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Serra da Estrela

- Área de montanha situada no extremo ocidental do Sistema Central Ibérico

- Património geológico, biológico, paisagístico e cultural rico e diversificado



Serra da Estrela

- Área de montanha situada no extremo Ocidental do Sistema Central Ibérico

- Património geológico, biológico, paisagístico e cultural rico e diversificado



Centro de Interpretação da Serra da Estrela

- Estrutura do Município de Seia, criada em 2000 

- Localizado no centro da cidade de Seia, num parque com uma área de cerca de 2,3 
hectares

- Possui um conjunto de valências que o convertem num espaço modelar para 
conhecer e valorizar o património ambiental da serra da Estrela



Equipamentos – edifício principal

- Centro de documentação

- Fototeca

- Espaço internet

- Sala de natureza

- Auditório

- Laboratórios

- Banco de sementes

- Sala SIG

- Salas de formação

- Sala multimédia

- Exposição permanente



Equipamentos – edifício de apoio e jardim

Edifício de apoio

- Espaço de exposições temporárias

Jardim

- Estação meteorológica automática

- Auditório ao ar livre

- Horta biológica

- Viveiros



Objectivos do CISE

- Promover a educação ambiental

- Promover a interpretação da natureza

- Promover o turismo de natureza

- Apoiar a investigação científica

O Centro de Interpretação da Serra da Estrela tem como objectivos principais



Turismo e interpretação de natureza

Pólo de atracção turística

- Disponibiliza informações relativas à serra da Estrela

- Apresenta exposições de carácter permanente e temporário 



Turismo e interpretação de natureza

Oferece um conjunto de actividades de animação ambiental

- Cursos e saídas de campo temáticos

- Percursos pedestres

Promove acções de formação direccionadas a empresas de turismo de natureza



Apoio à investigação

- Disponibiliza equipamentos, espaços e material de investigação

- Parcerias com Universidades

• Estudo multidisciplinar dos prados de altitude da serra da Estrela

• Recuperação do património e da paisagem de socalcos em lugares das serras do 

Açor e da Estrela

• Abordagem multidisciplinar à conservação das plantas aromáticas e medicinais no 

Parque Natural da Serra da Estrela



Educação ambiental

- Visitas de estudo

- Oficinas de ambiente

- Acções de sensibilização

- Palestras e colóquios

- Projectos de educação ambiental



Educação ambiental - projectos

- Vamos florestar a serra

- Atenção! Répteis e anfíbios

- Inventariação e caracterização de áreas 

florestais naturais no concelho de Seia

- Da árvore à floresta



Educação ambiental – Eco-Escolas

O Município de Seia é parceiro do Eco-Escolas há cerca de uma década

Apoia os estabelecimentos de ensino do concelho 
inscritos no programa

- Disponibilização de transportes

- Colaboração de várias estruturas e serviços 
municipais

Colaboração do CISE

- Participação em Conselhos Eco-Escolas

- Desenvolvimento de acções no âmbito dos temas 
propostos pelo programa



Educação ambiental – Eco-Escolas

Deslocação dos técnicos às escolas

- Acções sensibilização relativas aos temas 

abordados

- Plantação de árvores



Educação ambiental – Eco-Escolas

Deslocação dos técnicos às escolas

- Colocação de reservatórios de água e oleões

- Substituição de lâmpadas por outras de baixo consumo

- Análise de parâmetros físico-químicos da água



Educação ambiental – Eco-Escolas

Deslocação dos técnicos às escolas

- Construção de compostores

- Sementeira e plantação de hortas biológicas



Educação ambiental – Eco-Escolas

Acompanhamento de visitas de estudo

- Ao ecocentro, à estação de transferência, à ETA e a ETAR’s

- À serra da Estrela



Educação ambiental – Eco-Escolas

Outras actividades

- Participação no Dia Eco-Escolas

- Acções de sensibilização para a comunidade




