Áreas Protegidas
Alentejo
Barrancos
Parque de Natureza de Noudar
Áreas Protegidas
Website: http://www.parquenoudar.com
Situado em Barrancos, junto à fronteira com Espanha, o Parque
de Natureza de Noudar mantém um ambiente preservado em
que as atividades agrícolas e florestais se desenvolvem em
profundo respeito pelos ecossistemas naturais. Com uma
paisagem em que

Castro Verde
Centro de Educação Ambiental de Vale Gonçalinho
Áreas Protegidas
E-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt Website:
http://www.lpn.pt
O Centro de Educação Ambiental de Vale Gonçalinho é o ponto
de partida obrigatório de uma visita à zona de proteção especial
para as aves de Castro Verde, disponibilizando informações
sobre o património natural desta região. Designada

Mértola
Parque Natural do Vale do Guadiana
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnvg
Situado no vale do Rio Guadiana, que ora corre entre margens
apertadas onde permanecem seculares moinhos de maré, ora
encaixado entre escarpas íngremes cobertas por matagais
mediterrânicos, proporcionando magníficas paisagens naturais, a
área

Odemira
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsacv
Estendendo-se ao longo de mais de 100kms de costa, desde
Porto Covo no Alentejo, até ao Burgau no Algarve, o Parque
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina é o troço de
litoral europeu melhor conservado, com várias espécies de fauna
e
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Portalegre
Parque Natural da Serra de São Mamede
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnssm
Na Serra de São Mamede encontramos um Alentejo inesperado,
alto em vez de plano, verdejante em vez de seco, onde poderá
descobrir vestígios da presença humana em diversas épocas
históricas.O seu cume, a 1025m de altitude, é o ponto mais

Rio Maior
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsac
A maior riqueza do Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros está escondida no seu interior. Este maciço calcário é
um paraíso para os amantes da espeleologia que nas suas
profundezas poderão descobrir grutas e algares, com formações

Santiago do Cacém
Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da
Sancha
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnlsas
Situada no Alentejo, a Reserva Natural das Lagoas de Santo
André e da Sancha ocupa parte do litoral dos municípios de Sines
e de Santiago do Cacém e um sector marinho com 1,5 km de
largura definido a partir da linha de costa.A Reserva Natural é

Algarve
Olhão
Parque Natural da Ria Formosa
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnrf
Zona húmida de importância internacional, a Ria Formosa é um
labirinto de canais, ilhas, sapais e bancos de areia, que se
estende ao longo de 60 kms do litoral algarvio, entre as Praias
do Garrão e da Manta Rota.Esta diversidade de ecossistemas

Vila Real de Santo António
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila
Real de Santo António
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnscmvrsa
Depois de percorrer cerca de 850 kms desde a nascente em
Espanha, e um pouco antes de desaguar junto a Vila Real de
Santo António, o Rio Guadiana estende-se planície dentro,
ramificando-se em esteiros e canais que originam de uma
grande

Açores
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Ilha de São Miguel
Centro Ambiental do Priolo

Reserva Natural Regional Ilhéu de Vila Franca

Áreas Protegidas

Áreas Protegidas

Situado no Parque Florestal da Cancela do Cinzeiro dentro da
Zona de Protecção Especial Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, o
Centro Ambiental do Priolo tem por objetivo a conservação desta
pequena ave e do seu habitat. O Priolo é a mais

O Ilhéu de Vila Franca foi classificado como Reserva Natural
Regional em 2004.Teve origem numa erupção submarina que
originou uma cratera quase circular, com cerca de 150 metros
de diâmetro e com comunicação com o mar.É constituído por 2

Ilha do Faial
Vulcão dos Capelinhos - Faial
Áreas Protegidas
A "Península do Capelo", onde se situa o Vulcão dos Capelinhos,
formou-se à custa de derrames de lava provenientes de um
alinhamento de vulcões, dispostos ao longo de uma fratura de
orientação WNW-ESSE.O último dos vulcões do alinhamento é

Centro de Portugal
Arganil
Paisagem Protegida da Serra do Açor
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pprot/ppsa
Situada junto a Arganil, a Área de Paisagem Protegida da Serra
do Açor inclui uma zona de grande valor natural que faz parte da
rede europeia de reservas biogenéticas - a Mata da Margaraça. A
vegetação luxuriante destas encostas xistosas é um

Aveiro
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rndsj
Nesta paisagem indecisa entre o mar e a terra feita de praias,
sapais, águas doces e salobras, onde moram espécies naturais
de grande valor, faça um passeio para levar na memória.Num
passado não muito remoto parte desta costa era banhada pelo

Castelo Branco
Geopark Naturtejo da Meseta Meridional

Parque Natural do Tejo Internacional

Áreas Protegidas

Áreas Protegidas

Website: http://www.naturtejo.com

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnti

Conheça o primeiro geoparque português reconhecido pela
UNESCO. O Geopark Naturtejo, expoente do Turismo de Natureza
no Centro de Portugal, convida-o a descobrir 16 geossítios e um
território de valioso património natural, histórico e

O Tejo é o maior rio que atravessa Portugal. Nasce em Espanha e
percorre um longo trajeto até atingir o território português, onde
faz a fronteira entre os dois países numa extensão de 50 kms
que foram classificados como Parque Natural,
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Coimbra
Reserva Natural do Paul de Arzila
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnpa
A Reserva Natural do Paul de Arzila foi criada para proteger uma
zona alagadiça de importância reconhecida internacionalmente
na Ribeira de Cernache, junto ao Rio Mondego. A zona
delimitada que abrange parte dos concelhos de Coimbra,
Condeixa e

Figueira de Castelo Rodrigo
Área Protegida Privada da Faia Brava
Áreas Protegidas
E-mail: geral@atnatureza.pt Website:
http://www.atnatureza.org
Situada no Vale do Côa, a Área Protegida Privada da Faia Brava,
lugar agreste e cheio de vida selvagem, possui locais de
nidificação e zonas de alimentação de um dos núcleos mais
importantes de aves rupícolas da Zona de Proteção Especial

Manteigas
Parque Natural da Serra da Estrela
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnse
O Parque Natural da Serra da Estrela é a maior área protegida
portuguesa e situa-se no maciço montanhoso central, num alto
planalto inclinado para Nordeste profundamente recortado pelos
vales dos rios e ribeiros que aqui nascem, como o Mondego e

Penamacor
Reserva Natural da Serra da Malcata
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnsm
O principal motivo que levou à criação da Reserva Natural da
Serra da Malcata foi a preservação do lince-ibérico e do seu
habitat. Este felino que corre perigo de extinção é uma espécie
endémica da Península Ibérica. O seu tamanho é

Peniche
Reserva Natural das Berlengas
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnb
Em frente a Peniche, a uma distância de 10kms, o arquipélago
das Berlengas é um reduto da Natureza em estado quase
selvagem. Constituído por 3 grupos de ilhéus - Estelas, Farilhões
e a Berlenga - conserva uma vegetação rasteira exuberante
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Torres Novas
Reserva Natural do Paul do Boquilobo
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnpb
Situado a cerca de 6 kms da Golegã, o Paul do Boquilobo é uma
planície aluvial de pântanos e zonas húmidas, em que a vida
depende do volume dos caudais dos Rios Tejo e Almonda que a
circundam.A paisagem é marcada por uma imensa teia de canais

Lisboa Região
Alcochete
Reserva Natural do Estuário do Tejo
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnet
Desde a nascente em Espanha, na Serra de Albarracin, até à foz
perto de Lisboa, o Tejo percorre 1.100 kms, sendo o maior rio
que atravessa Portugal.O seu estuário frente à zona oriental de
Lisboa apresenta uma tal vastidão que costuma ser

Costa de Caparica
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de
Caparica
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pprot/ppafcc
A Arriba Fóssil é constituída por uma sucessão de estratos de
rochas sedimentares, dos mais importantes da Europa Ocidental
cuja origem remonta ao período Pliocénico, datado de há cerca
de 10 milhões de anos. Nessa altura, o mar chegava até

Setúbal
Parque Natural da Arrábida

Reserva Natural do Estuário do Sado

Áreas Protegidas

Áreas Protegidas

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnar

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnes

Situado junto ao mar, entre Setúbal e a vila piscatória de
Sesimbra, o Parque Natural da Arrábida tem uma beleza
incomparável, em que o azul do mar alterna com os tons
esbranquiçados das falésias de calcário e com o verde do denso
manto

O Rio Sado nasce na Serra da Vigia, perto de Beja, e percorre as
planícies alentejanas ao longo de 180kms em direção a Norte,
desaguando junto a Setúbal. O seu estuário forma-se próximo de
Alcácer do Sal, zona húmida muito fértil onde a

Sintra
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Parque Natural de Sintra-Cascais
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsc
No ponto mais ocidental do continente europeu, que os antigos
acreditavam ser o local&nbsp; “onde a terra acaba e o mar
começa”, o Cabo da Roca é um dos locais mais espetaculares do
Parque Natural de Sintra-Cascais. As suas arribas verticais

Porto e Norte
Arouca
Geoparque de Arouca
Áreas Protegidas
Website: http://www.geoparquearouca.com
Abrangendo toda a área do concelho que lhe dá nome, num total
de 328 km2, o Geoparque de Arouca foi classificado em 2009
pela Rede Europeia de Geoparques sob os auspícios da UNESCO,
em reconhecimento do valor do seu património geológico.

Braga
Parque Nacional da Peneda-Gerês
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnpg
No extremo noroeste de Portugal, entre o Alto Minho e Trás-osMontes, a Serra da Peneda em conjunto com a do Gerês
constituem a única área protegida portuguesa classificada como
Parque Nacional. É um mundo à parte em que a atividade
humana se

Bragança
Parque Natural de Montesinho
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnm
Um pouco por toda a parte respira-se um sabor a ruralidade,
bem expresso nas aldeias onde as casas tradicionais com
paredes de xisto ou de granito se fundem tão bem com a própria
paisagem. Por vezes mal se adivinha a sua presença, numa
sintonia

Esposende
Parque Natural do Litoral Norte
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnln
Entre os rios e o mar, o Parque Natural do Litoral Norte estendese por cerca de 18kms entre a foz do Rio Cávado e a Apúlia,
numa sucessão de grandes dunas brancas, pontuadas aqui e ali
por uma vegetação rasteira que contribui para a fixação

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

6/7

Macedo de Cavaleiros
Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo
Áreas Protegidas
Website: http://www.azibo.org/
No centro do Nordeste Transmontano, descubra a Paisagem
Protegida da Albufeira do Azibo.Situada no concelho de Macedo
de Cavaleiros, a barragem foi construída no início dos anos
oitenta. A grande capacidade para armazenamento de água
permitiu

Mogadouro
Parque Natural do Douro Internacional
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pndi
O Parque Natural do Douro Internacional abrange parte dos
concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada à
Cinta e Figueira de Castelo Rodrigo, no troço fronteiriço do Rio
Douro (numa extensão de cerca de 122 km).As margens

Vila Real
Parque Natural do Alvão
Áreas Protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnal
Acidentes geológicos que dão origem a espetaculares cascatas,
uma grande diversidade de ecossistemas naturais e um
património social preservado fazem do passeio pelo Parque
Natural do Alvão uma romagem de autenticidade.Na vertente
oeste da Serra
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