A ÁGUA

Câmara Municipal de Vila do Conde

CIIMAR

Horário: 2ª a 6ª das 10 às 18 horas

Marcação de visitas guiadas
As marcações podem ser efectuadas através de:
Telefone: 252 637 002 (Eng.ª Mariana Cruz)
E-mail – cmiaviladconde@sapo.pt
Indicando o dia e hora pretendidos, o número de alunos e
professores.
Consulta o nosso site para ver as nossas novidades!!

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde
www.cmia-viladoconde.net
Av. Marquês Sá da Bandeira nº. 320
4480 – 916 Vila do Conde

Telefone: 252 637 002

30 de Julho de 2007 – 10h no CMIA

Dr.ª Inês Folhadela
•

Licenciatura em Direito pela Universidade Católica
Portuguesa – Centro Regional do Porto (1989)

•

Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas pela

TEMAS A ABORDAR

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
•

Consultora jurídica da Secção Regional do Norte da

Regime jurídico geral dos cursos de
água no que se refere à planificação hídrica,
licenciamento e regime
económico-financeiro.

Ordem dos Médicos (1999 - …)
•

Assistente da Faculdade de Direito da Universidade
do Porto nos anos lectivos de 1996/97 a 2003/04

•

Docente convidada nos Cursos de Mestrado de
Biologia e Gestão da Água e de Ecologia Aplicada da
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
desde o ano lectivo de 1996/97; nos anos lectivos de
2004/05 e 2005/2006 foi, também, docente convidada
na licenciatura de Ciências do Ambiente, disciplina de

...tal como o homem tem dentro de si um
reservatório de sangue em que os pulmões,
quando ele respira, se expandem e contraem,
assim o corpo da Terra tem o seu oceano, que
sobe e desce cada seis horas com o respirar do
mundo...

Economia e Direito do Ambiente
•

Desde 2004/2005 é docente convidada da Faculdade
de Direito da Universidade Católica Portuguesa –
Centro Regional do Porto onde lecciona em horário
pós-laboral as disciplinas de Direito Processual Civil
e de Direito Fundamentais e, em horário diurno, a
disciplina de Direito Constitucional

•

Sócia da “A. de Freitas Gomes, Inês Folhadela –
Sociedade de Advogados, R.L.”

Leonardo Da Vinci

