CENTRODE
MONITORIZAÇÃOE
INTERPRETAÇÃO
AMBIENTAL- CMIADE
VILADOCONDE

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...
COORDENAÇÃOCMIA

An a Lar an ja,

M ar t a Cor r eia,

Dout oranda em
Ensino e Divulgação
das Ciências, m est re
em Biologia e Gest ão
da Qualidade de
Águas e licenciada
em Engenharia do
Am bient e.

M est randa em
Biologia M arinha
Especialização Pescas
e Aquacult ura e
licenciada em
Biologia M arinha.

COORDENAÇÃO
CIENTÍFICA
An a Pau la M u ch a,
Investigadora no
Centro de
Investigação Marinha
e Ambiental (CIIMAR).

Silvia M or im ,
Licenciada em
Engenharia do
Am bient e.

COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
Joaqu im Pon t e,
Engenheiro na
Câmara Municipal
de Vila do Conde
(CMVC).

HORÁRIO:SEGASEXTA9HÀS13HEDAS14HÀS16H30

EXPOSIÇÕES

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.

ATÉ OUTUBRO 2018...

A exposição ?Micróbios Marinhos: porque precisamos deles??
realizada no âmbito do projeto Twinning BLUEandGREEN,
pretende sensibilizar a população para a importância dos
micróbios. Ainda, que muitas vezes associados a situação de
doença, os micróbios podem conferir imensos benefícios, com
vários milhares de espécies vivendo em estreita associação com
o ser humano (p.ex. microbiota intestinal). Por outro lado, no
ambiente marinho desenvolveram-se associações únicas entre
animais e micróbios, perimitindo formas únicas de vida,
nomeadamente em ambientes marinhos extremos.
Adicionalmente, esses micróbios apresentam um potencial
biotecnológico imenso, com aplicações diversificadas na
indústria média, farmacêutica, cosméticos, etc. Inúmeros
antibióticos, anticancerígenos,imunossupressores,
anti-inflamatórios e agentes reguladores do nível de colesterol
no sangue, entre outro, são produzidos através de substâncias
naturais retiradas de microrganismos. Assim, os micróbios
possuem uma inesperada habilidade para produzir compostos
químicos com elevado potencial biológico.

EXPOSIÇÕES

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.

OUTUBRO/NOVEM BRO
2018...

Projeto de doutoramento denominado ?Mitos, estórias e ciência:
divulgar para desmistificar ? tem como objetivo esclarecer alguns
mitos e estórias através da divulgação de conteúdos científicos
que explicam a sua complexidade, tornando estes fenómenos
acessíveis ao público em geral contribuindo para o aumento da
literacia científica, de modo a que o público crie ferramentas para
identificar questões e desenhar conclusões baseada nas
evidências. Neste contexto, pretendemos aumentar as
competências intelectuais e científicas de cada visitante
desvendando, através da Ciência algumas questões como A
lebre-do-mar é uma sanguesuga? Chuva de sapos, isso existe?,
dando-lhes explicações capazes de eliminar mitos e estórias com
interpretações fictícias.

WORKSHOP/
FORMAÇÕES

DIVULGAÇÃO E
COM UNICAÇÃO EM
CIÊNCIA

O CMIA ao longo dos
anos oferece formações
e workshops sobre
diferentes temas. O
objetivo é contribuir de
uma forma prática para
o aumento de literacia
da população que nos
procura.
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 investigadores sejam
capazes de transmitir as suas ideias, as suas investigações e
descobertas. Dirigida a investigadores, professores, estudantes e
público em geral que queiram desenvolver as suas competências
de comunicação em diferentes contextos.
Du r ação: 12h
Datas: 19 a 22 novembro de 2018 (4ª Edição)
ou
6 a 9 de maio de 2019 (5ª Edição)

WORKSHOP/
FORMAÇÕES

O CMIA ao longo dos
anos oferece formações
e workshops sobre
diferentes temas. O
objetivo é contribuir de
uma forma prática para
o aumento de literacia
da população que nos
procura.

M ONITORIZAÇÃO DE
ÁGUAS

Este curso incluiu uma exposição teórica, abordando a legislação
relativa aos diferentes tipos de águas e os indicadores de
qualidade hídrica. Será acompanhada de uma componente
prática de laboratório, na qual se pretende que os participantes
tenham a oportunidade de entrar em contacto com
equipamento e algumas técnicas utilizadas na monitorização da
qualidade da água. Dirige-se a técnicos com habilitação ao nível
de Bacharelato/Licenciatura, estudantes universitários e de
cursos profissionais da área das ciências naturais e afins com
motivação e interesse na aquisição de conhecimentos de
carácter ambiental que pretendam desenvolver as suas
competências na área da monitorização para adquirir
conhecimentos teóricos e práticos.
Du r ação: 25h

Datas: 1 a 4 e de 8 a 11 de outubro de 2018 (4ª Edição)

WORKSHOP/
FORMAÇÕES

O CMIA ao longo dos
anos oferece formações
e workshops sobre
diferentes temas. O
objetivo é contribuir de
uma forma prática para
o aumento de literacia
da população que nos
procura.

ENSINO EXPERIM ENTAL
DAS CIÊNCIAS
M ARINHAS

Esta ação de formação dirigida a docentes, educadores e
comunicadores de ciência tem como tema o ensino científico
experimental das Ciências do Mar. A acção de formação,
acreditada, decorre ao longo de um total de 25 h, repartidas por
módulos de curta duração (5 h). A acção inicia-se com uma
introdução ao conhecimento do Oceano para a sustentabilidade,
a contribuição da economia azul para o desenvolvimento
socio-económico nacional e europeu e a importância crucial da
interdependência entre Oceano e humanidade. Cada módulo
temático é constituído por uma parte teórica, seguido de uma
parte prática baseada no desenvolvimento de uma actividade
experimental de mãos-na-massa. As actividades incluem a
elaboração do relatório da experiência com formalização de
hipóteses de trabalho adequadas, análise e discussão dos
resultados. Os casos de estudo seleccionados como prioritários
são a saúde ambiental, a acidificação do Oceano, a contaminação
do Oceano por microplásticos, a aquacultura multi-trófica
integrada e a biotecnologia azul.
Du r ação: 25h
Datas: junho/julho

