
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Palestra com a Prof. Doutora Maria  

Filomena Camões 

 

14 de Abril de 2011, 21h 

VISITAS À EXPOSIÇÃO 

Horário 

10h-12h30 | 14h-18h 
(dias úteis) 

Centro de Monitorização e Interpretação 
Ambiental  de Vila do Conde 

 
Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 

Tel. 252 637 002   
E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

 
http://cmia-viladconde.blogspot.com/  

“Água, uma Solução Química” 

(Experiência Global) 



 

 

Breve Nota Biográfica 

 

Maria Filomena Camões é Professora do 

Departamento de Química e Bioquímica 

da UL, licenciada em Ciências Físico - Quí-

micas e doutorada em Química - Física. 
 

É vice-presidente da Divisão de Química 

Analítica da IUPAC (União Internacional 

de Química Pura e Aplicada) e membro 

do grupo de trabalho da Experiência Glo-

bal do Ano Internacional da Química. 

Conta ainda no seu currículo com enume-

ras actividades, cargos e publicações 

nacionais e internacionais. 

 

 

“Água, uma solução Química” 

 

O CMIA de Vila do Conde associa-se ao 

projecto “Experiência Global” no âmbi-

to das comemorações do Ano Interna-

cional da Química 2011 . 

Neste âmbito o CMIA organiza uma 

palestra intitulada “Água, uma solução 

Química”, onde serão abordados os 

seguintes temas:  

Ano Internacional da Química; 

Experiência Global “Água, uma 
solução Química”; 

Explicação das actividades a reali-
zar. 

 

Experiência global “Água uma 

solução Química” 

 

Esta actividade é direccionada a alunos 

de todas as idades e de diferentes 

nacionalidades, tendo como principal 

objectivo sensibilizar para a necessida-

de de um uso eficiente do bem mais 

precioso e escasso do planeta, a água. 

Este projecto constituído por diferentes 

actividades visa a exploração de carac-

terísticas da água, como o pH e a salini-

dade, o tratamento químico e biológico 

de uma fonte de água local  e a constru-

ção de um destilador solar caseiro. No 

final de cada actividade os resultados 

serão submetidos a uma Base de Dados 

Online que tem como objectivo tornar 

esta “A maior experiência química do 

mundo”. 

Água, 

uma solução Química 


