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Exposição “O clima está a mudar, e tu?” 

11 Fevereiro 2010 – 14 Maio 2010                                          CMIA de Vila do Conde 

 

Temática 

 

“O mundo será diferente do actual… e nós viveremos 
de outra maneira... foi sempre assim e SEMPRE o 

será”. 

                                                                                                                 Antigo provérbio chinês 

 

As alterações climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças 
ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na actualidade, 
sendo já perceptíveis nos padrões climáticos ocorridos durante a segunda metade do último 
século. As suas causas podem ser naturais (variações lentas na luminosidade do Sol ou nos 
parâmetros que definem a órbita da Terra em torno do Sol) e/ou antropogénicas (devido 
principalmente às alterações na composição da atmosfera). 
 
A composição da atmosfera tem sido alterada pela emissão directa de gases com efeito de 
estufa, assim como por perturbações nas características físicas, químicas e ecológicas do 
sistema terrestre, embora as estimativas das emissões relacionadas com estas perturbações 
(nomeadamente pela queima da biomassa) sejam mais difíceis de contabilizar que as emissões 
directas de gases para a atmosfera. 
 
Esta nova ameaça actua de forma directa, e por vezes irreversível, sobre as espécies e os 
ecossistemas e, sobretudo, de forma indirecta, potenciando e agravando os efeitos de outros 
factores de ameaça. Como consequência vão afectar a biodiversidade a diferentes níveis, por 
exemplo a distribuição, as taxas de extinção, os tempos de reprodução e a duração da estação 
de crescimento das plantas. 
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Os impactes das alterações climáticas são, assim, um novo desafio para a conservação da 
natureza. Com o objectivo de alertar para o desaparecimento de milhares de espécies em todo o 
mundo, as Nações Unidas declararam 2010 como sendo o Ano Internacional da Biodiversidade.  
 
Por outro lado, também os bens e serviços fornecidos ao Homem pelos ecossistemas são 
afectados, nomeadamente a manutenção do ciclo da água, o fornecimento de alimentos, água, 
medicamentos e matéria-prima, o controlo de cheias e a regulação do clima, e serviços culturais, 
entre outros. 
 
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. 
 
Todos podemos contribuir para minimizar as alterações climáticas, basta um pequeno gesto para 
fazer a diferença. E tu, já deste o primeiro passo? 
 
A exposição vai estar patente no CMIA de Vila do Conde entre os dias 11 de Fevereiro 2010 e 
14 de Maio 2010.  
 
 
Características Técnicas 
 

21 Painéis: 
1. Ficha técnica; 
2. As alterações climáticas são notícia – no Mundo; 
3. As alterações climáticas são notícia – em Portugal; 
4. Convenções relacionadas com as alterações climáticas; 
5. Efeito de estufa; 
6. O que é o clima? | O clima altera-se? 
7. Clima - Situação em Portugal;  
8. A biodiversidade e os impactes das alterações climáticas; 
9. Ecossistemas polares - impactes devido às alterações climáticas; 
10. Ecossistemas agrícolas - impactes devido às alterações climáticas; 
11. Ecossistemas de terras secas e subhúmidas - impactes devido às 

alterações climáticas; 
12. Ecossistemas florestais - impactes devido às alterações climáticas; 
13. Ecossistemas de águas continentais - impactes devido às alterações 

climáticas; 
14. Ecossistemas insulares - impactes devido às alterações climáticas; 
15. Ecossistemas marinhos e costeiros - impactes devido às alterações 

climáticas; 
16. Ecossistemas de montanha - impactes devido às alterações climáticas; 
17. Futuro do Planeta;  
18. Formas de “minimizar” as alterações climáticas – que podemos fazer? I, 

II, III e IV. 
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Outros equipamentos em exposição 
 
A exposição será acompanhada por uma maqueta de um moinho de maré e de um moinho de 
vento (Energias renováveis) e aquários com várias espécies aquáticas sensíveis a diferentes 
temperaturas.  
 
Paralelamente, poderá ser revisitada, no 2º piso, a exposição “Energias Renováveis que futuro? 
– As energias renováveis e suas aplicações em Portugal”, concebida em 2007. 
 
 
 
Actividades complementares 
 
1. Actividades lúdico-pedagógicas: 
 
A visita da exposição será acompanhada da realização de diversas actividades lúdico-
pedagógicas complementares, tais como: 
- puzzles; 
- imagens para colorir; 
- palavras cruzadas; 
- origamis. 
 
2. Oficinas  
 
- “Vem dar vida ao papel” (15 de Fevereiro; 22 a 26 de Março);  
- “A formiga que prendeu o pé na neve” – Jogo (17 de Fevereiro); 
- “A formiga que prendeu o pé na neve” – Conto (18 de Fevereiro); 
- “Vem pintar flores” (22 a 26 de Março); 
(Estas oficinas podem ser realizadas noutra data mediante marcação prévia) 
 
- “À descoberta do litoral de Vila do Conde” (1, 2, 4 de Março; 14,15,16 de Abril); 
 
As marcações das oficinas são formalizadas através do preenchimento de uma ficha de 
inscrição, que deverá ser remetida por e-mail ou entregue directamente nas instalações do 
CMIA. 
 
3. Palestras 
 
11 de Fevereiro – “Alterações Climáticas em Portugal” (Professor Doutor Filipe Duarte Santos, 
FCUL); 
18 de Março – "Alterações climáticas em Portugal: impacto na ocorrência de fogos florestais e na 
qualidade do ar” (Doutora Anabela Carvalho, UA); 
29 de Abril – “Alterações climáticas e modificações globais no planeta Terra - Biodiversidade” 
(Prof. Doutor Luís Vítor Duarte, Departamento de Ciências da Terra, FCTUC). 
 
4. Outros eventos  
 
Março 
Dia 3 - Deslocação à Escola Secundária Henrique Medina – Esposende (Palestra “Espécies 
Invasoras – a ameaça que não vem do espaço”); 
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Dias 22-26 - Semana da Primavera (Oficinas, Jogos lúdico-didácticos, Actividades 
experimentais); 
Dia 22 - Comemoração do Dia Mundial da Água (Oficina “Aprender com a água”; lançamento de 
um marcador de livros sobre a poupança de água); 
Dia 24 - Saída à Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva 
Ornitológica do Mindelo com alunos do 8º ano da Escola Secundária José Régio.  
 
 
Abril 
Dia 15 – Comemoração do Dia da Conservação do Solo (Oficina de compostagem); 
Dia 22 – Comemoração do Dia Mundial da Terra (Visualização do filme “HOME – o mundo é a 
nossa casa”). 
 
Maio 
Dia 3 – Comemoração do Dia do Sol (lançamento de um marcador de livros sobre a poupança 
de energia); 
Dia 14 – Comemoração do Dia Internacional do Clima (Visualização do filme “Uma Verdade 
Inconveniente”). 
 
 
Visitas 
 
As visitas são gratuitas devendo, no caso de visitas de grupo guiadas, designadamente das 
escolas, serem efectuadas pré-inscrições junto do CMIA através de e-mail ou telefone. As 
marcações são formalizadas através do preenchimento de uma ficha de inscrição, que deverá 
ser remetida por e-mail ou entregue directamente nas instalações do CMIA. 
 
 
Edições  
 
- folhetos elaborados pelo CMIA para divulgação da exposição e eventos relacionados; 
- marcadores de poupança de água e energia. 


