


	
 
A exposição “Os Objetivos Globais de Desenvolvimento 
Sustentável” é constituída por 6 módulos de exposição, 
construídos em contraplacado marítimo por forma a 
garantir a sua longevidade ao longo da sua itinerância. 
Cada um destes módulos compreende, na sua face 
dianteira, 2 fechaduras (A) distintas e 4 fechos de 
segurança (B), que garantem o seu correto encerramento, 
e ao fundo da sua face traseira, uma tomada trifásica (C). 
Cada um destes módulos assenta sobre 8 rodízios (D), 
dos quais 3 com travão. Para auxiliar ao encerramento e 
abertura destes travões, é igualmente fornecido um 
pequeno martelo de borracha. 
 

 

Montagem dos  módulos de exposição 



A exposição é acompanhada por esta maleta de apoio, 
contendo 2 jogos de chaves devidamente identificados, 6 
cabos de alimentação elétrica, um martelo de borracha e 
este breve manual de transporte e montagem. 
Ao serem colocados no local de exposição, os módulos 
devem ser abertos em “T”.  
Para tal, as duas fechaduras correspondentes a cada 
módulo devem ser abertas com as respetivas chaves, 
depois de abertos os fechos de segurança. 
 

 
 
Para garantir a manutenção do corpo central e das duas 
“asas” do módulo na posição pretendida, podem ser 
travadas os dois rodízios com travão existentes nos 
topos destas duas “asas” e o rodízio com travão 
existente na parte de trás do corpo principal.  
Acionar estes travões exige alguma força, pelo que se 
recomenda a utilização do martelo de borracha incluído 
nesta maleta.   
Uma pancada forte de cima para baixo é o suficiente para 
travar -  e mais tarde destravar – estes travões. 
 



Os módulos podem ser combinados em linha, em estrela 
ou isolados, de diversas formas.  
Será o contexto e a forma específica do espaço em que a 
exposição será montada a condicionar e dar pistas 
definitivas quanto à solução adequada para cada 
situação. 
 

  

  

 

 

 
As disposições aqui exemplificadas não encerram, 
obviamente, as possibilidades de combinação dos 
módulos em diferentes espaços, e devem ser tomadas 
como meras sugestões indicativas. 



No seu interior, os 6 módulos contêm os seguintes 
aparelhos alimentados a energia elétrica: 
- módulo 1 -  1 moldura digital 
- módulo 2 - 1 moldura digital 
- módulo 3 - 1 moldura digital 
- módulo 4 - 1 moldura digital 
- módulo 5 - 1 moldura digital 
- módulo 6 - 1 moldura digital e 1 iPad mini 
 
As 6 molduras digitais estão configuradas para passar, 
assim que ligadas, um “slideshow” predefinido a partir de 
um cartão de memória de 64 Gb que as acompanha. 
Estas não necessitam de qualquer configuração, 
bastando a ligação do módulo à corrente para iniciarem o 
seu programa normal. 
 
O iPad destina-se a recolher, numa aplicação de inquérito 
com o nome de “Responster”, as respostas do público a 
um pequeno questionário.  
Dada a natureza deste aparelho, a sua bateria tem de ser 
reposta, ao longo de alguns minutos, de cada vez que o 
módulo é ligado à corrente elétrica. 
Depois deste período inicial, deve colocar-se a mão, pela 
janela, entre a placa de PVC e o iPad de modo a se 
detector o botão "home" deste à direita, no qual se deve 
carregar - o iPad despertará imediatamente.  
O iPad pode ser desbloqueado com o código 1945, e esta 
aplicação “Responster” deve ser iniciada (a partir do 
menu na barra de aplicações inferior da home page). Ao 
correr esta aplicação, deve ser selecionado o inquérito no 
seu menu, que se iniciará logo de seguida. 
 



Depois, o iPad deve ser bloqueado por forma a impedir o 
uso de outras aplicações aos visitantes da exposição.  
Para tal, deve carregar-se 3 vezes seguidas, em 
sequência rápida, no seu botão de “home”. A partir desse 
momento, o iPad estará “fechado” em modo de “Acesso 
Guiado”, danfdo apenas acesso a esta aplicação.  
Para voltar a abrir o iPad este deverá ser destravado 
clicando de novo 3 vezes no seu botão de “home”, e 
introduzindo o código 1945.  
 
A aplicação funciona a partir de um perfil e de um 
endereço de email criados exclusivamente para este 
efeito.  O perfil de utilizador desta aplicação pode ser 
acedido a partir de qualquer computador no seguinte 
URL: 
http://www.responster.com 
Os seus dados de acesso são os seguintes: 
User: imvf.projeto.redes@gmail.com 
Password : Redes2030 
 
Este perfil permite a sincronização posterior dos dados 
do inquérito recolhidos pelo iPad enquanto este esteve 
em exposição, desligado de redes wi-fi.  
O endereço de email criado para suportar o acesso a esta 
aplicação é o seguinte: 
imvf.projeto.redes@gmail.com 
Este pode ser acedido no URL: 
https://mail.google.com 
Os seus dados de acesso são os seguintes: 
User: imvf.projeto.redes@gmail.com 
Password:  Redes2030 



 
 
 
A construção dos 6 módulos de exposição em 
contraplacado marítimo garante a sua longevidade ao 
longo da sua itinerância, mas torna cada destes módulos 
num objeto extremamente pesado. O peso estimado de 
cada um destes módulos ronda os 200  a 250 Kg. 
  
Como tal, o seu transporte deve ser feito com o maior 
cuidado, observando sempre as normas de segurança 
básicas na manipulação e transporte de objetos pesados, 
e tendo em atenção alguns cuidados essenciais: 
 
1 - os módulos devem ser sempre transportados e 
movimentados na vertical, fazendo uso dos 8 rodízios 
que cada um possui.  
O transporte na horizontal é não só mais difícil e 
perigoso, como coloca em causa a integridade dos 
aparelhos instalados nos seu interior.  
 
2 - os módulos devem ser sempre manipulados por um 
número mínimo de duas pessoas. 
Idealmente, cada módulo deverá ser acompanhado, na 
sua movimentação, por três pessoas, mas em pisos 
regulares, de nível, e sem grandes obstáculos, a sua 
deslocação pode ser feita em segurança por apenas uma 
pessoa. 
 

Transporte dos  módulos de exposição 



3 - o transporte de longo curso deve sempre ser feito em 
viatura de carga de caixa fechada, com capacidade para 
pelo menos 1 tonelada de carga. 
O transporte em viaturas de caixa aberta é fortemente 
desaconselhado já que não garante a integridade física 
das superfícies e ferragens exteriores dos módulos. 
 
4 - este transporte em viatura deve ser feito tendo o 
cuidado de cintar/travar os módulos no seu interior, por 
forma a evitar o seu deslocamento no interior do espaço 
de carga durante a viagem. 
O peso do conjunto destes 6 módulos torna-os 
especialmente perigosos quando transportados sem 
serem devidamente presos, cintados e travados ao 
espaço de carga em que sejam colocados. 
 
 

 

 

 
  

  




