CMIA Vila do Conde, 05-10-2012

Regulamento Interno
O presente regulamento tem como objetivo definir regras a adotar para o pedido de realização
de visitas de entidades externas às instalações do Centro de Monitorização e Interpretação
Ambiental (CMIA) de Vila do Conde e da requisição das exposições e materiais didáticos.

As instalações do CMIA cumprem normas de segurança não deixando de apresentar riscos,
exigindo comportamentos individuais e coletivos adequados. Indicações dadas por qualquer
colaborador do CMIA devem ser cumpridas com o maior rigor.

Horário de funcionamento
O CMIA está aberto de segunda-feira a sexta-feira das 10h às 12h30 e das 14h às 18h.

Regras de conduta
- Deverá cumprir as indicações transmitidas pelos colaboradores;
- Não perturbar outros visitantes;
- Não fazer barulho;
- Não utilizar telemóveis;
- Não usar máquinas fotográficas com flash no Aquário;
- Filmagens ou fotografias com fins comerciais carecem de autorização;
- Não trazer refeições e bebidas para o interior do edifício;
- Não fumar;
- Não entrar em locais de acesso condicionado;
- Os visitantes são responsáveis pela sua própria segurança e por qualquer estrago que
causem.

Visitas de grupos
- As visitas de grupos têm como limite máximo 40 pessoas;
- As visitas de grupos são guiadas;
- Não são permitidas entradas simultâneas de mais de um grupo;
- Cada grupo deve ter no mínimo um responsável;
- Cada utilizador é responsável pelo bom estado dos equipamentos e materiais do CMIA de
Vila do Conde.
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Exposições Itinerantes
- Os pedidos das exposições são efetuados através do website (www.cmia-viladoconde.net) e
do e-mail (cmia@cm-viladoconde.pt), deverá ser preenchido um formulário de requisição e
termo de responsabilidade;
- O empréstimo das exposições é concedido por um período máximo de três meses;
- A exposição deve ser levantada e entregue nas instalações do CMIA de Vila do Conde, de
acordo com os prazos estipulados no ato de requisição;
- No levantamento da exposição o responsável assinará o Termo de Responsabilidade pela
exposição, zelando pelo seu transporte, segurança e manutenção/conservação dos materiais
emprestados a partir deste momento e até à devolução;
- A exposição itinerante “Os Rios de Portugal” necessita de um seguro no valor de 1.500 euros.

Deslocações às Escolas
- Os pedidos de deslocação são efetuados através do website (www.cmia-viladoconde.net) e
do e-mail (cmia@cm-viladoconde.pt), deverá ser preenchido um formulário de requisição;
- A instituição que requisitar a deslocação de elementos da equipa do CMIA deverá assegurar
os meios audiovisuais, o pagamento do combustível, portagens (caso haja alguma no trajeto
entre o CMIA e a instituição) e a alimentação (caso a atividade decorra no dia todo).
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