
 

 

 Informações para visitantes 2022 PNTF 

 

O Parque Nacional Tierra del Fuego foi criado no ano 1960 pela Lei nº 15554, é uma área 

protegida sob a Administração dos Parques Nacionales. Se encontra localizado no sudoeste 

da província de Tierra del Fuego, junto ao limite internacional com a República do Chile. 

Protege 68909 hectares do extremo sul da Cordilheira dos Andes, em uma faixa que cobre 

desde a Cordilheira Injoo Goiyin ou de Beauvoir, ao norte do lago Fagnano, até a costa do 

canal de Beagle. 

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/tierradelfuego 

 

O Parque Nacional Tierra del Fuego pertence ao domínio e jurisdição da ADMINISTRAÇÃO 

DE PARQUES NACIONALES, responsáveis pela gestão da condução e administração da 

área, através da Intendência. 

 

OBJETIVOS DE CONSERVAÇÃO 

Objetivo geral 

Conservar a diversidade natural e cultural do local, promovendo o desenvolvimento sustentável de atividades antrópicas 
adequadas a cada uma das áreas de conservação da área protegida. 

Objetivos específicos 

- Conservar uma amostra representativa de Bosques Andinos da Patagônia.  

-Conservar as bacias hidrológicas altas. 

- Assegurar a protecção do património cultural. 

-Promover pesquisas científicas. 

-Preservar o patrimônio paisagístico natural e cultural. Proporcionar oportunidades de turismo e recreaçāo em contato com a 
natureza. 

-Proporcionar conhecimento público da área protegida e comprençăo da importância e funções. 

CARACTERÍSTICAS 

Clima  

O clima da região é temperado-frio, úmido e sem estação seca, com uma precipitação média que oscila em torno de 700 mm por 
ano, alcançando o pico máximo no outono. A influência do mar e a incidência de ventos vindos, principalmente, do oeste, 
determinar um clima uniforme ao longo do ano. As temperaturas médias são baixas, no inverno estão perto de 0º C e no verão 
não excedem a 15º C. No inverno a neve é abundante, acumulando durante longos períodos em vales e pendentes. 

Fauna  

O PN Tierra del Fuego é habitado por uma variedade limitada de animais selvagens incluindo cerca de umas 20 espécies de 
mamíferos e mais de 100 espécies de aves. Uma característica peculiar ausência de répteis (há uma única espécie de lagarto que 
vive na área de estepe do norte da Província de Tierra del Fuego, mas isso não é encontrado em ambientes do parque) e de 
anfíbios. E, infelizmente, várias ESPÉCIES EXÓTICAS como o castor, roedor típico desta área (rata almizclera), coelho, vison, raposa 
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cinzenta, vespa de jaqueta amarela, salmão e truta, entre outros, que gerar um impacto negativo muito importante no meio 
ambiente. 

Vegetação 

A vegetação dominante pertence às chamadas bosques sub antárticos ou patagônicos andinos. Os diferentes tipos de vegetação 
presentes nesta região são os bosques (cujas principais espécies são lenga e guindo (ou coihue de Magalhães) e que se estende 
desde o nível do mar até aproximadamente 600 metros acima do nível do mar); as altas estepes andinas (acima do nível do 
bosque (600 msnm), no topo das montanhas) e turfeiras (zonas húmidas extensas formadas principalmente por musgos) 

É o único lugar em nosso país que o bosque andino patagônico atinge o mar. 

VISITAÇÃO 

 

 A INFORMAÇÃO DETALHADA ABAIXO, É PARA FAZER A VISITA À ZONA SUL DO PARQUE, ONDE VOCÊ ACESSARÁ AOS 
CIRCUITOS DA BAÍA LAPATAIA E DO LAGO ACIGAMI OU ROCA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACESSO E DISTÂNCIAS 

Ao Parque se pode ter acesso de maneiras diferentes: 

Estrada Nacional Nº 3: a entrada ao parque se encontra a 12 km do centro da cidade de Ushuaia. Neste setor se encontra a 
caixa de cobro de acesso à área. Se pode ingressar em veículo privado, com uma excursão organizada (reservar o serviço em 
alguma das empresas habilitadas), ou pegando o serviço de “líneas regulares” que partem com horários definidos do centro da 
cidade (interseção de ruas Fadul e Maipú), eles têm 6 paradas dentro do parque: Portada, Estação Ferroviária Austral Fueguino, 
Ensenada Zaratiegui, Centro de Visitantes ALAKUSH, Acampamento Agreste ilha Entre Ríos, Estacionamento em Baía Lapataia. 



 

 

Ferroviário Austral Fueguino: A estação principal do Ferroviário Austral Fueguino se localiza a 2 quilômetros antes do ingresso 
ao Parque. Contratando o serviço, aproximadamente 7 quilômetros são cobertos na estação interna (Estação do Parque), podendo 
continuar a visita de um modo particular, caminhando a pé pelas trilhas do parque, em veículos privados ou em linhas regulares, 
ou contratando o serviço de excursão em uma empresa de turismo habilitado. 

https://www.trendelfindelmundo.com.ar/pt 

INFRAESTRUTURA PARA ATENÇÃO DOS VISITANTES  

Escritorio de informação: a área tem um escritorio de Informação na portada que está aberta durante o ano todo 
entre às 8:30 hs e às 21 hs. Também durante o verão tem informantes no Centro de Visitantes ALAKUSH. Na Portada 
do Parque é onde se paga o ingresso ao mesmo.  

Centro de Visitantes (CV) ALAKUSH: È actualmente o único local no Parque com casas-de-banho. e sala de 
interpretação do Parque MAIA-KÚ.  Está aberto o ano todo. Verifique os horários.  

Sala de Interpretação Maia-kú: Está localizado dentro do CV. Nele você pode encontrar informações sobre diferentes 
temas relacionados ao meio ambiente, fauna e flora, povos nativos e história do lugar. 

Áreas de Acampamento: À área de uso público intensivo do parque possui 3 áreas de camping agrestes (Río Pipo, 
Ensenada e Lagoa Verde/Cauquenes, a última localizada na ilha Entre Ríos. Além das mencionadas, na trilha Andorra-
Oveja (que começa e termina fora do Parque) encontra-se a área de camping de Lagoa del Caminante. 

Eletricidade e Conectividade: não há eletricidade da rede no parque, nem sinal de celular ou internet na área. 

HORÁRIO DE INGRESO PARA VISITANTES  

.O parque está aberto das 8:30 às 21:00 hs incluindo feriados e fins de semana. 

.Por motivos de segurança, recomendamos não acessar à noite. 

·O horário da sede administrativa localizada na cidade de Ushuaia é de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. 

VALORES DEL BOLETO DE  ACCESO  

 

 

A validade do ticket de acesso é diária, exceto campistas (para os quais será válido por 48 horas) desde que sejam exibidas 
junto com a permissão de acampamento 
correspondente). 

 

Para acessar o desconto de 50% no 2º dia 
consecutivo, você deve demandar o 1º dia, sem 
exceção, na entrada do parque (ao entrar). 

 

Entre os meses de maio e setembro, a entrada é 
gratuita para toda as categorias. 

 

A condição de estudante (secundário ou 
universitário, de escola pública ou particular ou 
universidade da Argentina), aposentado ou 
pensionista (registrado no SIPA), ou pessoa com 
deficiência, deve ser credenciada com a respectiva 
documentação. 
 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/tarifas 

  

https://www.trendelfindelmundo.com.ar/pt
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/tarifas


 

 

ATIVIDADES  

 
Diferentes tipos de atividades podem ser realizadas no Parque, algumas delas em particular e outras contratando o serviço de 
excursões oferecidas pelas diferentes empresas que estão habilitadas. 

•Excursões terrestres convencionais (através de empresas qualificadas) em diferentes modalidades: em veículos percorrendo as 
estradas dentro do parque e parando nos pontos de maior interesse turístico, que geralmente são combinados com passeios ao 
longo dos diferentes caminhos do parque, sempre na companhia de guias habilitados. Sugerimos entrar em contato com a 
empresa selecionada para ver que tipo de serviço que ela oferece e se ela se adapta às características e capacidades de cada 
pessoa.  

•Trem do Fim do Mundo: Este é um circuito de aproximadamente 7 quilômetros no total, começando fora do Parque 
Nacional, na Estação Central. Depois de aproximadamente metade do percurso, você entra no Parque Nacional e 
chega à estação Parque. O circuito lembra o velho trem de prisioneiros. Para mais informações, visite 
https://www.trendelfindelmundo.com.ar/es/ 

• Caminhadas: Existe uma grande variedade de percursos pedestres, que variam em comprimento e dificuldade e, 
portanto, no tempo que leva para percorrê-los. É possível fazer 2 ou 3 caminhos no dia. Alguns deles tomam uma rota 
“circular” (começam e terminam no mesmo ponto) e outros simplesmente lineares, portanto, se fizerem sua visita em 
um determinado veículo, devem considerar suas características, avaliando o tempo necessário para percorrê-lo.  
• Camping: De acordo com o acima exposto, as áreas de camping são 3 na zona de uso intensivo público (Rio Pipo, 
Baía Ensenada e Ilha Entre Ríos) e a área de camping Lagoa del Caminante (na área de uso público extensivo). Veja 
recomendações para o uso de áreas de camping. 
•Canoagem: Existem 4 empresas que oferecem aos visitantes excursões de navegação em canoas infláveis pelos 
diversos corpos de água da zona sul do Parque Nacional. Generalmente esta atividade está associada a uma 
caminhada e  percorrida pelos pontos mais relevantes do Parque. 
RECOMENDAÇÕES PARA O VISITANTE 

 
• Calçado adequado para caminhar (se caminha no chão do bosque), de preferência com sola antiderrapante. 
• Roupas leves, de agasalho e impermeáveis tanto no inverno quanto no verão porque o clima pode variar muito no 
mesmo dia, em termos de temperaturas e / ou as chuvas.  
• Protetor solar e óculos de sol. Em algumas épocas do ano, especialmente na primavera, onde a radiação UV é 
particularmente alta, e no inverno a reflexão gerada pela neve e pelo gelo também pode causar problemas nos olhos e 
na pele.  
• Câmera, binóculos, folhetos e mapas das rotas. 
• Água e comida leve. 
• Sacolas para voltar com o seu lixo.  
• Dinheiro (não há caixas eletrônicos no parque).  
• Correntes ou rodas com pregos: no caso  de você visitar o parque no inverno, a estrada é geralmente coberta por 
gelo e neve, por isso é essencial usar rodas com pregos ou correntes para dirigir.  
• Estacione o veículo nos lugares autorizados.  
Tanto na Estrada Nacional Nº 3 como nos circuitos de excursão é possível observar a fauna nativa. Por esta razão, 
pedimos que você respeite a velocidade máxima para evitar ser atropelado e não perturbar os animais. Dessa forma, 
permitirá que outros visitantes os observem sem se afastarem da presença humana. Além disso, dado que é uma rota 
de pedregulho, (que geralmente tem terra suspensa) sinuosas e estreitas em algumas partes, a velocidade máxima é 
de 40 km/h.  
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/recomendaciones 
 
RECOMENDAÇÕES PARA O USUÁRIO DE ÁREAS DE ACAMPE (USO DE DIA OU NOITE) 

 Para uma melhor experiência, considere as recomendações para o visitante mencionadas acima e as que seguem. Elas 
tornarão sua visita mais agradável gerando menos impacto no ambiente natural que você está visitando. 

• Tenda (que suporta ventos fortes) e saco de dormir (a temperatura no inverno atinge -10º C) 

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/recomendaciones


 

 

•Aquecedor. Refeição de fast food . Para fazer fogo: somente em locais autorizados nas áreas de camping, desde que 
o índice de risco de incêndio o permita (consulte o pessoal do parque, pois isso pode variar ao longo do dia) e a lenha 
deve ser trazida de fora do parque. No Portal de entrada do parque, você encontrará uma placa indicando o valor do 
índice de risco de incêndio (atualizado diariamente). Lenha: a coleta de lenha não é permitida dentro do parque. Se 
você quer fazer fogo, tente trazer com você lenha serrada ou comercialmente comprovada, a cual deberá mostrar na 
portada, quando entrar no parque. Recomendamos o uso de aquecedor.  

• Lanterna e baterias extras, uma vez que não há corrente elétrica para carregar as baterias da câmera ou telefone 
celular.  

• Retorne com seu lixo: O lixo não deve ser deixado na área protegida. Além de contaminar o lugar atrai fauna nativa e 
exótica (ej: vespa de jaqueta amarela) colocando em perigo sua vida e mudando o comportamento de algumas 
espécies. É por isso que você encontrará poucas lixeiras no Parque ou diretamente nenhuma (ej. área de acampe 
Lagoa Verde). Por outro lado, a coleta de lixo é feita manualmente, pela equipe do parque. Colabore gerando pouco 
desperdício e retornando com eles. Além do local onde o fogão está localizado, procure instalar a barraca longe de 
árvores grandes ou sob galhos. Por causa da dinâmica desses bosques, o vento ou a neve podem quebrar uma árvore 
ou seus galhos, causando acidentes com pessoas ou veículos. Para evitar isso, recomendamos analisar bem o local 
onde instalar a barraca e ficar atento ao meio ambiente, levantando ou movendo o acampamento em caso de ventos 
fortes. Qualquer dúvida consulte um guarda do parque. O ingresso de o acesso ao parque nacional é diário, no 
entanto, nas áreas de camping do PNTF, o prazo de validade dos ingressos é por QUARENTA E OITO (48) horas quando 
os visitantes os exibem acompanhados das respectivas licenças de acampamento estendida pela equipe da APN. 
Embora a permissão para acampar seja gratuita, é necessário apresentar os tickets de acesso correspondentes para a 
equipe da APN. 

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/recomendaciones/visitantes-responsables  

 

RESTRIÇÕES MAIS IMPORTANTES 

Não é permitido  
• Acampar em locais não habilitados.  
•Dirija com veículos ou entre em caminhos e/ou  pelas trilhas fora da Estrada Nacional Nº 3 que não estão marcadas 
como ativadas.  
•Deixar resíduos.  
• Andar de bicicleta nas trilhas.  
• Irritar e alimentar os animais  
• Acenda uma fogueira, exceto em áreas habilitadas para esse fim (fogões de acampamento), sempre que o índice o 
permita e que seja com lenha de fora do parque.  
• Entrar com animais de estimação. 
• Lavar utensílios ou fazer higiene pessoal em cursos de água. 
• Extraia qualquer tipo de espécie de plantas, animais ou outros elementos do local.  
• Sobrevôo em toda a jurisdição do Parque Nacional (incluindo drones). 
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/preguntas-frecuentes  
 
GUIAS 

Para executar tarefas como Guía ou Provedor de serviços na jurisdição da Administração do Parque Nacional devem 

gerenciar as classificações correspondentes ante a Intendência do Parque Nacional Tierra del Fuego. 

EXCURSÕES 

Não é possível contratar excursões dentro do Parque Nacional. Se você pretende visitar o parque com uma excursão 
organizada, deve contratar os serviços de uma empresa autorizada, previamente a sua visita. Recomendamos que 
você entre em contato com eles anteriormente através da lista feita pela Secretaria de Turismo Municipal. 
https://turismoushuaia.com/?lang=pt_BR      

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/recomendaciones/visitantes-responsables
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/preguntas-frecuentes
https://turismoushuaia.com/?lang=pt_BR


 

 

ALOJAMENTOS  

Os lugares para ficar perto do Parque Nacional estão localizados na cidade de Ushuaia.  

NÃO HÁ LUGARES PARA FICAR DENTRO DO PARQUE  

Para mais informação: 

Escritório de Turismo Municipal Escritório Central: Prefectura Naval Argentina 470 (9410) Ushuaia Tel: (+54 2901) 
432000 / 432001 / 437666 - Escritório do Aeroporto: Aberto durante o horário de chegada do voo Tel: (+54 2901) 
423970. E-mail: muniush@gmail.com -  

 

VISITAS DE ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS OU GRUPOS ORGANIZADOS (Escolas, scouts, grupos de estudos, associações) 

 

O parque constitui o lugar ideal para visitar locais educacionais e aprender sobre a história, formações geológicas, 
culturas antigas que passaram por essa área, e a porção mais ao sul do bosque subantártico, além da grande 
reservatório de água que é a área. Para iniciar o processo de visita à área protegida, como primeira etapa, o 
estabelecimento deve entrar em contato com a Intendência do Parque Nacional Tierra del Fuego, onde serão 
informados do procedimento correspondente, ao correio eletrônico: tierradelfuego@apn.gob.ar 

 

RESPONSABILIDADE DO VISITANTE  

 

OS PARQUES NACIONAIS E AS RESERVAS NATURAIS SÃO ÁREAS AGRESTES. ANTES DE VISITAR UM PARQUE NACIONAL, LEIA 

ATENTAMENTE ESTAS RECOMENDAÇÕES. A SEGURANÇA TAMBÉM DEPENDE DE VOCÊ. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

¿Quando e onde devo pagar o ingresso para o parque nacional?  
Você deve pagar o ingresso de acesso ao chegar à entrada do parque, na Estrada Nacional Nº 3, durante a temporada de outubro 
até abril. No restante do ano, o ingresso é gratuito para todas as categorias. Não é possível comprar o ingresso com antecedência 
ou em outro lugar que não seja no ingresso de acesso ao parque; ou através da excursão do Trem do Fim do Mundo. Pode ser 
pago com cartões de crédito VISA E MASTERCARD, débito VISA ELECTRÓN, embora seja recomendável que seja pago efetivo 
(apenas pesos argentinos). 
 
¿Posso entrar nos circuitos de excursão com meu veículo particular?  
Você pode viajar na Estrada Nacional Nº 3, caminhos internos e acessar aos estacionamentos que permitirão que você saia do 
veículo para entrar nos circuitos de caminhadas. Todas as trilhas do parque são apenas para uso de pedestres. 
 
¿Posso percorrer os circuitos de excursão sem guia?  
Sim é possível; mas o  acompanhamento do guía permitirá que você conheça e tenha uma experiência diferente da área. O guía 
deve estar habilitado pelo Parque Nacional.  
 
¿Onde o fogo pode ser feito?  
Somente em locais permitidos nas áreas de camping, desde que o índice de incêndio permita e com lenha proveniente de fora do 
Parque, uma vez que a coleta de lenha na área não é permitida. Lembre-se de que o índice de risco de incêndios pode variar 
durante o dia, portanto, é provável que, caso aumente, os Guardaparques visitem as áreas de acampamento pedindo para serem 
apagados. Recomendamos sempre o uso de aquecedores. 
 
¿Você pode andar de bicicleta?  
Sim, apenas pelas estradas de veículo, com os cuidados correspondentes, pois não são estradas com bicisendas ou ciclovias e, às 
vezes, o tráfego pode ser muito intenso. Não é permitida a entrada e circulação nas trilhas para pedestres com a bicicleta.  
 
¿Você pode ingressar com animais de estimação?  

mailto:tierradelfuego@apn.gob.ar


 

 

Não, não é permitido entrar no parque com animais de estimação . A fauna e flora nativas é adaptada para “conviver” em um 
equilibrio natural. Mas a chegada de nossos animais de estimação  pode alterar esse equilíbrio. Por exemplo, cães ou gatos podem 
correr e assustar e até caçar animais selvagens, o que é prejudicial para essas populações naturais, não apenas devido à possível 
diminuição no número de indivíduos (no caso que serem caçados) mas também em mudanças no comportamento (quando estão 
em perigo, podem deixar os ninhos ou os jovens). Por outro lado, as fezes também geram um problema, pois as áreas de 
recreação ficam sujas e, até , comportamentos agressivos de nossos animais de estimação, geram desconforto em outros 
visitantes. Embora tenhamos controlado a nossos animais de estimação, seja por mantê-los atados ou por serem suficientemente 
treinados, existe a possibilidade de transmitirem doenças para as quais a fauna nativa não possui defesas ou, pelo contrário, 
infectadas por doenças da fauna nativa.  
 
¿A água dos rios e lagos do Parque é potável?  
Não. Embora os lagos e rios do parque não apresentem nenhum tipo de contaminação, deve-se lembrar que a fauna também os 
utiliza, por isso é impossível garantir a qualidade, especialmente microbiológica. Ao atravessar diferentes ambientes, também 
pode carregar sedimentos ou ser colorido. Sugerimos que, se você decidir visitar o parque, traga água potável para evitar qualquer 
inconveniente ou desconforto. 
 
¿Existem animais perigosos?  
Ao contrário de outros lugares, na  Tierra del Fuego a diversidade de fauna e flora é muito baixa, existem poucos mamíferos 
grandes, entre os quais a raposa colorado ou o guanaco, que por si só não são espécies perigosas, mas recomendamos que não se 
aproxime nem incomodá-los a evitar impactar seu comportamento. Sím, recomendamos um cuidado especial com a vespa 
exótica, conhecida como Chaqueta Amarilla. É uma espécie que se alimenta de carne e frutas e pode ser particularmente irritante, 
especialmente no final do verão. Se estiver ameaçado, pode picar com a picada e ao mesmo tempo morder, uma vez que possui 
mandíbulas muito poderosas, com o risco de gerar reações alérgicas de diferentes considerações, dependendo da sensibilidade de 
cada pessoa. Aconselhamos que tenha cuidado ao comer, verifique se não há vespas nos alimentos antes de levá-los à boca, 
armazene os alimentos em recipientes fechados e verifique os sapatos ou o interior das barracas antes de usá-los. 
 
¿Você pode navegar pelos rios e lagos do parque? 
Só é permitido o uso de embarcações nos rios e lagos através de excursões organizadas, contratando-as nas empresas autorizadas 
para esse fim. Navegação em particular não é permitida. Não é uma decisão arbitrária, mas foi tomada para impedir a dispersão 
de uma espécie de alga exótica, conhecida como Didymo, e para impedir a contaminação de outros ambientes. Para isso, são 
necessárias empresas qualificadas e controlam a desinfecção completa de todos os equipamentos. 
 
¿Você pode pescar nos rios e lagos do parque? 
A partir de Novembro de 2021 a pesca desportiva é permitida nos rios Lapataia e Ovando, dentro do Parque Nacional. Deve ter a 
licença de pesca correspondente, que pode ser paga em dinheiro no Parque de Intendência. Deve ter em conta os regulamentos 
correspondentes, que podem ser descarregados em http://www.reglamentodepesca.org.ar/reglamento_anexos_parques.php. 
 
¿Onde encontro a equipe de Parque na área?  
No parque, você encontrará pessoal de Guardaparque, Brigadas de Incêndio Florestal, que estão em turnê pela área, ou pessoal 
técnico administrativo que está nos escritórios mencionados. Você também encontrará uma casa de guardaparque (seccionais) e 
elas não estão funcionando como um centro de informações, são três casas no parque.  
 
 

OBRIGADO POR TOMAR TEMPO PARA PLANEJAR SUA VISITA .... ESPERAMOS 
POR VOCÊ.... 
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10 DICAS PARA UMA VISITA INSPIRADORA 
 

Informe-se antes da sua viagem 
Na procura da sua própria experiência, a obtenção de informação como ponto de partida 
 permitir-lhe-á fazer da sua visita um momento único. Experimentar uma área protegida 

 interpretando toda a sua riqueza ajuda-o a desfrutar de momentos memoráveis. 
 

Disposição para contemplar 
Num mundo onde tudo parece acontecer a grande velocidade, dê a si próprio algum tempo ao ritmo da natureza.  

Ao entrar num Parque Nacional, abrande os seus degraus, caminhar sem pressa, respirar fundo,  
abrir os olhos: apreciar a essência da natureza. 

 
Ouvir silêncio 

Nos Parques Nacionais, os sons da natureza manifestam-se sem pausas. Ser permeável  
aos seus guinchos irá levá-lo a mundos surpreendentes. 

 
Levante os olhos 

No alto do céu, nas copas das árvores, no coração da floresta, nas margens dos rios, andar por trilhos. Os momentos 

inesquecíveis nos Parques Nacionais estão lá muito mais perto do que o ecrã do seu telemóvel. 

Tudo o que tem de fazer é manter os olhos abertos. 

 

Encorajar as pessoas a andar 
Os trilhos dos Parques Nacionais mostram sinais de histórias milenares, onde a importância da conservação  

ambiental pode ser respirada a cada passo. O segredo é colocar os pés para cima  
e preparar-se para os descobrir. 

 
Registar as melhores vistas 

Os Parques Nacionais são um refúgio para paisagens naturais de beleza de cortar a respiração. Paisagens que 
enchem o olho e a alma. Esteja ciente da sua visita. Permanecerá indelével na sua memória. 

 
Partilhar as emoções 

Surpreensão, surpresa, admiração, orgulho. Os Parques Nacionais são reservatórios de emoções. Descubra-os,  
deixe-os inspirá-lo, partilhe-os com outros visitantes. 

 
Encontro com outros 

Os habitantes e residentes dos Parques Nacionais são um reflexo do legado dos tempos antigos, portadores 
 de valores e de sinais particulares da identidade do lugar. Falar com eles é uma viagem 

 aos recantos mais valiosos de uma história centenária. 
 

Perguntar, descobrir 
Os Parques Nacionais oferecem algumas respostas. Visitá-los é uma porta para novas questões, para querer 

 compreender mais. Guarda-parques, guias, emprestadores, informadores e outros agentes 
 de conservação farão da sua visita uma experiência reveladora. 

 
Visitar para amar, amar para cuidar 

A descoberta dos segredos de um Parque Nacional é um convite para estimular positivamente a sua relação 
 pessoal com o ambiente. a sua relação pessoal com o ambiente. Ao interpretar os seus sinais, perceberá 

 a sua sabedoria, aprenderá a amá-la e sentir-se-á inspirado a adoram-no, e sentir-se-ão 
 inspirados para promover o seu cuidado e o do seu próprio ambiente. 


