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➢ Equipamento municipal

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) 
de Vila do Conde 

➢ Coordenação científica do Centro 
Interdisciplinar de Investigação Marinha 
e Ambiental (CIIMAR)



Localização



CMIA

Investigação Monitorização Disseminação 
da Ciência

Educação
Ambiental



• Exposições Científicas;

• Palestras;

• Atividades pedagógicas dentro e fora de portas;

• Cursos de formação.

Sensibilização Ambiental e Disseminação da Ciência



As exposições temáticas utilizam uma 
linguagem visual para mostrar aspetos 
ou situações importantes do meio 
ambiente e em áreas científicas 
diversas. 

Depois de estarem patentes nas instalações do 
CMIA transformam-se em exposições itinerantes 
que podem ser solicitadas por organismos e 
entidades que desenvolvam atividades 
relacionadas com a educação e divulgação 
ambiental.

Exposições 



Atividades pedagógicas dentro e fora de portas



• instrumento de desenvolvimento da cidadania pela 
educação ambiental, conscientização social, 
sensibilização para problemas sócio ambientais;

• identificação e classificação de diferentes espécies e 
a sua importância para o equilíbrio biofísico;

• participantes mais conscientes do papel da ciência 
cidadã e do papel de cada um de nós na proteção 
desses habitats e espécies.

• os participantes percebem que as áreas protegidas 
têm um papel fundamental para as diferentes 
espécies;

Percursos Exploratórios



• Realizando jogos lúdico-pedagógicos;

Ocean Clean Os Suspeitos do Costume Storytelling

• adotando um papel pró-ativo no desenvolvimento de 
atitudes e bases para uma cidadania mais responsável.

• Promovendo diversas oficinas/workshops – nas nossas 
instalações ou nas praias do concelho de Vila do Conde 
com o galardão da Bandeira Azul;

Centro Azul



Pretendemos, promover o envolvimento em questões ambientais, para 
que juntos com a população consigamos contribuir para a manutenção e 

promoção do ambiente.

O CMIA pretende dar continuidade à diversidade de atividades pedagógicas 
que apresenta junto da população, contribuindo para:

• disseminando a importância de valores ambientais e ecológicos; 

• aumento da literacia científica da população;

• fornecendo informação, formação e educação a todos.

Conclusão



Obrigada!

www.cmia-viladoconde.net

cmia@cm-viladoconde.pt


