
      

 

 

 

NOTA BIOGRÁFICA 

Pedro Ribeiro 

 

Vereador da Educação, Desporto, Juventude e Tempos Livres, Ambiente, 

Saneamento Básico e Qualidade de Vida e Defesa do Consumidor. 

 

Nasceu em 1972. Licenciou-se em Biologia (ramo de formação educacional), na 

Universidade de Coimbra. Tirou o Mestrado em Ciências das Zonas Costeiras na 

Universidade de Aveiro e é doutorado em Biologia, Especialidade de Ecologia, 

pela Universidade de Coimbra. Obteve, também, o Mestrado em Docência e 

Gestão da Educação (ramo de Administração Escolar e de Administração 

Educacional). 

 

É professor desde 1994 em escolas do 3ª Ciclo e do Ensino Secundário, tendo 

lecionado 13 anos no Instituto Politécnico de Viseu (Escola Superior de Educação 

e Escola Superior de Saúde). Foi Presidente do Conselho Geral, de 2013 a 2017, 

e Diretor da Escola Secundária de Viriato de 2017 a 2021. É membro colaborador 

da unidade de investigação Centro de Ecologia Funcional, da Universidade de 

Coimbra. 

 

Entre as várias atividades desempenhadas, destacam-se: 

 

(i) a orientação de estágios e a integração de diversos júris; (ii) a orientação de 

trabalhos de final de curso superior e de provas de aptidão profissional de cursos 

profissionais; (iii) a coorientação de teses de mestrado; (iv) a integração de 

equipas científico-pedagógicas de avaliação e certificação de manuais escolares 

dos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico; (v) a dinamização de diversas ações de 

formação (Formador acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Contínua, com o registo CCPFC/RFO – 11849/00), apresentação de 

comunicações orais e painéis em reuniões científicas; (vi) a revisão científica 

de obras relacionadas com o ambiente e com o território. 

 

Elaborou inúmeros estudos de impacte ambiental no âmbito da biodiversidade 

(Serra do Caramulo, Vila do Bispo, Serra do Marão, Ovar, Serra de Montemuro 

e Serra D’El Rei), bem como textos para diversos museus do território (Sever do 

Vouga; Vila Nova de Paiva; Castro Daire, Murtosa e Parque Natural da Senhora 

do Salto). Em 2019, publicou o Guia da Flora Vascular da Serra do Caramulo. 

 



      

Completou o 4º grau de Música no Conservatório Regional de Música de Viseu e 

está ligado a diversas associações culturais. 


