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O Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro é 
um local privilegiado de informação ao visitante 
e de trabalho com escolas e outros grupos 
organizados. 

Para além de informação sobre os valores 
naturais e culturais do PNPG, o visitante pode 
aqui recolher sugestões de visita de percursos 
pedestres, bem como outra informação útil à 
organização da sua visita (alojamentos, em-  
presas de animação ambiental e licenças 
necessárias).

As escolas têm a possibilidade de desenvolver 
diversas actividades de educação ambiental, que 
pretendem conciliar a divulgação dos valores do 
Parque com a aplicação prática de conhecimen-
tos adquiridos na sala de aula.

Junto ao Centro existem outras infra-estruturas 
de apoio ao visitante: a área de merendas do 
Vidoeiro e o Parque de Campismo do Vidoeiro. 
Com inicio do Centro, existe ainda um percurso 
pedestre de cerca de 1h30.

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VIDOEIRO 

Instituto da Conservação da
Natureza  e da Biodiversidade

Parque Nacional
da Peneda-Gerês
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Horário
Dias úteis das 09.00h às 12.00h e das 
14.00h às 17.30h.  Abre ao fim-de-semana 
nos meses de Verão.
Contactos
Centro de Educação Ambiental do 
Vidoeiro, Lugar do Vidoeiro, n.º 99, 
4845-081 Gerês
Telef. 253 390 110; Fax 253 391 496
Informação e marcação de actividades
Parque Nacional da Peneda-Gerês
Avenida António Macedo, 
4704-538  Braga
Telef. 253 203 480; Fax 253 613 169
E-mail: pnpg@icnb.pt; Site: www.icnb.pt



Auditório
Auditório de 90 lugares, equipado com sistema de 
vídeo-projecção e de som, utilizado para a recepção 
a grupos, projecção de vídeos, congressos, conferên-
cias, acções de formação, etc. 
Está disponível para aluguer.

Actividades
• Atendimento ao visitante
• Sessões de apresentação do PNPG para grupos
• Actividades pedagógicas adaptadas aos diferentes 
níveis de escolaridade, com temáticas relacionadas 
com conservação da natureza e biodiversidade em 
geral e com os valores naturais e culturais do PNPG, 
em particular

Recepção/Loja da Natureza
Local de atendimento ao público, onde poderão 
também ser adquiridas publicações do Instituto da 
Conservação da Natureza e Biodiversidade.
A exposição do átrio oferece ao visitante um 
perspectiva geral desta área protegida, destacando 
os aspectos de interesse e percursos pedestres 
desta região do Parque (concelho de Terras de 

Exposição temática ‘Dinâmicas da 
Biodiversidade’
Aborda temas como as alterações do clima ao 
longo da vida na Terra e as correspondentes 
mudanças nas espécies e ecossistemas, fazendo-se, 
na medida do possível, a aplicação ao território 
onde o PNPG se insere; a sucessão ecológica e a 
floresta clímax (bosque de carvalhal); a acção 

Sala multimédia
Equipamento utilizado em actividades de educação 
ambiental e em acções de formação.

Biblioteca
Espaço disponível para o público em geral onde poderá ser 
consultada informação sobre o Parque Nacional da 
Peneda-Gerês e sobre temáticas relacionadas com o 
ambiente e conservação da natureza e biodiversidade.

Sala de actividades
Sala utilizada para a realização das actividades de 
educação ambiental com grupos, em acções de 
formação, reuniões, etc. Poderá ainda ser utilizada 
como sala de exposições temporárias.

Laboratório
O laboratório é utilizado pelos serviços técnicos do PNPG, 
mas destina-se igualmente à realização de actividades 
experimentais por pequenos grupos enquadrados 
actividades de educação ambiental.

Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais
Integrado no espaço exterior do CEAV este jardim 
oferece a oportunidade de conhecer as plantas 
medicinais e aromáticas mais frequentemente utiliza-
das na região do Parque, para além de outras espécies 
autóctones do PNPG. Estão representados os três 
habitats mais característicos: carvalhal, matos e prados.

• Jogos ambientais
• Apoio e dinamização de projectos escolares
• Visitas guiadas
• Projecção de vídeos
• Exposições temporárias
• Conferências, workshops, congressos 
• Aluguer do auditório


