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Administração 
O Serviço Nacional de Parques é um órgão 
do Ministério do Interior dos Estados 
Unidos O Serviço Nacional de Parques 
administra as 391 unidades que formam o 
Sistema Nacional de Parques. 

Orçamento 
• Disponibilizado por lei $2.315 

bilhões no ano fiscal de 2005 
• Solicitado $2.249 bilhões para o 

ano fiscal de 2006. 
• Os parques geram mais de 226.000 

postos de trabalho para as 
economias locais e o impacto na 
economia é de mais de $11 bilhões 
por ano. 

A Missão do Serviço Nacional 
de Parques: O Serviço Nacional de 
Parques preserva intactos os recursos e 
riquezas naturais e culturais do Sistema 
Nacional de Parques para o prazer, 
educação e inspiração desta e de futuras 
gerações. O Serviço Nacional de 
Parques coopera com diversos parceiros 
para estender os benefícios obtidos 
através da conservação dos recursos 
naturais e culturais, e recreação ao ar 
livre, em todo o país e no mundo 

Quando o Sistema foi criado? 
O Serviço Nacional de Parques foi 
criado por um Decreto assinado pelo 
Presidente Woodrow Wilson em 25 de 
agosto de 1916. O Parque Nacional de 
Yellowstone foi estabelecido por um 
Decreto assinado pelo Presidente 
Ulysses S. Grant em 1º de março de 
1872, como o primeiro parque nacional 
do país. 

Quantas áreas são cobertas 
pelo Sistema Nacional de 
Parques? O Sistema Nacional de 
Parques abrange 391 áreas denominadas 
'unidades', com uma área superior a 34 
milhões de hectares. Entre essas 
unidades estão incluídos parques 
nacionais, monumentos, campos de 
batalha, parques militares, parques 
históricos, sítios históricos, margens de 
lagos, áreas de recreação, rios 
pitorescos, trilhas e a Casa Branca. Em 
média, 4 a 5 novas unidades são criadas 
a cada 2 anos de sessões do congresso. 
O número de unidades cresceu quase 
50% desde 1970. 

Quem são as pessoas do 
Serviço Nacional de Parques? 
O Serviço Nacional de Parques emprega 
aproximadamente 20.000 profissionais 
de diversas áreas - permanentes, 
temporários e sazonais. Auxiliados por 
140.000 voluntários (Volunteers-In-
Parks -VIPs) que doaram mais de 5 
milhões de horas no ano fiscal de 2004. 
O que significa 2.403 profissionais 
equivalentes, no valor de $85,9 milhões. 
Associações cooperadoras incrementam 
as experiências educacionais e 
interpretativas nos parques, oferecendo 
programas e artigos relacionados aos 
parques em suas lojas. Há 65 
associações cooperadoras que fornecem 
$26 milhões em contribuições anuais ao 
Serviço Nacional de Parques.  

Os grupos de amigos dos parques são 
parceiros sem fins lucrativos. 

Há, aproximadamente, 150 Grupos de 
Amigos que apóiam 160 parques, 
contribuindo com aproximadamente $50 
milhões anuais em patrocínio. 
Constituída pelo Congresso como 
parceira do Serviço Nacional de 
Parques, a Fundação Nacional de 
Parques contribuiu com $137 milhões 

em doações e apoio aos programas nos 
últimos sete anos. 

Concessões 
O Serviço Nacional de Parques possui 
aproximadamente 600 concessionárias 
em mais de 120 parques diferentes, que 
variam em tamanho, desde pequenas 
empresas familiares até grandes 
corporações.  
• As concessionárias fornecem aos 

visitantes hospedagem, transporte, 
alimentação, lojas e outros serviços. 

• Empregam aproximadamente 
25.000 pessoas (mais que o total de 
todo o SNP) 

• A receita bruta é de 
aproximadamente $800 milhões 
anuais. 

• retorno para o governo, sob a forma 
de taxas, contas especiais (em vez 
de taxas de franquias) está estimado 
em aproximadamente $51 milhões 
para o ano fiscal de 2004 

Contratação 
• 95% do planejamento de obras é 

contratado 
• Quase 100% das obras em 

andamento são contratadas, da 
mesma maneira que quase 100% da 
administração e supervisão dos 
projetos e  

• 80% do serviço de Tecnologia da 
Informação da nossa administração 
central são contratados 

Entre os exemplos de tipos de 
atividades do SNP, 
administradas através de 
contratos, podemos incluir: 
• Serviços de custódia, coleta de lixo, 

manutenção de veículos e barcos, 
serviços de recursos humanos 
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(classificação), manutenção de sites 
na web, cumprimento às 
determinações da NEPA (National 
Environment Policy Act), estudos e 
relatórios sobre recursos culturais, 
manutenção de árvores, 
recuperação de trilhas. 

Parcerias: Parte do Passado e 
do Futuro do SNP 
• Desde o início, a filantropia privada 

e as parcerias comunitárias 
desempenharam papel crucial na 
promoção da missão do Serviço 
Nacional de Parques.  

• Hoje, o Serviço Nacional de 
Parques estabelece milhares de 
parcerias que incluem desde 
relacionamentos com organizações 
locais e projetos de pesquisa com 
universidades até captação de 
recursos para todo o Serviço junto à 
Fundação Nacional de Parques.  

• Parcerias são essenciais para que o 
Serviço de Parques realize sua 
missão. Elas acontecem em todos 
os níveis da organização e em todas 
as divisões.  

• Atualmente, temos mais de 150 
grupos de amigos dos parques que 
contribuem com tempo, perícia e 
milhões de fundos para parques 
nacionais, captados junto à 
iniciativa privada, em todo o país. 
Visite www.nps.gov/partnerships 
para obter a Lista de Grupos de 
Amigos. 

• Todos os anos, mais de 140.000 
voluntários contribuem com tempo, 
perícia e energia para ajudar o 
Serviço de Parques a realizar sua 
missão. Para se tornar um 
voluntário 
visitewww.nps.gov/volunteer. 

• A Fundação Nacional de Parques, 
constituída pelo Congresso, 
fortalece o sólido relacionamento 
entre o povo americano e os 
parques nacionais, captando 
recursos privados, efetuando 
doações estratégicas, criando 
parcerias inovadoras e tornando o 
cidadão mais consciente. Visite 
www.nationalparks.org para mais 
informações.  

• Novas estratégias na gestão de 

recursos naturais, como por 
exemplo 16 equipes para o manejo 
de plantas exóticas que prestam 
serviços a mais de 209 parques e 
alavancam mais de $1.5 milhões 
em contribuições de parcerias, 
apoiadas por acordos cooperativos e 
contratos para lidarem com as 
plantas invasivas daninhas. A rede 
Unidades de Estudos do 
Ecossistema Cooperativas 
(Cooperative Ecosystem Studies 
Units, CESU) inclui o Serviço 
Nacional de Parques, 12 outros 
órgãos federais, e 181 
universidades e outros parceiros. As 
CESUs integram conhecimento 
acadêmico e experiência 
administrativa. As CESUs efetuam 
pesquisas, fornecem assistência 
técnica e recursos educacionais ao 
Serviço Nacional de Parques. 

Preservação e Proteção do 
Serviço Nacional de Parques: 
• Habitat para 369 espécies 

ameaçadas ou em perigo  
• Mais de 100 milhões de peças em 

coleções de museus 
• 1,5 milhão de sítios arqueológicos 
• 27.000 Estruturas Históricas 
• Benefícios Fiscais para a 

Preservação do Patrimônio 
Histórico (mais de $2,7 bilhões 
alavancados anualmente em 
investimentos privados para a 
restauração de centros históricos) 

Uso - Dados sobre visitas 
recreativas 

*2004 
► 

277 milhões 

1989 ► 256 milhões 
1969 ► 164 milhões 
1949 ► 32 milhões 
1929 ► 3 milhões 
1919 ► 0,8 milhões 

*A visitação aumentou 4% 
entre 2003 e 2004 

Taxas 
O total arrecadado pelas atividades de 
recreação totalizou $157,8 milhões no 
ano fiscal de 2004 O programa Passe 
para os Parques Nacionais gerou $21,3 
milhões dessa receita. 
*obs.: $15,3 milhões do Programa 

Federal do Passaporte de Recreação 
está incluído no total arrecadado. 

Instalações para Camping 
Mais de 120 áreas do Sistema Nacional 
de Parques fornecem oportunidades para 
camping. Essa áreas incluem a maioria 
dos tipos de camping, desde áreas para 
barracas e espaços para veículos de 
recreação até estilos mais rudimentares, 
tais como campings no interior onde não 
há serviços disponíveis. Os campings 
são administrados tanto pelo Serviço 
Nacional de Parques quanto por 
concessionárias. 

Maior Área (hectares) 
Parque Nacional e Reserva Wrangell-St. 
Elias no Alasca: 5,2 milhões. 
No continente, Death Valley, CA: 1,3 
milhões. 

Menor Área (hectares) 
Memorial Nacional Thaddeus 
Kosciuszko, PA: 0,008 
 

Inventário do Patrimônio do Serviço Nacional 
de Parques  

(até outubro de 2004) 
 

PRINCIPAIS TIPOS DE PATRIMÔNIO QUANTIDADE

Estradas Pavimentadas 
8.778 

quilômetros

Estradas não-pavimentadas 
6.976 

quilômetros

Trilhas 
23.172 

quilômetros
Vagas para Camping 1.001
Edificações 19.733
Unidades Habitacionais para 

Funcionários 4.841
Sistemas de Tratamento de Água 1.336
Sistemas de Tratamento de Esgoto 1.527

* Essas oito categorias podem ser comparadas às carteiras de 

ativos de outras administrações institucionais ou industriais. O 

Serviço Nacional de Parques administra um total de mais de 

trinta categorias de bens, inclusive composições paisagísticas, 

áreas para piquenique, canais, monumentos, fortificações, 

ruínas e sistemas ferroviários e aeroviários. Proteger a maior 

parte de patrimônio para as gerações futuras é um desafio 

único para o Serviço Nacional de Parques. 

 


