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apresentação 
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Este guia de atividades pretende dar a conhecer a programação e as ofertas 
educativas do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) de Vila do 
Conde para o ano letivo 2017/18. Entre as novidades previstas este ano destaca-se a 
exposição “À descoberta do Mundo das Macroalgas Marinhas!” que estará patente 
até janeiro de 2017. 

Esta publicação fornece elementos para auxiliar a planificação e preparação das 
visitas de estudo ao CMIA. São apresentadas as numerosas atividades realizadas por 
marcação e materiais didáticos disponíveis para requisição, nomeadamente 
exposições itinerantes, jogos e palestras take away.   

A atualização da agenda será regularmente divulgada através de email, no site e 
página de facebook do CMIA: 

http://cmia-viladoconde.net/ 
https://www.facebook.com/Cmia-Vila-Do-Conde-1590949504567074/ 



CMIA 
Centro de Monitorização  

e Interpretação Ambiental 

de Vila do Conde 
 

4 Guia de atividades CMIA de Vila do Conde 



CMIA 
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O CMIA é um equipamento municipal com a 
coordenação científica do Centro 
Interdisciplinar de Investigação Marinha e 
Ambiental (CIIMAR) da Universidade do Porto 
que pretende contribuir para o 
desenvolvimento de ações de sensibilização e 
educação ambiental e monitorização de 
diversos descritores ambientais. Procura 
desta forma gerir esta informação de forma a 
contribuir para a melhoria da qualidade 
ambiental. 



 equipa CMIA 
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COORDENAÇÃO CIENTÍFICA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Investigadora Ana Paula Mucha (CIIMAR/UP) Engenheiro Joaquim Ponte (CMVC) 

COORDENAÇÃO CMIA 
Ana Laranja – Doutoranda em Ensino e Divulgação Científica, Mestre em Biologia 
e Gestão da Qualidade da Água e Licenciada em Engenheira do Ambiente 
Rosana Afonso – Bióloga Marinha 
Sílvia Morim – Engenheira do Ambiente 

RESPONSÁVEL DO BIOTÉRIO 
Hugo Santos – Biólogo, Mestre 



espaços CMIA 

7 Guia de atividades CMIA de Vila do Conde 

O CMIA integra uma sala de exposições temporárias, um auditório, um laboratório, 
entre outros espaços polivalentes. 

SALA MULTIUSOS: Dinamização de exposições temáticas temporárias, 
ações de formação, atividades lúdico/pedagógicas, entre outras iniciativas. 

AUDITÓRIO: Espaço onde são realizadas palestras, mesas redondas, 
reuniões, workshops, ações de formação e cursos sobre temas ambientais 
ou outros, quando requisitada externamente. 

LABORATÓRIO: Realização de análises físico-químicas e bacteriológicas e 
atividades pedagógicas práticas. 

 

 



principais linhas de ação 

8 Guia de atividades CMIA de Vila do Conde 

A) MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 
 

- Monitorização bacteriológica e físico-química dos cursos de água do concelho;  

- Monitorização bacteriológica da água das Piscinas Municipais de Mindelo. 



principais linhas de ação 
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B) INVESTIGAÇÃO 
 

- Avaliação da qualidade da água de linhas de água do concelho de Vila do 

Conde; 

- Estudo e caracterização da fauna e flora intertidal do Litoral de Vila do Conde. 



principais linhas de ação 
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C) EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

- Realização de exposições temáticas temporárias/Itinerantes; 

- Realização de oficinas, workshops, cursos de formação e atividades lúdico-

pedagógicas. 
 



Exposições 
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O CMIA concebe e produz exposições temporárias que versam as mais diversas temáticas 

ambientais. A entrada nas exposições é gratuita mediante marcação e é assegurada a 

realização de uma visita guiada, atividades pedagógicas ou discussão sobre o tema. 

 

Estas exposições são posteriormente disponibilizadas, gratuitamente, para requisição a 

organismos e entidades que desenvolvam atividades relacionadas com a educação e 

divulgação ambiental (ver secção CMIA nas escolas). 



exposições temporárias 
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“À descoberta do Mundo das Macroalgas 
Marinhas!” 

Patente até 12 de janeiro 2018 

O CMIA de Vila do Conde convida-o para uma visita ao mundo mágico 
das macroalgas e às suas maravilhas únicas. 

As algas são conhecidas pelas suas propriedades únicas, ricas em sais e 
minerais pelo que alguns povos lhes atribuem poder de curar doenças e 
maleitas… 

Venha e conheça todos estes mistérios tão caraterísticos da zona litoral 
de Vila do Conde. 

A exposição, composta por 12 painéis, pretende dar a conhecer à 
população este recurso valioso e indescritível. 



exposições temporárias 
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“Solo: Tesouro aos nossos pés” 

Patente até 12 de janeiro 2018 

Pare! 

Escute! 

Pense e Imagine…. 

O que é o solo? Já pensou em todas as suas riquezas, fragilidades, 
histórias e potencialidades?   

Apesar de ser precioso e de todos os seres vivos dependerem dele para 
sobreviver, o solo é um recurso de difícil conservação e raramente 
conseguimos abranger todo o seu incrível potencial… 

A exposição, convida a uma visita mágica ao mundo dos solos e aos 
seus tesouros escondidos, pretende dar a conhecer a toda a população 
este recurso tão precioso… o SOLO.  



exposições temporárias 
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Patente de 29 janeiro até 29 junho 2018 * 

“O poder do invisível” 

“À descoberta do Mundo das 
Macroalgas Marinhas!” 

Patente até 12 de janeiro de 2018* 

* Datas previstas 

“Solo: Tesouro aos nossos pés” 
Patente até 12 de janeiro de 2018* 



Formação de professores 
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Divulgação e comunicação  
em ciência 
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Nos dias de hoje a ciência está muito presente no dia-a-dia 
de todos nós. A curiosidade e o despertar para esta temática 
chega à população em geral através de assuntos abordados 
na escola, através dos museus e centros de ciência, através 
jornalistas com as suas peças em jornais, revistas e televisão 
e hoje em dia também vemos alguns cientistas a comunicar 
ciência. Há uma pressão cada vez maior para que os 
cientistas sejam capazes de transmitir as suas ideias, as suas 
investigações e descobertas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público-alvo: cientistas, investigadores, professores e estudantes 
que queiram desenvolver as suas competências de comunicação 
em diferentes contextos. 



Monitorização Ecológica  
de Águas 
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Nesta ação de formação serão transmitidas informações sobre a 

necessidade de sensibilizar as pessoas que os cursos de água (mar, 

rios, lagos, …) não são reservatórios infindáveis de descargas 

poluentes, mas sim fontes vitais tanto para o homem como para a 

restante fauna e flora existente no planeta Terra. Uma das 

estratégias é acompanhar e avaliar periodicamente a qualidade 

hídrica de uma determinada linha de água, tanto ao nível físico-

químico, bacteriológico e biológico. Estes temas e metodologias 

serão abordados de modo a que os professores possam 

desenvolver de forma autónoma um conjunto de atividades 

pedagógicas, de caráter marcadamente prático e adaptadas aos 

programas curriculares dos diferentes níveis letivos. Terão 

módulos práticos em laboratório. 
 

DURAÇÃO: 25 h. 
 

NÍVEIS DE ENSINO: básico e secundário 
 



Atividades lúdico-pedagógicas  
(dentro e fora de portas) 
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jogos, oficinas e  
percursos exploratórios 
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DESCRIÇÃO 

PÚBLICO-ALVO TEMÁTICA AMBIENTAL 

PRÉ-ESCOLAR 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO 

ÁGUA RESÍDUOS BIODIVERSIDADE AR OUTRAS 
3-5 anos 6-10 anos 

10-12 
anos 

12-15 
anos 

16-18 anos 

OFICINA “A AVENTURA DO DENTE-DE-LEÃO” ∆ ∆ √ √   √ 

Oficina “VEM CONHECER A ÁGUA QUE TE RODEIA” ∆  ∆ √ 

OFICINA “HABITATS AQUÁTICOS” ∆ ∆ ∆      √   √     

OFICINA “ANIMAIS E PLANTAS DO NOSSO MAR” ∆ ∆ √ √ 

OFICINA “CONSTRÓI O TEU ALGÁRIO”   ∆  ∆ √ 

PERCURSO EXPLORATÓRIO “À DESCOBERTA DOS HABITATS DA 
PAISAGEM PROTEGIDA” 

∆ ∆ √ √  √ 

PERCURSO EXPLORATÓRIO “TESOUROS ESCONDIDOS NA 
PPRLVC e ROM” 

  ∆ ∆     √     

PERCURSO EXPLORATÓRIO  “VEM DESCOBRIR AS AVES DO 
ESTUÁRIO DO RIO AVE” + “AVES DE VILA DO CONDE EM 

CONTEXTO URBANO” 
∆  ∆ √      

PERCURSO EXPLORATÓRIO “À DESCOBERTA DAS AVES NO 
PARQUE URBANO” 

∆ ∆ √  

PERCURSO EXPLORATÓRIO “PÉ FORA DA DUNA” ∆ ∆ ∆ ∆ √     

PERCURSO EXPLORATÓRIO “UMA VIAGEM ENTRE MARÉS” ∆ ∆ ∆ √ √ √   

JOGO DA ÁGUA ∆  ∆  ∆ ∆ ∆ √         

JOGO “O TEU PLANETA É A TUA TERRA” ∆  ∆  √ √ √ 

JOGO “VEM LIMPAR O TEU OCEANO" ∆  ∆ ∆ √ √ √  

JOGO “GINCANA DA RECICLAGEM" ∆  ∆ ∆ ∆ ∆ √     

JOGO “SABES SEPARAR?" ∆ ∆ ∆ √     

JOGO “PATRIMÓNIO À SOLTA” ∆  ∆ √    √ 



oceanLab 
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O objetivo principal do OceanLab é a promoção de uma abordagem holística à Literacia do 
Oceano através de um programa dedicado à realização de um conjunto de experiências 
científicas “mãos na massa” relacionadas com estes temas num laboratório específico (o 
OceanLab), preparado para receber jovens, seus docentes e familiares. Nestas atividades os 
jovens poderão colocar em prática, num contexto laboratorial, protocolos experimentais 
relativos a princípios ligados à Literacia do Oceano, à gestão integrada do Oceano e à 
manutenção do seu Bom Estado Ambiental. O acesso dos jovens ao OceanLab será feito através 
de visitas das suas escolas, de atividades de férias para jovens e/ou de Dias Abertos organizados 
para o público em geral, estando sempre acompanhados por uma equipa multidisciplinar de 
investigadores e colaboradores do CIIMAR. 



charcos com vida 
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A Campanha “Charcos com Vida” (www.charcoscomvida.org) pretende incentivar os alunos a 

descobrir, valorizar e investigar os charcos e a sua biodiversidade. Para tal, as 

turmas são convidadas a realizar um conjunto de atividades de exploração científica e 
pedagógica, que visam contribuir para o conhecimento da biodiversidade e importância destes 
habitats, bem como sensibilizar e mobilizar a comunidade escolar e local para a sua preservação. 
 

Esta campanha é direcionada para todas as escolas do ensino básico e secundário da região. 
Consoante a existência de charcos nas redondezas ou a disponibilidade de terrenos próprios com 
condições apropriadas, as entidades poderão adotar um charco natural em áreas próximas ou 
construir um nas suas instalações. 

O “Charcos com Vida” disponibiliza apoio técnico-científico junto das escolas 
aderentes para a realização de uma palestra de apresentação, apoio em saídas 
de campo e construção de charcos. 



oficina de ilustração/conto 
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“A aventura do Dente-de-Leão” 

TEMAS A ABORDAR: 
• Importância do ar para os seres vivos; 

• Compreender a dispersão das sementes, e nascimento 

das espécies em diversos locais, por ação do vento; 

• Motivar para a leitura e conto de histórias e estimular a 

criatividade e a imaginação; 

• Desenvolver a oralidade e promover o debate de 

ideias. 
 

DURAÇÃO APROXIMADA: 1h30m. 
 

NÍVEL DE ENSINO: 

- Pré-escolar (a partir dos 3 anos); 

- 1.º Ciclo do Ensino Básico. 



oficina 
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“Vem conhecer a água que te rodeia” 

TEMAS A ABORDAR: 
• Noções do ciclo da água; 

• Conceitos de contaminação ambiental, indicadores 

microbiológicos; 

•Atividades laboratoriais para determinação da qualidade 

microbiológica de amostras de água; 

• Atividades de campo para determinação da qualidade 

físico-química de diferentes amostras de água. 
 

 

NÍVEL DE ENSINO: 

- 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico; 

- População em geral (Famílias, amigos, associações, etc.). 

 



oficina 
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“Habitats Aquáticos” 

TEMAS A ABORDAR: 
• Ciclo da água; 
• Distribuição da água no Planeta; 
• Ecossistemas aquáticos; 
• Biodiversidade aquática; 
• Fontes de contaminação da água. 
 

DURAÇÃO APROXIMADA: 1h30m. 
 

NÍVEL DE ENSINO: 

-  entre os 3 e os 12 anos; 

 



oficina 
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“Animais e plantas do nosso mar” 

TEMAS A ABORDAR: 
• Diferença entre as plantas e as algas; 
• Que algas podemos encontrar; 
• Biodiversidade existente no “nosso” mar; 
• Classificação dos seres vivos. 
 

DURAÇÃO APROXIMADA: 1h30m. 
 

NÍVEL DE ENSINO: 

          - Pré-escolar e 1º ciclo 

 



oficina 
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“Constrói o teu algário” 

TEMAS A ABORDAR: 
• Importância da conservação de espécies; 

• Procedimento para a realização de um algário; 

• Identificação de algas e suas caraterísticas; 

• Outras técnicas de conservação. 
 

DURAÇÃO APROXIMADA: 1h. 
 

NÍVEL DE ENSINO: 

- 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico; 

- População em geral (Famílias, amigos, associações, etc.). 
 

NOTA: período de realização previsto - Março a Outubro. 



percurso exploratório 
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“À descoberta dos habitats da paisagem 
protegida” 

TEMAS A ABORDAR: 
Venha descobrir os diversos habitats presentes na Paisagem 
Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde (PPRLVC-ROM)! 
Conheça não só as espécies presentes e suas principais 
adaptações, mas também as ameaças sofridas por esta 
Paisagem Protegida. Será dado um especial enfoque à flora 
dunar (ecossistema mais ameaçado) e à avifauna. 

 

DURAÇÃO APROXIMADA: 4h. 
 

NÍVEL DE ENSINO: 

- 3º ciclo e Secundário; 

- População em geral (famílias, amigos, associações, etc.). 
 

NOTA: período de realização previsto - abril a outubro. 



percurso exploratório 
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“Tesouros escondidos na PPRLVC-ROM” 

TEMAS A ABORDAR: 
• Importância dos diferentes habitats para os diversos tipos 

de aves; 

• Importância ROM de Vila do conde para a avifauna; 

• Principais espécies presentes; 

• Introdução ao Birdwatching. 
 

DURAÇÃO APROXIMADA: 3h30m. 
 

NÍVEL DE ENSINO: 

- 3º ciclo e Secundário; 

- População em geral (famílias, amigos, associações, etc.). 

 

NOTA: período de realização previsto - abril a outubro. 

 



percurso exploratório 
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“Vem descobrir as aves do estuário 
do rio Ave” 

TEMAS A ABORDAR: 
• Importância dos diferentes habitats para os diversos 

tipo de aves; 

•  Importância da zona estuarina e costeira de Vila do 

Conde para a avifauna; 

•  Principais espécies presentes; 

•  Introdução ao Birdwatching. 
 

DURAÇÃO APROXIMADA: 2h30m. 
 

NÍVEL DE ENSINO: 
- 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

- Ensino Secundário; 

- População em geral (Famílias, amigos, associações, etc.). 
 

NOTA: período de realização previsto - abril a outubro. 



percurso exploratório 
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“Aves de Vila do Conde em      
contexto urbano” 

TEMAS A ABORDAR: 
• Importância dos diferentes habitats para os diversos 

tipo de aves; 

•  Importância da zona urbana de Vila do conde para a 

avifauna; 

•  Principais espécies presentes; 

•  Introdução ao Birdwatching. 
 

DURAÇÃO APROXIMADA: 2h. 
 

NÍVEL DE ENSINO: 
- 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

- Ensino Secundário; 

- População em geral (Famílias, amigos, associações, etc.). 
 
NOTA: período de realização previsto - abril a outubro. 



percurso exploratório 
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“À descoberta das Aves no Parque 
Urbano” 

TEMAS A ABORDAR: 
• Importância dos diferentes habitats para os diversos tipo 

de aves; 

•  Importância dos espaços verdes nas cidades; 

•  Principais espécies presentes; 

•  Introdução ao Birdwatching. 
 

DURAÇÃO APROXIMADA: 2h. 
 

NÍVEL DE ENSINO: 
- 1º e 2º Ciclo Ensino Básico; 

- População em geral (Famílias, amigos, associações, etc.). 
 
NOTA: período de realização previsto - abril a outubro. 



percurso exploratório 
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“Pé fora da duna” 

TEMAS A ABORDAR: 
• Caraterização das dunas; 

• Identificação de espécies da flora dunar; 

• A importância da flora dunar e suas adaptações; 

• Ciência cidadã. 
 

DURAÇÃO APROXIMADA: 2h. 
 

NÍVEL DE ENSINO: 

- 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 

- Secundário; 

- População em geral (Famílias, amigos, associações, etc.). 
 

NOTA: período de realização previsto - abril a outubro. 



percurso exploratório 
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“Uma viagem entre marés” 

TEMAS A ABORDAR: 
• Saída à praia (intertidal) para aprender a definir os 

diferentes estratos (zonação); 

• Identificar e classificar  as diferentes espécies de algas e 

animais marinhos; 

•  Explorar a biodiversidade marinha. 
 

DURAÇÃO APROXIMADA: 2h. 
 

NÍVEL DE ENSINO: 
- 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 

- Ensino Secundário; 

- População em geral (Famílias, amigos, associações, etc.). 
 
NOTA: período de realização previsto - abril a outubro. 
 



jogos lúdico/pedagógicos 
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“Mentes Geniais - Descobertas Extraordinárias” 

“Desertos: A vida no limite” 

Os participantes terão que responder a um conjunto de questões relacionadas uma das 
seguintes exposições itinerantes: 

NÍVEL DE ENSINO: 
- 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 
- Secundário; 
- População em geral. 

“Viagem ao Mar Profundo” 
NÍVEL DE ENSINO: 

- 3.º Ciclo do Ensino Básico; 
- Secundário. 

NÍVEL DE ENSINO: 
- 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 
- Secundário. 



jogos lúdico/pedagógicos 
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“Jogo da Água” 

NÍVEL DE ENSINO: 

- 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 

- Secundário. 



jogos lúdico/pedagógicos 

36 Guia de atividades CMIA de Vila do Conde 

“Vem Limpar o Teu Oceano” 

NÍVEL DE ENSINO: 

- Pré-escolar (a partir dos 3 anos); 

- 1º Ciclo do Ensino Básico. 



jogos lúdico/pedagógicos 
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“O teu Planeta é a tua terra” 

NÍVEL DE ENSINO: 

- Pré-escolar; 

- 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Os participantes terão que responder a um conjunto de questões relacionadas 
com a água, o ar e o solo. 



jogos lúdico/pedagógicos 
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“Gincana da Reciclagem” 

NÍVEL DE ENSINO: 

- Pré-escolar (a partir dos 3 

anos); 

- 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico; 

- Secundário. 



jogos lúdico/pedagógicos 
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“Sabes separar?” 

Onde me 
vais 

colocar? 

NÍVEL DE ENSINO: 

- 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico. 

Onde vais 
colocar o 
saco com 
gordura? 



jogos lúdico/pedagógicos 
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“Património à solta” 

NÍVEL DE ENSINO: 

- 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico. 

Os participantes terão que responder a um conjunto de 
questões relacionadas com o Património (natural e cultural) 
de Vila do Conde. 

Património cultural 

Património natural 



o CMIA vai à escola 
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o CMIA vai à escola 
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EXPOSIÇÕES ITINERANTES 
 

PALESTRAS TAKE AWAY 
 

JOGOS LÚDICO-PEDAGÓGICOS 
 

OFICINAS 
 

PROJETO RIOS 
 

CHARCOS COM VIDA 



o CMIA vai à escola 
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- 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 de 25 euros (meio 
dia) ou 40 euros (dia todo) e a alimentação (caso a atividade decorra o dia 
todo). 



palestras take away 
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Biodiversidade Marinha 

Espécies Invasoras: a ameaça 
que não vêm do espaço 

A Importância da Água 

Temas abordados: 
- Habitats existentes no oceano; 
- Áreas protegidas com zona marinha em Portugal; 
- Principais ameaças; 
- Curiosidades do oceano; 
- Como preservar o oceano. 
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e 

Secundário 

Temas abordados: 
- Descubra quais as espécies invasoras mais 
comuns em Portugal. 
- O que é a praga? 
- Onde existem? 
- De que modo nos afetam? 
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e 

Secundário 

Temas abordados: 
- Ciclo da água; 
- Tipos de água; 
- Exemplos de tipos de contaminação; 
- Parâmetros de análise de água físico-químicos e microbiológicos; 
- Equipamentos analíticos; 
- Indicadores de contaminação. 
Público-alvo: 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico  
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Estuários: Berçário da 
Biodiversidade 

Mar sem Fronteiras 

Microbiologia da Água 

Temas abordados: 
- Estuários do Norte de Portugal; 
- A importância dos estuários; 
- Biodiversidade dos estuários; 
- Ameaças. 
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico  

Temas abordados: 
- O Mar; 
- Um Mar de Oportunidades; 
- O Mar e as suas Ameaças. 
Público-alvo: Pré-escolar e 1ºCiclo do Ensino 
Básico  

Temas abordados: 
- Água; 
- Fontes de contaminação 
- Qualidade da água 
- Procedimentos para a realização de análises bacteriológicas 
Público-alvo: Secundário 
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Poluição: Ameaças para 
os seres vivos 

À descoberta do Mundo das 
Macroalgas Marinhas! 

Fauna e Flora dunar 

Temas abordados: 
- Bioacumulação e bioamplificação; 
- Fontes de poluição; 
- Compostos tóxicos-poluentes; 
- Os efeitos dos metais; 
- Os efeitos tóxicos e impacto dos 
hidrocarbonetos; 
- Impacte dos resíduos sólidos no ambiente 
Público-alvo: Secundário 

Temas abordados: 
- Algas autóctones da nossa costa; 
- Algas invasoras; 
- Apanha de macroalgas; 
- Uso de algas marinhas; 
- Ameaças Globais; 
- Alterações climáticas; 
- O que podemos fazer?. 
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário 

Temas abordados: 
-A importância das dunas; 
- Biodiversidade dos ecossistemas dunas. 
Público-alvo: 3º Ciclo do Ensino Básico e 
Secundário  
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Mentes Geniais – 
descobertas extraordinárias 

Viagem ao Mar Profundo 

Deserto: A vida no limite 

Temas abordados: 
A vida e as descobertas de personalidades que 
marcaram o século XIX- primeira metade do 
século XX  
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e 

Secundário  

Temas abordados: 
- Biologia do Mar Profundo; 
- Bioluminescência; 
- Hotspots da Biodiversidade; 
- As nossas riquezas; 
- Manancial de oportunidades; 
- Ameaças. 
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e 

Secundário 

Temas abordados: 
- Características dos desertos; 
- Tipos de desertos; 
- Biodiversidade dos desertos; 
- Desafios e oportunidades. 
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico  



CIIMAR na Escola  
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O CIIMAR na Escola (http://www.ciimar.up.pt/oCIIMARnaEscola) é um programa de 
divulgação científica em Ciências Marinhas e Ambientais que disponibiliza recursos a 
docentes e educadores do Ensino Básico e Secundário através de uma plataforma 
internet dedicada. Tópicos relacionados com as mudanças climáticas, o impacte da 
poluição e os serviços dos ecossistemas, a aquacultura integrada, a bioremediação ou a 
biotecnologia azul são parte integrante dos programas nacionais de ensino, vários deles 
contribuindo para a literacia do oceano. O CIIMAR na Escola foi desenvolvido por 
investigadores do CIIMAR para estimular a curiosidade dos jovens estudantes por estes 
temas e promover o ensino experimental das ciências e a literacia científica nestas 
áreas. O programa combina uma oferta de palestras especializadas e protocolos 
gratuitos de atividades experimentais para realização em sala de aula. Os Centros de 
Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde e Matosinhos são parceiros 
deste programa apoiado pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica. 



projeto rios 
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O Projeto RIOS é um projeto de Educação Ambiental coordenado pela Associação 

Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) e pela Associação de Professores de 

Geografia (APG). Este projeto, que tem como público-alvo grupos escolares e população 

em geral, pretende dar a conhecer e sensibilizar para a conservação de espaços fluviais, 

incentivando à valorização da sua importância. Pretende-se contribuir para a melhoria 

das zonas ribeirinhas, incutindo hábitos ambientalmente corretos e aproximando as 

populações destes ecossistemas, através da implementação de uma rede nacional de 

adoção de diferentes troços de rios (observação, monitorização e vigilância). 

(Mais informações sobre o projeto em: www.aspea.org)  

 

Os grupos escolares interessados em integrar este projeto poderão contactar o CMIA para 
acompanhamento das saídas de campo por elementos do CMIA, monitores do Projecto Rios. 



exposições itinerantes 
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- A requisição das exposições itinerantes deve ser efetuada através do website 
(www.cmia-viladoconde.net) e do e-mail (cmia@cm-viladoconde.pt), através do 
preenchimento de um formulário de requisição; 

- 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. 



exposições itinerantes 

51 Guia de atividades CMIA de Vila do Conde 

“No Mundo das Invasoras” 

As espécies invasoras são uma ameaça crescente em 
Portugal, ocorrendo em todo o Mundo em proporções 
alarmantes, afetando a diversidade biológica, as 
atividades económicas (agricultura, silvicultura e pesca) 
ou a saúde pública (causando doenças ou alergias). De 
todas as espécies exóticas que são introduzidas só uma 
pequena percentagem apresenta um comportamento 
invasor. 
  
Esta exposição, com 24 painéis, pretende dar a 
conhecer aos cidadãos os diversos grupos de espécies 
invasoras que têm impactos nocivos em Portugal e na 
Europa sensibilizando-os para esta problemática. 



exposições itinerantes 
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“Poluição dos Mares – A 
herança da Humanidade?” 

Esta exposição, constituída por 19 painéis, tem como objetivo informar e 
sensibilizar o público sobre a poluição dos mares, dar a conhecer o efeito dos 
poluentes no meio marinho e estratégias de controlo da poluição marinha. 

Temáticas abordadas: Poluição e contaminação marinhas; Efeitos dos poluentes no meio marinho; 
Dispersão, Acumulação e eliminação de poluentes; Poluentes Orgânicos Persistentes; Petróleo no meio 
marinho; Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e halogenados; Metais; HNS - Substâncias Nocivas e 
Perigosas; Radioatividade; Lixo Marinho; Matéria Orgânica e Nutrientes; Alterações globais na saúde dos 
oceanos; O que fazer?; Biorremediação e Fitorremediação; CMIA investiga as praias. 



exposições itinerantes 
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“Desertos: A vida no limite” 

Esta exposição, composta por 23 painéis, 
tem como objetivo dar a conhecer a toda a 
população estes habitats tão inóspitos, mas 
com uma biodiversidade única e muito bem 
adaptada às características do meio. O 
visitante poderá explorar os vários tipos de 
desertos e observar alguns seres vivos que 
neles habitam. 



exposições itinerantes 
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“Viagem ao Mar Profundo” 

Exposição, composta por 21 painéis, tem 
como objetivo dar a conhecer a toda a 
população estes habitats tão inóspitos, mas 
com uma biodiversidade única e muito bem 
adaptada às características do meio. 

O visitante poderá explorar os 
vários Oásis de biodiversidade 
do mar profundo, desde os 
canhões e montes submarinos 
às fontes hidrotermais e 
observar alguns seres vivos que 
neles habitam. 



exposições itinerantes 
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“Radiações  
elas andam aí” 

Através de 20 painéis serão abordados, de forma simples e acessível às várias 
faixas etárias, os conceitos básicos sobre as radiações, a sua aplicação e 
riscos associados, integrando também um conjunto de curiosidades sobre o 
tema.  



exposições itinerantes 
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“Estuários:  
Berçários da Biodiversidade 
Norte de Portugal e Galiza” 

A exposição aborda, em 21 painéis, diversas temáticas associadas às zonas 
estuarinas, realçando as suas características naturais e os seus usos, mas 
também os principais fatores de pressão. 



exposições itinerantes 
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“Mentes Geniais – 
Descobertas Extraordinárias” 

Esta exposição, composta por 20 painéis, tem como objetivo dar aos 
visitantes a oportunidade de conhecer melhor a vida e as descobertas de 18 
personalidades que marcaram o século XIX–primeira metade do século XX. 

Para além de focar a relevância da sua vida para a época em que viveram 
(muitas delas galardoadas com Prémios Nobel), apresenta os conceitos que 
estiveram por trás das suas descobertas e também pequenas curiosidades. 



exposições itinerantes 

58 Guia de atividades CMIA de Vila do Conde 

“Tecnologias Verdes  
De que cor é o teu futuro?” 

Através dos 19 painéis que compõem esta exposição são abordadas várias 
áreas de aplicação das tecnologias verdes, nomeadamente, as energias 
alternativas, os edifícios verdes, a arquitetura bioclimática, o ecodesign e 
vestuário, a química verde, tecnologias de informação e comunicação e a 
nanotecnologia. 



exposições itinerantes 
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“Erosão Costeira  
A conquista do mar sobre 

a terra?” 

A exposição "Erosão Costeira - A conquista do mar sobre a terra?", 
composta por 19 painéis, alerta para a problemática da erosão costeira, 
analisando as causas e os seus efeitos. São também abordadas estratégias 
para uma melhor gestão da Zona Costeira. 



exposições itinerantes 
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“Silêncio!  
Vamos falar de ruído…” 

A exposição, composta por 22 painéis, aborda as consequências do ruído 
sobre o aparelho auditivo e sobre o organismo em geral, sendo descritos 
alguns efeitos psicológicos e fisiológicos, e ainda as consequências do ruído 
sobre os animais. São também apresentadas medidas de minimização e 
prevenção para a exposição ao ruído de carácter geral e carácter individual. 



exposições itinerantes 
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“Vila do Conde Natural(mente)” 
Conhecer para preservar 

A exposição, constituída por 18 painéis, 
aborda as principais caraterísticas dos 
diversos espaços naturais e espécies que 
caraterizam o concelho de Vila do Conde. 
São também apresentados alguns aspetos 
a considerar na gestão dos ecossistemas, 
para garantir a conservação das espécies, 
indicando-se as principais medidas de 
gestão de caráter geral consideradas 
indispensáveis para a conservação da 
biodiversidade destes territórios. 
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“Inspirar, expirar  
vamos conhecer o ar” 

Nesta exposição, composta por 19 painéis, são abordados temas como: 
Composição Atmosférica, Fontes de Poluição, Poluentes Atmosféricos e seus 
Efeitos no Ambiente e na Saúde Humana, Transporte do Som, Aerobiologia, 
Pólenes, Ar como Elemento Essencial à Vida e Veículo de Colonização, 
Qualidade do Ar Interior e Exterior, Líquenes como Bioindicadores da 
Qualidade do Ar e Quadro Legislativo, assim como medidas para melhorar a 
qualidade do Ar. 
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“O Clima está a mudar, e tu?” 

A exposição "O clima está a mudar, e tu?", 
composta por 21 painéis, alerta para a 
problemática do efeito de estufa, das 
alterações climáticas e do impacto que estas 
estão a ter e terão nos diferentes 
ecossistemas, propondo também algumas 
medidas para as combatermos. 
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“Há pesca em Vila do Conde” 

A exposição, composta por 23 painéis, aborda aspetos relacionados com a 
pesca marítima e a pesca fluvial em Vila do Conde, a origem da pesca e a 
seca do bacalhau, os estaleiros navais, as embarcações e as artes de pesca 
utilizadas pela comunidade piscatória Vilacondense, os seus trajes e as 
festividades religiosas, assim como informação acerca da Alfândega Régia, da 
Casa do Risco e das naus e caravelas construídas em Vila do Conde. 
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“Cursos de água de Vila do Conde” 

Através dos 21 painéis que compõem esta exposição são caraterizados os 
diferentes cursos de água de Vila do Conde, património, fauna e flora a 
estes associados.  
Disponibiliza, também, informação relativa à reabilitação de rios e ribeiras 
(técnicas para a gestão sustentável de linhas de água) e ao projeto do 
sistema municipal de saneamento de águas residuais do município. 
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“À procura da nova energia” 

Esta exposição, constituída por 12 painéis, procura demonstrar a 
importância da possível alteração de comportamentos face ao uso de 
recursos energéticos, mostrando as várias alternativas existentes de 
momento e perspetivas futuras. 

exposições itinerantes 
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“Litoral de Vila do Conde  
do passado ao futuro da paisagem 

protegida” 

Esta exposição, composta por 20 
painéis, tem como objetivo assinalar 
a importância da existência de uma 
área de paisagem protegida, 
apresentando retrospetivamente o 
importante trabalho realizado pelo 
Professor Santos Júnior, que 
culminou com a criação da Reserva 
Ornitológica de Mindelo (ROM), em 
1957. 
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“Monitorização aquática” 

Esta exposição, constituída por 11 painéis e 
3 cartazes, visa mostrar a realidade atual 
da monitorização em Portugal e a 
monitorização aplicada pelo Centro de 
Monitorização e Interpretação Ambiental 
de Vila do Conde em águas balneares 
costeiras e águas doces superficiais. 
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“Os Rios de Portugal” 

Esta exposição, composta por 39 quadros, 
visa divulgar os Rios de Portugal através de 
uma mostra de fotografia do Biólogo Jorge 
Nunes que realizou uma viagem aos rios 
portugueses e seus habitantes. 
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“Energias Renováveis   
que  futuro?” 

A energia e o ambiente são hoje assuntos de 
grande importância e de uma atualidade sem 
precedentes. Um dos maiores problemas, na 
atualidade, é o aquecimento global terrestre, 
fenómeno provocado pelo aumento do efeito de 
estufa. O aumento populacional e o consumismo 
desmesurado são as principais causas do 
aumento de gases de efeito de estufa (GEE) e, 
consequentemente, do aumento do efeito de 
estufa na atmosfera. 
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“Espécies Invasoras  
a ameaça que não vem do espaço” 

Descubra quais as espécies invasoras mais 
comuns em Portugal e no rio Ave em 
particular. Conheça a legislação que nos 
protege destas espécies. 



parcerias 
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O CMIA tem vindo a desenvolver diversas parcerias com 

instituições de ensino, nomeadamente: 

 Universidades, 

 Institutos Politécnicos,  

 Escolas Secundárias e Profissionais.  

 

A colaboração desenvolve-se em termos de: 

 Realização de estágios curriculares,  

 Formação em contexto de trabalho. 
 
  



marcação de visitas 
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As visitas ao CMIA são gratuitas. 

Apenas as visitas de grupo necessitam de marcação prévia: 

- pelo telefone nº 252 637 002,  

- pelo e-mail cmia@cm-viladoconde.pt,  

- pelo site www.cmia-viladoconde.net,  

- ou diretamente nas instalações do CMIA: 

   Av. Marquês Sá da Bandeira, nº 320, Vila do Conde  
 

No ato da marcação é preenchida uma ficha de pré-inscrição. 
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A duração da visita guiada às exposições temáticas será, no mínimo, de 45 
minutos. Acompanhada de atividades didáticas, nomeadamente oficinas 
temáticas, podendo prolongar-se até 2 horas. 

A ter em consideração: 
- As visitas de grupos têm como limite máximo 30 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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HORÁRIO: 
10:00-12:30 e 14:00-18:00 (dias úteis) 

LOCALIZAÇÃO: 
Av. Marquês Sá da Bandeira nº. 320 
4480 – 916 Vila do Conde 

COORDENADAS GPS: 
41º21’14,83’’N; 8º44’35,55W 

MARCAÇÕES/INFORMAÇÕES: 

Telefone: +351 252 637 002 
E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

VISITE-NOS EM: 
www.cmia-viladoconde.net 

ACOMPANHE-NOS EM: 
https://www.facebook.com/Cmia-Vila-Do-Conde-
1590949504567074/ 




