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Para implementar a Campanha #WhatisHOME em todas as escolas aderentes ao 
Concurso, a Cáritas Portuguesa fornece às instituições um manual de campanha. Este 
manual pretende ser uma inspiração à produção do conteúdo que será dinamizado.

Aqui, encontrarão informações sobre como aplicar todos os itens de design necessários 
para integrar nos posts (de imagem e vídeo).

Objetivos da Campanha:

• Trazer entendimento para o facto de que as migrações sempre existiram, 
continuam a existir nos dias de hoje e vão continuar a existir.
• Percecionar as migrações como um direito de todos.
• Desmistificar o conceito de migrações – Existem vários tipos de migrantes: 
pessoas deslocadas internamente, migrantes ambientais, migrantes 
económicos, refugiados, etc.

Introdução 01

Contamos convosco para este diálogo?
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Os hashtags 

Os hashtags #WhatisHOME e #CaritasPortuguesa devem estar presentes em todos 
os posts da campanha, entre 16 de dezembro 2019 a 22 de maio de 2020.

Opcionalmente, poderão definir um hashtag com o nome da equipa e utilizá-lo 
também.

A utilização destes hashtags deve acontecer tanto no Facebook como no Instagram e 
permite-nos monitorizar todas as atividades relacionadas com a campanha.

O logótipo

O logótipo da campanha consiste no título da campanha e também no hashtag da 
campanha e deverá ser sempre incorporado em qualquer conteúdo visual produzido 
(imagem e vídeo).

Podem descarregar o logótipo aqui.

http://caritas.pt/wp-content/uploads/2019/11/WIH-Logo_Square.png
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Design 02

O logótipo deve ser colocado no canto superior 
esquerdo com alguma margem de intervalo.

Certifiquem-se de que o logótipo está visível e 
legível (tanto o título como o hashtag) quando o 
incluírem na imagem.

Proporção 1:1 (quadrado)

Algumas regras de utilização do logótipo:

Nas imagens
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No caso dos vídeos, a posição do 
logótipo é indiferente. Neste exemplo, 
está do lado direito mas poderia estar 
também do lado esquerdo.

Nos vídeos

Visibilidade dos posts

Todos os posts devem ser públicos.

No caso do Facebook, devem seleccionar a opção 
“Quem pode ver isto” para Público.

No caso do Instagram, a própria conta deverá 
estar pública, pelo menos durante o período da 
campanha.
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Nesta secção vamos apresentar alguns posts que já foram 
publicados pela Cáritas Portuguesa para que sirvam de 
exemplo e de inspiração.

POST 1 
1 Vídeo com testemunhos de migrantes 
Obrigatório

INDICAÇÕES

Quantos migrantes devem entrevistar no vídeo?
É opcional. Basta 1 mas podem entrevistar mais do que 1.

Duração do vídeo: 
Máximo 2 minutos.

Como filmar:
Podem filmar com câmara profissional ou com telefone. 
Caso utilizem telefone, deverão filmar na horizontal.
A pessoa entrevistada deve estar no centro do ecrã.
Devem utilizar um tripé ou uma base estável para filmar, 
de forma a evitar vídeos tremidos.

Sugestões de perguntas que podem fazer:
Apresentação (Nome, Idade, Nacionalidade) 
Motivo da migração
Dificuldades e obstáculos encontrados
Atual situação pessoal/profissional
O que é que o faz sentir em casa?

Posts 03

EXEMPLO  CÁRITAS PORTUGUESA:

Cliquem na imagem para aceder à publicação

Logótipo Hashtag

https://www.instagram.com/p/BlpzX61FX3p/
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POST 2
Gastronomia típica/regional de 
determinado país/cidade 
Obrigatório

Posts 03

Cliquem na imagem para aceder à publicação

INDICAÇÕES

Neste post devem abordar/falar de um prato tradicional 
de algum país/região (pode ser português ou estrangeiro) 
e fazer a relação desse prato com as Migrações.

Exemplo: Quando Vasco da Gama chegou à Índia, em 
1498, os portugueses deixaram a sua marca na comida 
indiana. Foram introduzidos novos ingredientes, como 
as malaguetas, que levaram à criação do caril e outras 
especiarias, que hoje são pratos típicos do país.

EXEMPLO CÁRITAS PORTUGUESA:

https://www.instagram.com/p/B0avIEbgkOI/
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POST 3
Expressões típicas
Obrigatório

Posts 03

Cliquem na imagem para aceder à publicação

INDICAÇÕES

No caso das expressões típicas, devem procurar por 
palavras e/ou ditos que se usem mais em determinada 
região ou país.

Em Portugal, por exemplo, há expressões típicas que 
se utilizam mais no norte de Portugal, outras que são 
típicas do Alentejo, Algarve, etc.. E o mesmo acontece 
com outros países. A ideia é identificar algumas dessas 
expressões e partilhar, como está demonstrado na 
imagem.

EXEMPLO CÁRITAS PORTUGUESA:

https://www.instagram.com/p/B1oip33A6C-/
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Posts 03

POST 4
Fotografia-retrato de um migrante com um breve 
comentário sobre a sua história de vida
Obrigatório

Cliquem na imagem para aceder à publicação

INDICAÇÕES

O nome do migrante deve estar indicado pelo 
menos no descritivo, como demonstrado na 
imagem.

EXEMPLO CÁRITAS PORTUGUESA:

https://www.instagram.com/p/BzsVU1cASL5/
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POST 5
Fotografia-retrato de um migrante a explicar o que 
é que significa “Casa” no seu entender. 
Obrigatório

Cliquem na imagem para aceder à publicação

INDICAÇÕES

Para esta publicação, deverão tirar uma fotografia-
retrato a um migrante e perguntar-lhe o que 
significa “Casa” no seu entender.

O significado deve estar incluído na imagem, como 
demonstrado acima, e o descritivo deve conter a 
explicação mais longa, ainda que sucinta.

EXEMPLO CÁRITAS PORTUGUESA:

https://www.instagram.com/p/BmagIaQggsn/
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POST Extra
Opcional

Caso pretendam fazer algum post adicional, 
poderão fazê-lo mas não é requisito. Poderá ser 
uma repetição de algum modelo anterior com 
uma nova interpretação/história ou poderá ser 
um post criado de raíz, desde que devidamente 
relacionado com as temáticas das Migrações e 
Desenvolvimento.

Posts 03

#WHATISHOME
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04
Fim da Campanha

No final da campanha, certifiquem-se que:

Todos os posts incluem o logótipo #WhatisHOME

Todos os posts incluem os hashtags #WhatisHOME e #CaritasPortuguesa

Todos os posts estão públicos

O relatório final é enviado até ao dia 22 de maio 2020, às 23h59, com a 
inclusão dos links/URL de cada post.

Fim da Campanha 04
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