
Exposição itinerante

Entrada Livre

23 de Novembro de 2018 

a

28 de Fevereiro de 2019

CMIA DE MATOSINHOS
Rua Alfredo Cunha (Sob Biblioteca Florbela Espanca)

4450 Matosinhos
Contatos

E-mail: cmia@cm-matosinhos.pt
Website

www.cmia-matosinhos.net
Facebook

https://www.facebook.com/cmiamatosinhos2016/
Telefone

229392409

Horário
2ª a 6ª feira:  9h30 - 12h30 & 14h - 17h30

Visitas guiadas a grupos com inscrição 
obrigatória (cmia@cm-matosinhos.pt) 

Centro de Monitorização
e Interpretação Ambiental

Matosinhos

VISITAS À EXPOSIÇÃO

“Faz da MUDANÇA a TUA PRAIA”



É fundamental adotar comportamentos mais amigos

do ambiente que, direta ou indiretamente, permitem

reduzir a quantidade de recursos necessários às

nossas atividades diárias.

A exposição é composta por 18 painéis.

“O desenvolvimento que procura satisfazer as

necessidades da geração atual, sem comprometer a

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as

suas próprias necessidades, significa possibilitar que

as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível

satisfatório de desenvolvimento social e económico e

de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo

tempo, um uso razoável dos recursos da terra e

preservando as espécies e os habitats naturais.”

Relatório Brundtland 

Esta exposição pretende dar a conhecer aos

cidadãos as principais problemáticas

ambientais vigentes, ao mesmo tempo que

promove comportamentos de mudança para

uma vida mais sustentável. Através de um

conjunto de painéis, de uma exposição de

fotografias, de jogos e atividades educativas,

a exposição pretende sensibilizar todos os

cidadãos a melhorar os seus hábitos e a sua

conduta para que todos juntos possamos

criar um ambiente mais saudável e melhor. A

exposição é dirigida a toda a população,

desde o público escolar, crianças,

adolescentes, estudantes universitários,

cientistas e famílias. São também

disponibilizadas diversas atividades

pedagógicas e visitas escolares/

associações/ATL/grupos adaptadas aos

diferentes níveis de ensino.

Temáticas abordadas:

• Comércio Local e Orgânico

• Comércio Justo e Solidário

• Procurando produtos alternativos

• Reciclagem

• Lixo Marinho

• Biodiversidade Costeira

• Biodiversidade Marinha

• Destruição do Fundo Marinho

• Biodiversidade Terrestre

• Combate às Alterações Climáticas


