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Educação Ambiental e o CMIA de Vila do Conde 

O CMIA de Vila do Conde é um equipamento municipal com a coordenação 
científico-técnica do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e 
Ambiental (CIIMAR) da Universidade do Porto, que pretende desenvolver 
ações de sensibilização ambiental, promover a construção de bases de dados 
de qualidade ambiental a nível local e gerir esta informação de forma a 
contribuir para uma melhoria do ambiente a nível regional. 

O CMIA concebe e produz exposições temporárias que 
versam as mais diversas temáticas ambientais e são 
posteriormente disponibilizadas, gratuitamente, para 
requisição, a organismos e entidades que desenvolvam 
atividades relacionadas com a educação e divulgação 
ambiental. 

Promove várias atividades de Educação Ambiental: 

As palestras têm por objetivo cativar o 
interesse do público, interessado tanto nos 
conhecimentos de especialistas como nas mais 
recentes tendências do seu campo de trabalho.  

Proporcionam uma aprendizagem mais dinâmica, conseguindo 
alcançar os objetivos programados do projeto de educação 
ambiental ou simplesmente um meio para compartilhar a 

satisfação de aprender de forma recreativa. 
Durante o Verão, funciona como Centro Azul, promovendo atividades de Educação Ambiental no âmbito da Bandeira Azul, quer nas suas instalações, 

quer nas praias do concelho, adotando um papel pró-ativo no desenvolvimento de atitudes e bases para uma cidadania mais responsável. 

1 Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental 
2Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila de Conde 

Desde a sua inauguração em 2007, o CMIA tem-se apresentado como um 
importante centro de educação ambiental, levando os valores naturais a 
uma grande faixa etária que vai desde o pré-escolar até à idade adulta. 

 Realização de exposições 
temáticas; 

 Conceção de material 
pedagógico no âmbito 
das exposições; 

 Palestras; 
Oficinas e Workshops; 
 Saídas de campo; 
 Ações de formação. 

As oficinas/workshops/saídas de campo constituem um motor de aprendizagem e descobrimento... 

As palestras contam com a colaboração de oradores que aceitaram contribuir para uma reflexão e debate mais profundo sobre 
os temas e permitem sensibilizar o público para diversas questões ambientais, contribuindo para a clarificação de determinados 

aspectos. 

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde, Av. Marquês Sá da Bandeira, 320 | 4480-916 Vila do Conde. Tel: 252 637 002 | cmia@cm-viladoconde.pt 
Visite-nos em: http://www.cmia-viladoconde.net;  Acompanhe-nos em: https://www.facebook.com/cmia.viladoconde. 
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