das migrações forçadas; 

• Sociedades de acolhimento; 
• Contribuição dos migrantes enquanto atores de 

desenvolvimento nos países de origem, trânsito e chegada. 

 
Para mais informação: www.caritas.pt/mind  

 

 

 

  

http://www.caritas.pt/mind


 

 

A EXPOSIÇÃO ITINERANTE 
 

1. Objetivos 

 
• Contribuir para um melhor entendimento sobre a relação entre 

Migrações e o Desenvolvimento Integral Humano; 

• Sensibilizar e informar sobre as dinâmicas migratórias: causas na 

origem das migrações forçadas, sociedades de acolhimento e a 

contribuição de migrantes/refugiados para o desenvolvimento 

dos países de origem, trânsito e destino; 

• Incentivar a um papel mais ativo na construção de narrativas, 

atitudes e opinião pública mais informadas, positivas e solidárias 

em relação a migrantes e refugiados; 

• Promover a cultura do encontro e o respeito pelos direitos 

humanos. 

 

 

2. Lista de conteúdos 

 
• Migrações e Desenvolvimento 

• Vamos saber mais: glossário 

• As migrações sempre existiram 

• Emigração  

• Imigração 

• As Migrações Forçadas 

• Desenvolvimento e a Agenda 2030 

• Contribuições dos Migrantes para o Desenvolvimento 

• Os Pactos Globais e os 20 Pontos de Ação 

• É preciso agir! Campanha #whatishome 
 

 

3. Materiais  

 
• Materiais de divulgação 

o Cartaz  

o Folheto  

• Materiais da Exposição  

o Conjunto de 8 Roll-ups duplos  

o Manual de apoio à dinamização 

o Folha técnica de apoio à montagem  

o Apresentação Powerpoint para contexto de sala de aula (sessão 

de 1 hora) 

• Materiais para os jovens 

o Roteiro de Apoio à Exposição Itinerante 



 

 

o Monofolha de autocolantes 

• Materiais de reporte 

o Relatório final da atividade 

 

 

4. Características dos Roll-ups 

 
Os Roll-ups da Exposição Itinerante têm uma estrutura de frente e verso, 

com duas telas.  

 

Dados Técnicos:                                                                                                                             

• Roll-up de dupla-face 

• Régua superior de mola com tampas laterais 

• Régua inferior adesiva 

• Mastro tripartido 

• Dois pés com pontas de plástico 

 

 

Dimensão da Tela dos Roll-ups: 1m x 2m 

Dimensão da Estrutura dos Roll-ups: 1,04m (largura) x 2,11m (altura) x 

0,40m (profundidade) 

 

Cada um dos 8 Roll-ups que compõem a Exposição Itinerante é 

acompanhados de uma mala de proteção e de transporte, e estão 

identificados pela ordem em que devem ser dispostos (ver legenda lateral 

no canto inferior da tela), permitindo uma disposição ordenada, de acordo 

com o espaço disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O último Roll-up convida os visitantes à participação na campanha 

#whatishome nas redes sociais, com uma tela junto à qual os visitantes 

poderão tirar uma fotografia para publicarem, juntamente com uma 

mensagem e o #whatishome, nos seus perfis de Facebook e/ou Instagram. 

 
 

PASSO A PASSO 
 

 

1. Montagem 
 

Ter sempre em consideração, para qualquer opção de disposição, que os 

Roll-ups possuem frente e verso, pelo que é necessário salvaguardar 

espaço de circulação e passagem em redor de todos as estruturas. 

 

Algumas recomendações especiais a nível de localização, características e 

gestão do espaço da exposição: 

 

• Escolher um local que permita uma boa acessibilidade para todos os 

visitantes; 

• É desejável que o espaço seja acolhedor e cómodo, com área 

suficiente para dispor os materiais de forma funcional e prática;  

• Deverá haver uma supervisão aos materiais, de modo a 

salvaguardar não só o acompanhamento da visita, mas também a boa 

conservação e manutenção de todos os materiais expostos.  

 

 

 
Montagem em efeito fita 

 

 

 



 

 

 
Montagem em efeito anfiteatro arredondado 

 
 

Montagem em efeito anfiteatro reto 

 

 

 
Montagem em efeito biombo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Manutenção 

 
A segurança e manutenção dos materiais será da responsabilidade da 

organização que acolhe a exposição, devendo ser tidos em conta os 

seguintes pontos: 

• A Exposição Itinerante deve ser montada e disposta de forma a 

garantir que os visitantes possam circular livremente e a uma 

distância segura dos Roll-ups, minimizando ao máximo o risco de 

eventuais danos aos materiais; 

• Na montagem e desmontagem, as estruturas dos Roll-ups deverão ser 

manuseadas com o máximo cuidado, seguindo as instruções da 

Folha técnica de apoio à montagem. Todos os materiais deverão 

ser devidamente acondicionados e transportados nas respetivas 

malas de transporte. Estas deverão ficar guardadas em local seguro, 

enquanto a Exposição estiver a decorrer; 

• Qualquer dano ou anomalia deverá ser reportado de imediato à 

Cáritas Portuguesa, para se proceder o mais rapidamente possível à 

sua reparação e/ou substituição. 

 

 

3. Lançamento/Encerramento 
 

Para uma maior visibilidade da implementação da “Exposição Itinerante – 

Migrações e Desenvolvimento” e garantir o maior número de visitas possível, 

poderão ser desenvolvidas algumas iniciativas locais de promoção e 

divulgação, no momento de lançamento e/ou encerramento.  

 

O envolvimento e participação de migrantes/refugiados, seja a nível 

individual, seja através das associações locais existentes, é recomendado. 

 

A Cáritas Portuguesa, a Obra Católica Portuguesa de Migrações, a 

Fundação Secretariado Nacional de Educação Cristã e o Alto 

Comissariado para as Migrações estão disponíveis para apoiar na 

organização e dinamização destas iniciativas de divulgação. 

 

 

a. Sessão de abertura com parceiros 

 

Promover uma mesa redonda, aberta ao público em geral, em torno da 

temática, com convidados especiais como oradores: 

• Migrantes (emigrantes ou imigrantes) e/ou refugiados, que possam 

partilhar as suas histórias de vida; 

• Pessoas que trabalhem na área das Migrações ou Desenvolvimento 

Sustentável; 



 

 

• Representantes políticos ou técnicos municipais e/ou organizações 

parceiras; 

• Personalidades locais com testemunho relevante a partilhar. 

 

 

 

 

b. Sessão nas escolas/paróquias 

 

Convidar uma escola ou paróquia (grupos de catequese, grupos de jovens 

e escuteiros) para serem os primeiros visitantes e dinamizar uma sessão 

com os jovens sobre a temática da Exposição Itinerante, apelando, no 

final, à sua participação na campanha #whatishome. 

 

Informar outras escolas/paróquias/entidades e convidá-las durante o período 

de permanência da Exposição Itinerante na comunidade. 

 

 

4. Divulgação 

 
Algumas sugestões para a divulgação da Exposição Itinerante: 

1) Enviar um comunicado de imprensa aos meios locais com 

contextualização, local e datas de permanência da Exposição 

Itinerante, convidando o público em geral e motivando em particular a 

participação e envolvimento do público mais jovem; 

2) Publicar uma notícia sobre a Exposição Itinerante nos próprios 

meios (website, newsletter, outras publicações existentes) e nas redes 

sociais. 

 

 

5. Avaliação 
 

Concluída a iniciativa, é obrigatório o preenchimento do Relatório Final 

da Exposição (disponível online e enviado pela Cáritas Portuguesa aquando 

da confirmação da inscrição), e reenvio do mesmo para 

filipaabecasis@caritas.pt, aquando da entrega dos materiais.  

Através da análise dos relatórios, será possível avaliar os resultados e o 

impacto global desta iniciativa. 

  

mailto:filipaabecasis@caritas.pt


 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 
 

Quais os principais objetivos desta Exposição? 

Sensibilizar o público em geral, em particular o público jovem, para a 

interligação entre Migrações e Desenvolvimento. Esta iniciativa insere-se no 

projeto MIND, que visa contribuir de forma efetiva para uma melhor 

compreensão do fenómeno migratório, promovendo o envolvimento da 

sociedade Europeia nas questões e desafios do Desenvolvimento. 

Adicionalmente, esperamos promover a criação de pontes que promovam o 

diálogo e encontro entre as pessoas, para um melhor e maior entendimento 

sobre as ligações complexas entre as Migrações, o Desenvolvimento 

Sustentável e as respostas a estas questões, sempre com base na 

humanidade, dignidade e respeito. 

 

Durante quanto tempo vai estar a Exposição disponível para visita? 

A Exposição estará disponível a partir de maio de 2019, sendo criados cinco 

conjuntos, pelo que poderão estar simultaneamente em diferentes 

localidades durante o mesmo período. A duração de permanência da 

Exposição em cada localidade dependerá dos seus organizadores e será 

devidamente comunicada pelos mesmos. 

 

A quem se dirige? 

Esta Exposição Itinerante é dedicada a todos aqueles que queiram conhecer 

e/ou aprofundar um maior conhecimento sobre a temática das Migrações e a 

sua relação com o Desenvolvimento Humano, em particular os mais jovens. 

 

Quem pode organizar e promover esta Exposição? 

Todas as Cáritas Diocesanas ou Paroquiais e Secretariados Diocesanos para 

as Migrações, Paroquias, Escolas, e outras entidades interessadas, são 

convidadas a organizar e promover esta Exposição Itinerante. Para tal, 

deverão contactar a Cáritas Portuguesa para averiguar a disponibilidade dos 

materiais, sendo esta a entidade coordenadora do cronograma da Exposição. 

 

Que mudança se pretende alcançar? 

Queremos contribuir para a construção de uma opinião pública e de 

narrativas, atitudes e comportamentos positivos em relação a migrantes e 

refugiados depende da promoção de oportunidades para se conhecer, 

compreender e desmistificar conceitos, ideias, estereótipos em torno das 

Migrações, e o entendimento sobre a contribuição das Migrações para o 

Desenvolvimento e da centralidade do respeito pelos direitos humanos de 

todos e todas. 

 

 



 

 

APOIO - CONTACTOS 
 

A Cáritas Portuguesa está disponível para apoiar na preparação e realização 

desta iniciativa e outras que venham a ser desenvolvidas dentro do âmbito 

do projeto MIND – Migrações. Interligação. Desenvolvimento. 

 

Para quaisquer esclarecimentos ou apoio específico necessários, por favor 

contactar: 

 

Projeto MIND 

Filipa Abecasis  

filipaabecasis@caritas.pt 

911 597 325 

 

Cáritas Portuguesa 

Praça Pasteur Nº11 2ºEsq.  

1000-238 Lisboa Portugal 

Telefone: 218 454 220 

www.caritas.pt 
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