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// Visão
A conservação 
do oceano é uma 
responsabilidade 
de todos.  

ÓRGÃOS SOCIAIS 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente

Tiago Ferreira Lemos
Secretário

Nuno de Deus Pinheiro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente

José Manuel da Silveira e Castro Soares dos Santos
Vogais

João Miguel Meister Falcato Pereira
Tiago Filipe Olavo de Pitta e Cunha

Pedro Miguel de Frias Torres Curto Simões
David José Ferreira Azevedo Lopes

FISCAL ÚNICO
Efetivo

ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC, S.A. 
representada por João Alves ou Luís Rosado

Suplente
Rui Abel Serra Martins

// Missão
Promover o 
conhecimento 
do oceano, 
sensibilizando 
os cidadãos em 
geral para o dever 
da conservação 
do património 
natural, através da 
alteração dos seus 
comportamentos.

ACIONISTA 
A Fundação Oceano Azul, pessoa coletiva de 

direito privado, sem fins-lucrativos, que tem 
por objeto contribuir para a conservação e 

utilização sustentável do oceano, é a acionista 
única do Oceanário de Lisboa.
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2019 
em números
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// VISITANTES

1 407 183 (-2%)

// ÍNDICE SATISFAÇÃO DO VISITANTE

90%
// AVALIAÇÃO TRIPADVISOR

4,55 (+0,2)

// INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO DO OCEANO

797 mil euros
// PARTICIPANTES ATIVIDADES EDUCATIVAS 

214 052 (+35%)

// VISUALIZAÇÕES DE FILMES DO OCEANÁRIO

5,2 milhões (+16%)

// APOIO A PROJETOS DE CONSERVAÇÃO

207 mil euros
// PROJETOS DE CONSERVAÇÃO EM CURSO

16
// PROGRAMAS DE REPRODUÇÃO DE ESPÉCIES

16
// RENDIMENTOS OPERACIONAIS

19,4 M€ (+4%)

// RESULTADO LÍQUIDO

2,0 M€ (+8%)

// INVESTIMENTOS NO EQUIPAMENTO

3,0 M€ (-41%)



// Um aquário 
para descobrir
e emocionar

// VISITANTES

1 407 183 (-2%)
// AVALIAÇÃO DO TRIPADVISOR

4,55 (+0,2)
// NET PROMOTER SCORE

70
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Novo modelo de  visita
O Oceanário de Lisboa implementou partir de 1 de dezembro 

de 2019 um novo modelo de visita, que através de um bilhete 

único, oferece aos visitantes o acesso a todos os espaços e 

exposições do equipamento, proporcionando a oportunidade 

de usufruírem de uma visita mais completa e com maior 

flexibilidade, num ambiente inovador e envolvente, integrado 

com a missão de sustentabilidade e de conservação do oceano.

Exposição “Hooked on Life”
by Vicent Mock
Patente no átrio principal do Oceanário de Lisboa de 28 

de junho a 20 de outubro de 2019, a exposição do artista 

plástico holandês Vincent Mock constituiu “uma homenagem 

aos últimos gigantes do oceano”. As 7 esculturas de animais 

marinhos em tamanho real foram construídas com 22.000 anzóis, 

pretendendo alertar para o ritmo alarmante da exploração dos 

recursos marinhos que leva ao seu esgotamento. 

Exposição “ONE – O mar como 
nunca o sentiu”
Tendo inaugurado a 11 de janeiro de 2020, decorreram ao longo 

de 2019 as fases preparatórias de projeto, criação, instalação 

e montagem da nova exposição temporária do Oceanário de 

Lisboa, da autoria de Maya Almeida. Instalada no átrio principal, 

numa estrutura integralmente em madeira, o novo espaço 

expositivo compreende uma sala com 110 m2, sobrelevada, 

que veio aumentar a área de visitação pública do Oceanário 

de Lisboa. 

Novo aquário 
“Peixes com armadura”
Apresenta várias espécies provenientes do sul da Austrália, 

pouco comuns em aquários, com cores e formas diferentes e 

que parecem ter uma armadura devido ao revestimento do 

corpo por placas ósseas.
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Um aquário para descobrir e emocionar

Bacalhaus-do-atlântico
Espécie icónica em Portugal
O bacalhau é um dos recursos mais importantes do Atlântico, mas 

também um dos mais explorados pela atividade pesqueira. O 

seu estado de conservação é “Vulnerável”. Espécie com grande 

importância cultural em Portugal, a introdução de oito novos bacalhaus 

no aquário do habitat do Atlântico vem enriquecer a experiência da 

visita e sensibilizar para a importância da sua conservação.

Araus no habitat do Atlântico
Os três novos araus nasceram num aquário em Inglaterra e chegaram 

para reforçar a colónia de araus já existente no habitat do Atlântico do 

Oceanário de Lisboa.
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Novas espécies na coleção
Dragões-marinhos-folhosos 
Phycodurus eques
Galeria do Sul

Novos animais

Peixe-cofre-listrado
Aracana aurita

Peixe-cofre-de-
-bandas-brancas  
Anoplocapros lenticularis

Peixe-ananás 
Cleidopus gloriamaris

Aquário dos peixes de armadura | Galeria do Antártico

Apesar do seu estatuto de conservação ser “Pouco 

preocupante”, os dados apontam para um declínio das suas 

populações, principalmente devido à degradação dos habitats 

costeiros e à pesca acidental. Dar a conhecer esta espécie 

endémica da Austrália, pouco comum em aquários europeus, 

e por isso, inacessível ao olhar do cidadão-comum, promove 

a sensibilização dos visitantes para a biodiversidade marinha e 

para a fragilidade dos ecossistemas, permitindo simultaneamente 

aprofundar o conhecimento científico sobre a espécie.



Reabertura do passadiço
na floresta do habitat do Indico
A reabertura do passadiço oferece aos visitantes do Oceanário 

de Lisboa uma experiência mais imersiva na área de floresta do 

habitat Índico.

3 M€ de investimentos 
no equipamento
Com vista a assegurar a continuidade dos mais elevados 

padrões de exigência na gestão e manutenção de todos os 

equipamentos, instalações e áreas de suporte, concretizou-

se ao longo de 2019 um importante e extenso programa de 

intervenções de melhoria.

Novo Shuttle gratuito
O Oceanário de Lisboa lançou em 2019 um novo serviço de 

transporte exclusivo e gratuito. Com um circuito pré-definido, 

junto dos principais hotéis da cidade de Lisboa, disponibiliza 

gratuitamente o Oceanário Shuttle a todos os portadores de 

bilhetes, para uma confortável viagem desde o centro da 

cidade até ao Parque das Nações. 

25 milhões de visitantes
O Oceanário de Lisboa alcançou a meta de 25 milhões de 

visitantes e assinalou esse momento com o reconhecimento 

a todos os que, ao longo de 21 anos, têm contribuído para a 

conservação do oceano através da sua visita. O visitante número 

25 milhões e a sua família foram convidados a conhecer de 

perto o projeto de conservação de tartarugas marinhas, em 

São Tomé e Príncipe.

O Oceanário de Lisboa  registou em 2019 o segundo melhor 

ano de sempre em número de visitantes. O  decréscimo de 

2% face ao ano anterior, deveu-se, essencialmente, ao menor 

número de visitantes estrangeiros, estando associado aos sinais 

de abrandamento do crescimento do turismo na cidade de 

Lisboa.
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#SeaTheFuture
Oferta de produtos na loja mais 
sustentável 
Lançada pelo Oceanário de Lisboa em 2018, esta linha de 

produtos tem como objetivo reduzir o impacto ambiental e, 

simultaneamente, sensibilizar os visitantes para um consumo 

sustentável, feito de escolhas responsáveis. A revisão do 

portfolio de produtos disponíveis na loja, permitiu que a oferta 

inclua atualmente  64% de produtos mais sustentáveis.

Instituição de Conservação 
Atentas as atividades que desenvolve e os investimentos que 

realiza na área da conservação do oceano, 35% dos visitantes 

considera o Oceanário de Lisboa como uma instituição de 

conservação (+6% que em 2018).

Visita do Príncipe Alberto II 
do Mónaco
No âmbito da parceria da Fundação Oceano Azul com a 

Fundação Alberto II do Mónaco, que se dedica à luta contra os 

efeitos das alterações climáticas, a proteção da biodiversidade e 

a gestão da água, Sua Alteza Sereníssima o Príncipe Alberto visitou 

e ficou a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Oceanário 

de Lisboa e pela Fundação Oceano Azul. 

Comemoração do Dia da Criança 
com jogos e histórias divertidas
Para celebrar o Dia da Criança, no dia 1 de junho, o átrio principal 

do Oceanário de Lisboa foi palco de várias atividades ao longo 

do dia, com destaque para a leitura do conto “O Xerife da 

Ria Formosa”, que lançou o mote para a realização de jogos, 

desenhos e pinturas, com o apoio dos educadores marinhos.
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Lançamento da app 
“A Grande Caça aos Ovos”
Esta aplicação de telemóvel é um projeto de ciência cidadã, 

trazido para Portugal pelo projeto Shark Attract, que conta com 

o apoio do Oceanário de Lisboa, e tem por objetivo registar 

os ovos de tubarões e raias encontrados na costa portuguesa, 

envolvendo assim todos os cidadãos na sua conservação e 

contribuindo para o conhecimento científico.

Declaração Ambiental EMAS
Publicada anualmente, dá a conhecer as políticas, 
procedimentos e práticas ambientais do Oceanário de 
Lisboa.

Certificações e acreditações

Comités e associações
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// Conservação
e conhecimento

// APOIO A PROJETOS

207 mil euros
// PROJETOS DE CONSERVAÇÃO EM CURSO

16
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GARANTIR AS CONDIÇÕES 
NECESSÁRIAS À 
SOBREVIVÊNCIA DAS 
TARTARUGAS MARINHAS
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE TARTARUGAS MARINHAS 
EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
2012-2019 | SÃO TOMÉ

Tartaruga-comum Caretta caretta

Tartaruga-olivácea Lepidochelys olivacea

Tartaruga-de-couro Dermochelys coriacea

Tartaruga-verde Chelonia mydas

Tartaruga-de-pente Eretmochelys imbricata

As principais atividades do projeto incluem a proteção, 

monitorização e gestão das praias de desova; comunicação, 

educação e sensibilização para a conservação das tartarugas 

marinhas, e envolvimento, participação e capacitação das 

comunidades locais  em São Tomé.

EM 2019 Foram monitorizadas diariamente 33 praias, num total 

aproximado de 25 km, com  1 953 ocorrências registadas,  526 

fêmeas marcadas,  1 154 ninhos registados e 55 112 filhotes 

libertados.

PARCEIROS/ENTIDADES ASSOCIAÇÃO PROGRAMA TATÔ

DESENVOLVER NOVA 
METODOLOGIA DE 
MARCAÇÃO PARA AUMENTAR 
O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
SOBRE O TUBARÃO-ANJO
ANGELSHARK
2017-2019 | ILHAS CANÁRIAS

Tubarão-anjo Squatina squatina

O projeto pretende obter dados acerca da ecologia desta 

espécie, visando a sua conservação. O apoio do Oceanário de 

Lisboa permitiu o desenvolvimento de uma metodologia de 

implantação de um tag low cost, de open source e eticamente 

aceitável. 

EM 2019 A equipa de conservação do Oceanário de Lisboa 

acompanhou a equipa do projeto na sua deslocação à área 

marinha de La Graciosa. Durante os 5 dias de trabalhos foi 

possível marcar mais 32 tubarões-anjo, recolher 7 recetores 

acústicos, várias amostras para estudos genéticos e ainda 

realizar o lançamento de 30 BRUVs (Baited Remote Underwater 

Video) para registar imagens destes animais. 

PARCEIROS/ENTIDADES ZOOLOGICAL SOCIETY OF 

LONDON, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAND CANARIA, 

ZOOLOGICAL RESEARCH MUSEUM ALEXANDER KOENIG



AUMENTAR O 
CONHECIMENTO SOBRE A 
PRESENÇA DE MOBULAS
MANTA CATALOG AZORES
2017-2019 | AÇORES E ATLÂNTICO ESTE

Mobula tarapacana

Mobula birostris

O projeto pretende perceber a importância dos habitats dos 

Açores como Essential Fish Habitats (EFH), para um maior 

conhecimento acerca do estilo de vida e padrões de migração 

das várias espécies de mantas que ocorrem na zona das 

Macaronésia e restantes ilhas Atlânticas.

EM 2019 Após o segundo ano do projeto foram registados 

1.429 avistamentos, identificadas 193 mantas, recolhidas 82 

amostras genéticas, realizada a sequenciação e análise do ADN 

mitocondrial das primeiras amostras e recolhidos dados de 

ocorrência e abundância de jamantas através dos censos visuais 

dos centros de mergulho e de empresas de whale watching.

PARCEIROS/ENTIDADES OKEANOS CENTRO I&D 

DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES
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CONHECER A DISTRIBUIÇÃO, 
ABUNDÂNCIA, 
COMPORTAMENTOS 
E MODOS DE VIDA 
DOS RATÕES-BISPO
FLY WITH BULL RAYS
2017-2019 | MALTA E ILHAS CANÁRIAS 

Ratão-bispo Aetomylaeus bovinus

Mediterrâneo e Europa

Ratão-bispo Aetomylaeus bovinus

a nível global

O projeto pretende realizar a monitorização da população de 

ratões-bispo, através de foto-identificação dos indivíduos. 

EM 2019 Ao longo dos dois anos do projeto, foi criado um 

website oficial, que permite o carregamento de fotografias de 

indivíduos, foi desenvolvido o trabalho com ONG’s, centros de 

mergulho e outras instituições locais para a recolha de dados, 

foi adquirido equipamento específico para as observações em 

apneia, e realizados 13 programas de estágio. O apoio concedido 

pelo Oceanário de Lisboa possibilitará: colocar em prática a 

componente de citizen-science do projeto, dar continuidade 

ao trabalho de campo e à expansão da rede de colaboradores, 

desenvolver um estudo-piloto de aplicação do método de 

“Baited Remote Underwater Video” (BRUV) e continuar a recolha 

de dados biométricos dos indivíduos existentes em aquários.

PARCEIROS/ENTIDADES IMAR – INSTITUTO DO MAR, AÇORES

Conservação e conhecimento
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ESTUDAR AS DUAS ESPÉCIES 
DE CAVALOS-MARINHOS 
EXISTENTES EM PORTUGAL
CAVALOS-MARINHOS DESCONHECIDOS
2019-2020 | PORTUGAL

Cavalo-marinho-de-focinho-comprido 
Hippocampus guttulatus

Cavalo-marinho-comum 
Hippocampus hippocampus

O projeto irá permitir perceber e identificar a presença das 

espécies por todo o país, possibilitando formular recomendações 

que visem a sua conservação, contribuir para a sua classificação 

e, simultaneamente, sensibilizar não apenas as entidades e 

indivíduos que diretamente lidam com estes animais, mas 

também o grande público para a importância destas espécies 

e dos ecossistemas onde habitam. Envolverá a comunidade 

científica, entidades da sociedade civil e cidadãos com interesse 

e conhecimento no meio marinho na recolha de informação 

no terreno, cruzando depois os dados recolhidos com dados 

existentes. 

PARCEIROS/ENTIDADES ASSOCIAÇÃO NATUREZA PORTUGAL | 

WWF PORTUGAL

CARACTERIZAR A UTILIZAÇÃO 
DAS ESPÉCIES DE ATUM NA 
INDÚSTRIA CONSERVEIRA 
PORTUGUESA
TUNAPRINT | THE TUNA BEHIND THE CAN
2019-2020 | PORTUGAL

Em Portugal ocorrem 5 espécies de atum, sendo que o estatuto 

de conservação de 4 dessas espécies apresenta algum grau de 

ameaça. O projeto tem como principal foco avaliar, aconselhar 

e informar sobre as espécies de atum utilizadas na indústria 

conserveira portuguesa, de forma a alertar as entidades 

reguladoras e o público em geral para a necessidade de 

conservação das espécies ameaçadas. O apoio do Oceanário 

de Lisboa será um primeiro passo para gerar informação que 

fundamente e promova a alteração de alguns regulamentos, no 

sentido de melhor informar o consumidor final e de capacitar a 

indústria para uma melhor gestão dos recursos. 

PARCEIROS/ENTIDADES MARE – CENTRO DE CIÊNCIAS DO 

MAR E DO AMBIENTE
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MONITORIZAR O EFEITO DAS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
SOBRE AS COMUNIDADES 
COSTEIRAS DE PEIXES
REBREATH: RECIFES INTERTIDAIS, BERÇÁRIOS EM REGIÕES 
TEMPERADAS
2018-2019 | ÁREA MARINHA PROTEGIDA DAS AVENCAS, SINTRA

42 espécies de peixes e 8 espécies de invertebrados 

O projeto pretende monitorizar o efeito das alterações climáticas 

sobre as comunidades de peixes e invertebrados juvenis de 

águas temperadas do intertidal rochoso e incide na Área Marinha 

Protegida das Avencas.

EM 2019 O apoio do Oceanário de Lisboa viabilizou o 10º ano 

de recolha de dados biológicos, pelo que é agora possível 

aprofundar as relações de diversas variáveis ambientais com a 

abundância das espécies amostradas. Foi ainda desenvolvida 

uma plataforma de recolha de dados para apoiar o trabalho dos 

investigadores que, eventualmente, poderá vir a ser utilizada 

por um público especializado, nomeadamente pescadores e 

mergulhadores. Resultaram do projeto: 1 tese de mestrado, 1 

publicação científica, 1 app para recolha de dados no campo, 

4 comunicações em congressos internacionais e 2 artigos em 

órgão de comunicação social.

PARCEIROS/ENTIDADES MARE – CENTRO DE CIÊNCIAS DO 

MAR E DO AMBIENTE, ISPA-UP – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE 

CIÊNCIAS PSICOLÓGICAS, SOCIAIS E DA VIDA

SALVAR OS CAVALOS-
-MARINHOS
DA RIA FORMOSA
2018-2019 | RIA FORMOSA, ALGARVE

Cavalo-marinho-de-focinho-comprido 
Hippocampus guttulatus

Cavalo-marinho-comum 
Hippocampus hippocampus

O projeto pretende sensibilizar e alertar a comunidade local, 

regional e nacional para a importância da ria Formosa como 

património/capital natural nacional a ser preservado, conhecer 

o estado atual das populações de cavalos-marinhos e contribuir 

para eliminar as suas ameaças, garantindo a sua continuidade 

futura através de mudanças de comportamento e do trabalho 

conjunto das várias partes interessadas. 

EM 2019 Foram dinamizadas diversas ações de sensibilização, 

entre elas a campanha de comunicação «A cavalgar para a 

extinção”, realizada em coordenação com o ICNF e o Parque 

Natural da ria Formosa, junto dos acessos às praias da ria 

Formosa para sensibilizar o público (veraneantes e sociedade 

civil em geral) para a necessidade da sua proteção. 

PARCEIROS/ENTIDADES ASSOCIAÇÃO NATUREZA PORTUGAL 

|WWF PORTUGAL, SCIAENA – ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS 

MARINHAS E COOPERAÇÃO
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ESTUDAR A IMPORTÂNCIA 
DAS ILHAS OCEÂNICAS PARA 
TUBARÕES MIGRATÓRIOS
ISLAND SHARK
2018-2020 | ARQUIPÉLAGOS DA MACARONÉSIA

Cação Galeorhinus galeus

Tubarão-martelo Sphyrna zygaena

O projeto pretende estudar a existência de áreas de parto ou 

de maternidade de tubarões migratórios nos Arquipélagos 

da Macaronésia e qual o seu papel para a resiliência das 

populações do Atlântico. Combina abordagens e técnicas 

clássicas (experiências de pesca e amostragem) com censos 

visuais remotos por vídeo subaquático e aéreo, biotelemetria 

(acústica e de satélite), genómica e modelação complexa, 

para compreender o seu comportamento espacial a diferentes 

escalas espaço-temporais e também para mapear os seus 

Habitats Essenciais.

EM 2019 Foram já recolhidas 126 amostras genéticas, realizadas 

40 entrevistas com pescadores e outros profissionais locais de 

atividade marítima, realizadas duas reuniões de trabalho com a 

administração dos Açores no âmbito grupo de trabalho de Áreas 

Protegidas Marinhas, e um conjunto de  atividades educacionais 

nas escolas das ilhas do Faial, Terceira e Santa Maria.

PARCEIROS/ENTIDADES OMA – OBSERVATÓRIO DO MAR DOS 

AÇORES, UNIVERSIDADE DOS AÇORES

AVALIAR AS POPULAÇÕES DE 
RAIAS E TUBARÕES
FINDRAYSHARK
2018-2020 | AÇORES E BERLENGAS

O projeto pretende ter um elevado impacto científico e 

social, ao desenvolver métodos tecnológicos inovadores e 

não-invasivos para avaliar a presença, abundância e tamanho 

de raias e tubarões, e propor ações de gestão e guias de 

boas-práticas adequadas, bem como ao envolver as partes 

interessadas e o público na nossa responsabilidade partilhada 

de salvaguardar estas espécies marinhas e o seu importante 

papel no funcionamento dos ecossistemas.

EM 2019 Foi efetuada campanha de recolha de dados e 

realização de testes e análises, na ilha do Faial. Através dos vários 

métodos de identificação, foi possível realizar 70 marcações. 

Foram sensibilizadas mais de 20.000 pessoas em feiras e 

eventos e 1.000 alunos em atividades escolares, tendo sido 

ainda realizados 2 workshops e 2 conferências científicas.

PARCEIROS/ENTIDADES MARE – CENTRO DE CIÊNCIAS DO 

MAR E DO AMBIENTE
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CRIAR CONSCIÊNCIA 
ECOLÓGICA SOBRE 
TUBARÕES E RAIAS
SHARK ATTRACT
2018-2020 | PORTUGAL

O projeto pretende gerar um conhecimento sólido sobre 

a situação das pescas de tubarões e raias em Portugal, que 

identifique formas de mitigar os seus impactos e que aumente 

o interesse por estas espécies, cuja maioria está fortemente 

ameaçada. Compreende a análise de dados da pesca, já 

existentes, e a recolha de novos dados relativos às pescas não 

declaradas e à pesca ilegal; o envolvimento dos pescadores 

em ações de divulgação de conhecimento científico; e a 

realização de ações e atividades de educação informal e 

de sensibilização, especialmente concebidas e realizadas 

para grupos populacionais cuja atividade se relaciona com o 

ambiente marinho e a conservação destas espécies.

EM 2019 Foram realizadas diversas ações de comunicação e 

envolvimento com pescadores, dinamizadas atividades para 

o público em geral e palestras em 8 escolas, abrangendo 225 

alunos. Foi também lançada uma aplicação de telemóvel, que 

permite a todos os cidadãos contribuir para a identificação de 

ovos de tubarões e raias ao longo da costa portuguesa, tendo 

já sido registados 611 ovos.

PARCEIROS/ENTIDADES MARE – CENTRO DE CIÊNCIAS DO 

MAR E DO AMBIENTE
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CONHECER OS MOVIMENTOS 
DAS ENGUIAS NOS AÇORES
EEL TREK
2019-2021 | AÇORES

Enguia-europeia Anguilla anguilla

Estão a ser conduzidos estudos sobre a distribuição, dinâmica 

populacional e os movimentos das enguias nos Açores. Com 

base em métodos de telemetria via satélite e estudos genéticos 

e ecológicos, pretende-se compreender os fatores que 

determinam o período de migração da enguia-europeia.

EM 2019 Foi realizada uma campanha de marcação de 23 

enguias nas ilhas das Flores, realizada amostragem de enguias 

de vidro em vários cursos de água em São Miguel, recolhidos 

dados de 2 transmissores de satélite (a 1000Km e a 1500km a 

oeste dos Açores) e apresentada contribuição para a “Evaluation 

of the Eel Regulation” da Comissão Europeia.

PARCEIROS/ENTIDADES FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO

Conservação e conhecimento
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AUMENTAR O CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO SOBRE O 
CACHALOTE NA MADEIRA
WHALE TALES
2019-2021 | MADEIRA

Cachalote Physeter macrocephalus

A metodologia aplicada neste projeto é multidisciplinar 

e inovadora, combinando as áreas da ecologia espacial, 

ecofisiologia e ecotoxicologia. Irá utilizar dados recolhidos em 

censos visuais, foto-identificação baseada nas marcas individuais 

presentes na barbatana caudal, biomarcadores de satélite, 

biópsias, e presença de microplásticos na superfície da água. A 

sensibilização do público em geral e da comunidade local será 

realizada através de ferramentas multimédia, como a transmissão 

em tempo real da posição dos indivíduos.

EM 2019 Foram realizadas 23 saídas de mar, nas quais foram 

recolhidas 18 biópsias e tiradas mais de 5000 fotografias para 

foto-identificação. Procedeu-se à atualização do catálogo de 

cachalotes da Madeira, tendo sido identificados 220 indivíduos, 

dos quais 15 foram também identificados nos Açores e nas 

Canárias, demonstrando que há conectividade entre os 

arquipélagos da Macaronésia. Foram ainda criados os suportes 

comunicacionais do projeto, através da produção de um vídeo, 

da presença nas redes sociais e da realização de palestras em 7 

escolas, abrangendo cerca de 700 alunos.

PARCEIROS/ENTIDADES ARDITI – ASSOCIAÇÃO REGIONAL 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO, TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO
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“Invertebrados marinhos. 
Proteger no mar, o futuro 
da terra.”

Criado pelo Oceanário de Lisboa e pela Fundação 
Oceano Azul, visa apoiar projetos científicos no 
âmbito da conservação das espécies e ecossistemas 
marinhos, que incluam ações no terreno, assegurem a 
qualidade científica da informação, constituam iniciativas 
sustentáveis, potenciem a educação e apresentem uma 
forte componente de divulgação, não apenas para 
especialistas como também para o grande público.

A edição de 2019 visou apoiar projetos que contribuem 
para a conservação de invertebrados marinhos. Estima-
se que cerca de 97% do número total de espécies 
de animais atualmente existentes na Terra sejam 
invertebrados. Contudo, calcula-se que apenas 10% 
destas espécies são conhecidas.

REALIZAR ESTUDO GENÉTICO 
DA LAPA DAS ILHAS 
SELVAGENS
THE SELVAGENS’ LIMPET PROJECT
2019-2022 | ILHAS SELVAGENS, MADEIRA

Lapa Patella candei

Este projeto pretende desenvolver estudos genéticos que 

permitam responder à seguinte questão: é a lapa (Patella 

candei) endémica das ilhas Selvagens ou é geneticamente a 

mesma espécie existente nas ilhas Canárias, cuja população 

está circunscrita a Tenerife e praticamente extinta? Esta 

clarificação genética será útil na definição de um estatuto de 

conservação para a espécie nas Ilhas Selvagens e de medidas 

de conservação efetiva deste que é um dos invertebrados 

marinhos mais ameaçado do Atlântico Nordeste.

PARCEIROS/ENTIDADES UNIVERSIDADE LUSÓFONA 

(COORDENAÇÃO), MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DO 

FUNCHAL, CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DA UNIVERSIDADE 

DO ALGARVE, INSTITUTO PORTUGUÊS DE MALACOLOGIA

// PROJETOS DE CONSERVAÇÃO VENCEDORES

3
// APOIO À CONSERVAÇÃO

150 mil euros

3ª Edição do Fundo para
a Conservação dos Oceanos



CRIAR CONHECIMENTO 
SOBRE ESPONJAS E CORAIS 
DE PROFUNDIDADE NA COSTA 
PORTUGUESA
DEEPBASELINE
2019-2022 | PORTUGAL

O principal objetivo deste projeto é desenvolver um mecanismo 

para a cocriação de uma base de conhecimento sobre a 

diversidade de esponjas e corais, e dos ecossistemas vulneráveis 

por eles formados, em zonas entre os 20 e 750 metros de 

profundidade. Reunirá a comunidade científica, comunidades 

piscatórias locais, associações e gestores de pesca na partilha 

de conhecimento para promover ações sustentáveis de 

conservação e gestão destas espécies e habitats.

PARCEIROS/ENTIDADES CIIMAR, IPMA, UNIVERSIDADE DOS 

AÇORES

PROMOVER O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA APANHA 
DE BERBIGÃO
COACH
2019-2022 | RIA DE AVEIRO

Berbigão Cerastoderma edule

O projeto visa avaliar o desempenho e aptidão da população 

de berbigão; identificar as principais causas para o seu declínio 

e/ou sucesso; estimar a distribuição potencial da população 

de berbigão na Ria de Aveiro e prever tendências futuras; 

e promover o desenvolvimento sustentável da apanha de 

berbigão e a consequente melhoria dos serviços económicos, 

sociais e ambientais para a região, através da fundação de uma 

cooperativa de mariscadores de berbigão.

PARCEIROS/ENTIDADES UNIVERSIDADE DE AVEIRO/CESAM 
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Animais reproduzidos 
no Oceanário de Lisboa
NASCIMENTOS EM 2019
Escorpião-vela (Nautichthys oculofasciatus)
Perca-prateada (Cymatogaster aggregata)
Uge-americana (Hypanus americanus)

Perca-da-lama (Badis badis)

CEDIDOS A OUTROS AQUÁRIOS
Corais | Tenerife (Loro Parque)
1 Raia | Bélgica (Pairi Daiza)
1 Raia | Dinamarca (Kateggat Centre)
5 Pinguins | Alemanha (Zoo de Augsburg)
3 Pinguins | Itália (Montellato Monica)
10 Medusas | Espanha (Aquário de Sevilha)

Medusa (éfiras) | Holanda (Burgers Zoo)
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Manutenção 
e reprodução 
de especies 
marinhas
O Oceanário de Lisboa  contribui para a conservação 
da biodiversidade marinha, através da promoção e 
aprofundamento do conhecimento científico sobre as 
diversas espécies marinhas que tem presentes na sua 
coleção biológica. 

Trabalha em processos e metodologias de reprodução, 
sendo pioneiro na reprodução de várias espécies, com 
as quais tem vindo a trabalhar nos últimos anos.

Em paralelo, participa, coordena e apoia programas 
de reprodução da EAZA – Associação Europeia de 
Zoos e Aquários, que têm como objetivo a gestão de 
populações de espécies em aquários públicos europeus.
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Gestão do programa 
de reprodução europeu
UGE-DE-PINTAS-AZUIS 
(Taeniura lymma) 
O Oceanário de Lisboa é responsável pelo programa 
de reprodução da espécie Taeniura lymma (uge-de-
pintas-azuis) da EAZA – Associação Europeia de Zoos e 
Aquários, na qualidade de European Studbook Keeper. 
Em 2019 foi publicada a terceira edição do studbook 
europeu desta espécie e apresentados os resultados na 
conferência anual da União Europeia de Curadores de 
Aquários. 

Coordenação do “taxon 
advisory group” europeu
MEDUSAS
Em 2019 foi criado o site experimental deste grupo de 
trabalho (www.jellyfishtag.com) que tem como objetivo 
reunir e partilhar a informação relativa à manutenção 
e reprodução deste grupo de animais. O site for 
apresentado na reunião anual da EUAC e continuará a ser 
desenvolvido em 2020.

Financiamento de fundo 
para análises genéticas
PEIXES E INVERTEBRADOS MARINHOS
O Oceanário de Lisboa financia um fundo para análises 
genéticas, no âmbito do “Fish and Aquatic Invertebrate 
Taxon Advisory Group” (FAITAG), cujo objetivo é 
a realização de estudos de genética em espécies 
cuja informação é deficiente, seja pelo estatuto de 
conservação da espécie em causa ou pelas características 
da população.

Em 2019 este fundo permitiu a realização de:

/Estudos de paternidade em indivíduos de ratões-
águia da espécies Aetobatus ocellatus  

/Estudos taxonómicos no âmbito do studbook 
europeu do grupo de espécie Neotrygon cf. Kuhlii. 

/Estudos genéticos para identificação de espécies de 
corais em vários aquários europeus

Participação em 
programas europeus 
de reprodução 
e monitorização 
de 16 espécies 
Tubarão-zebra (Stegostoma fasciatum)
Tubarão-de-pontas-negras (Carcharinus melanopterus)
Tubarão-corre-costa (Carcharinus plumbeus)
Andorinha-do-mar-inca (Larosterna inca)
Cavalo-marinho (Hippocampus hippocampus)
Cavalo-marinho-do-focinho-comprido (Hippocampus 
guttulatus)
Tubarão-cornudo (Heterodontus francisci)
Pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus)
Viola-comum (Rhinobatos rhinobatos)
Tubarão-touro (Carcharias taurus)
Quimera (Hydrolagus colliei)
Ratão-águia (Myliobatis aquila)
Ratão-bispo (Aetomylaeus bovinus)
Tubarão-leopardo (Triakis semifasciata)
Raia-pontuada (Raja brachyura)

Pata-roxa-gata (Scyliorhinus stellaris)
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Participação em cursos, 
congressos e reuniões 
da especialidade

VII AEICBAS BIOMEDICAL CONGRESS 
16 MARÇO, INST. CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR, PORTO

EUROPEAN ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIA | EDUCATION 
CONFERENCE
25-28 MARÇO, ESTOCOLMO, SUÉCIA

XI SEA OTTER CONSERVATION WORKSHOP
29-31 MARÇO, SEATTLE, EUA

AALSO-AQUATIC ANIMAL LIFE SUPPORT OPERATORS | 2019 
SYMPOSIUM AND WORKSHOP
30 MARÇO – 3 ABRIL, CALIFORNIA, EUA

EUROPEAN ASSOCIATION OF ZOO AND WILDLIFE VETERINARIAN | 
ELASMOBRANCH VETERINARY AND HUSBANDRY MEETING
14-18 ABRIL, SÓSTÓ ZOO, HUNGRIA

REGIONAL AQUATICS WORSHOP 2019
13-17 MAIO, COLUMBUS, OHIO, EUA

EUROPEAN ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIA
23-25 MAIO, GÉNOVA, ITÁLIA

 “IUCN RED LIST ASSESSMENT” WORKSHOP
12-16 AGOSTO, ÁFRICA DO SUL

EUROPEAN MARINE SCIENCE EDUCATORS ASSOCIATION | 
CONFERÊNCIA 2019
16-20 SETEMBRO, AÇORES

EUROPEAN UNION OF AQUARIUM CURATORS | CONFERÊNCIA 2019
14-18 OUTUBRO, NAUSICAA, BOULOGNE-SUR-MER, FRANÇA

ANIMAL TRAINING: UNDERSTANDING AND MANAGING ANIMAL 
BEHAVIOUR | EUROPEAN ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIA
22-25 OUTUBRO, ATTICA PARK ZOO, ATENAS, GRÉCIA

ANIMAL TRAINING THROUGH POSITIVE REINFORCEMENT
KEN RAMIREZ, SHEDD AQUARIUM
30-31 OUTUBRO, RIMINI, ITÁLIA 

Realização 
de comunicações 
em congressos 
da especialidade

HUSBANDRY CHALLENGES DURING ADAPTATION PERIOD OF TWO 
YOUNG SEA OTTERS, ENHYDRA LUTRIS KENYONI AT OCEANÁRIO 
DE LISBOA
SEA OTTER WORKSHOP. SEATTLE (EUA). 28-31 DE MARÇO
EUROPEAN UNION OF AQUARIUM CURATORS. NAUSICAÁ (FRANÇA). 
15-17 DE OUTUBRO

JELLYFISH TAG - BREAKING BARRIERS BETWEEN THE POSSIBLE AND 
THE IMPOSSIBLE IN THE PRODUCTION OF JELLYFISH  
FAITAG SESSION. EUROPEAN UNION OF AQUARIUM CURATORS.  
NAUSICAÁ (FRANÇA). 15-17 OUTUBRO 

THE POWER OF COMMUNICATION: SEA OTTERS ARRIVAL
EUROPEAN UNION OF AQUARIUM CURATORS. NAUSICAÁ (FRANÇA). 
15-17 OUTUBRO

3RD EDITION BLUE SPOTTED STINGRAY EUROPEAN STUDBOOK
FAITAG SESSION. EUROPEAN UNION OF AQUARIUM CURATORS.  
NAUSICAÁ (FRANÇA). 15-17 OUTUBRO 

IUCN RED LIST IN AQUARIUMS 
EUROPEAN UNION OF AQUARIUM CURATORS.  NAUSICAÁ 
(FRANÇA). 15-17 OUTUBRO 

ELASMOBRANCHS IN-SITU CONSERVATION PROJECTS
EUROPEAN UNION OF AQUARIUM CURATORS.  NAUSICAÁ 
(FRANÇA). 15-17 OUTUBRO 

SEDATION AND ANESTHESIA IN RESEARCH FISH. BRIEF REVIEW AND 
DISCUSSION
14TH FELASA CONGRESS. PRAGA (REPÚBLICA CHECA). 10-13 JUNHO

A DESCRIPTION OF HUSBANDRY AND HEALTH PROGRAMS OF 
A MULTI-SPECIES AQUATIC FACILITY
14TH FELASA CONGRESS. PRAGA (REPÚBLICA CHECA). 10-13 JUNHO

ZEBRAFISH HEALTH MONITORING: RECOMMENDATIONS FROM 
THE FELAS-AAALAS WORKING GROUP. 
14TH FELASA CONGRESS. PRAGA (REPÚBLICA CHECA). 10-13 JUNHO

HEMATOLOGIA CLÍNICA EM ELASMOBRÂNQUIOS – RELATO EM 
MOBULA HYPOSTOMA. 
V REUNIÃO CIENTÍFICA DA ASSOCIAÇÃO IBÉRICA DE VETERINÁRIOS 
DE FAUNA SELVAGENS E PARQUES ZOOLÓGICOS. JARDIM 
ZOOLÓGICO DE LISBOA (PORTUGAL). 16-17 NOVEMBRO
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Publicações científicas
WARMING IN TROPICAL MARINE ECOSYSTEMS: CAN INTEGRATIVE 
PHYSIOLOGICAL INDICES HELP PRIORITIZE HABITATS AND SPECIES 
FOR CONSERVATION?

Madeira C & Dias M, Leal MC, Mendonça V, Madeira D, Ferreira A, 
Gouveia R, Jogee N, Flores AAV, Diniz M, Cabral HN, Vinagre C. , 
15th European Ecological Federation Congress and 18th Portuguese 
Society for Ecology Meeting: Ecology Across Borders - Embedding 
Ecology in Sustainable Development Goals, Poster presentation,  
29th July - 2nd August 2019, Lisbon, Portugal.

LONG-TERM EXPOSURE TO INCREASING TEMPERATURES ON 
SCLERACTINIAN CORAL FRAGMENTS REVEALS OXIDATIVE STRESS. 

Marta Dias, Ana Ferreira, Raúl Gouveia, Carolina Madeira, Nadia 
Jogee, Henrique Cabral, Mário Diniz, Catarina Vinagre. Marine 
Environmental Research, volume 150, Setembro 2019, 104758.

OXIDATIVE STRESS ON SCLEACTINIAN CORAL FRAGMENTS 
FOLLOWING EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURE AND LOW 
SALINITY. 

Marta Dias, Carolina Madeira, Nadia Jogee, Ana Ferreira, Raúl 
Gouveia, Henrique Cabral, Mário Diniz, Catarina Vinagre. Ecological 
Indicators, volume 107, Dezembro 2019, 105586.

Ações de formação 
oferecidas a outras 
instituições

CADEIRA DE AQUARIOLOGIA, INTEGRADA NO MESTRADO EM 
ECOLOGIA MARINHA

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

CURSO PÓS-GRADUADO DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

AULA SOBRE MANEIO MÉDICO E CIRÚRGICO NA EXPERIMENTAÇÃO 

EM PEIXES

NOVA Medical School - Faculdade de Ciências Médicas

PRACTICAL COURSE ON ANIMAL HANDLING AND 
EXPERIMENTATION IN MOUSE AND ZEBRAFISH

ANESTHESIA, ANATOMY, EUTHANASIA AND HEALTH CONTROL IN 

FISH (AULAS TEÓRICAS E AULAS PRÁTICAS)

Instituto Gulbenkian de Ciência

FISH WELFARE COURSE. LECTURE: ANAESTHESIA IN FISH

Universidade do Algarve

CADEIRA DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS DA LICENCIATURA EM 
BIOLOGIA

“OCEANÁRIO DE LISBOA. CONSERVAÇÃO”

Instituto Superior de Psicologia Aplicada

Avaliação 
do risco 
de extinção 
332 espécies 
marinhas
Numa parceria com a Species Survival Commission, 

da União Internacional para a Conservação 

da Natureza, o IUCN Marine RED LIST Officer 

do Oceanário de Lisboa está 100% dedicado 

à avaliação do risco de extinção de espécies 

marinhas, desempenhando um papel essencial 

no aumento do número de espécies avaliadas, 

contribuindo, assim, para a divulgação do seu 

estatuto de proteção e para a sua conservação. 

Em 2019 o Oceanário de Lisboa esteve envolvido 

no processo de avaliação de 332 espécies 

marinhas (20 das quais presentes em aquários 

públicos europeus) que nunca tinham sido alvo 

de pré-avaliação. 

Foram já publicadas na IUCN Red 
List 51 novas avaliações de espécies 
marinhas, que resultaram do trabalho 
e contributo do IUCN Marine Red List 
Officer do Oceanário de Lisboa.
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ESTÁGIOS CURRICULARES E PROFISSIONAIS 
REALIZADOS NO OCEANÁRIO DE LISBOA

FORMAÇÕES A AQUARISTAS DE OUTROS 
AQUÁRIOS PÚBLICOS DA EUROPA

6

3



// Educação
e sensibilização
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// PARTICIPANTES ATIVIDADES EDUCATIVAS

214 052 (+35%)
// AÇÃO EDUCAR PARA UMA GERAÇÃO AZUL

699 Professores
// INVESTIMENTO EM LITERACIA DO OCEANO

729 mil euros 

Mais de um 1,5 milhões de participantes já foram 
impactados pelo Programa de Educação do Oceanário 
de Lisboa.  

Num cenário único, as mais de 40 atividades educativas 
realizadas no Oceanário de Lisboa apresentam diversas 
abordagens e formatos, consoante o público-alvo, nível 
de ensino e tipo de conteúdos. As atividades estão 
cheias de histórias, jogos, desafios e surpresas, que têm 
um objetivo único: fazer a diferença no futuro do oceano, 
transformando e influenciando crianças e adultos.
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73 246 participantes (+11%)

Atividades
educativas 
no Oceanário
de Lisboa
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Programas 
escolares
A programação de atividades dirigidas a grupos escolares 
explora a literacia do oceano e trabalha com as ciências 
naturais, da terra e da vida, da literatura, da matemática e 
da conservação da natureza. Está adaptada a diferentes 
níveis pedagógicos, valorizando e complementando as 
temáticas curriculares propostas pelo sistema educativo. 
As estratégias adotadas estimulam a descoberta e 
promovem a ligação ao oceano.

PARTICIPANTES

PRÉ-ESCOLAR 12 414

1º CICLO 20 260

2º CICLO 8 062

3º CICLO 7 494

SECUNDÁRIO 4 410

“Ler o Mar”  
em destaque nas novas atividades educativas 
Como novidade do ano letivo 2019/20 foram criadas 
atividades especiais para os vários níveis de ensino que 
partem da leitura de uma história, de autores como 
Sophia de Mello Breyner Andresen, Papiniano Carlos, 
Luís de Camões, Benji Davies e o Padre António Vieira. 
Ensinar o oceano através da poderosa ferramenta da 
leitura permite às crianças e jovens aprofundar os seus 
conhecimentos e interpretar o mundo que o rodeia, 
desenvolver a sua capacidade de decisão, estimular a sua 
criatividade, e, desta forma, fortalecer atitudes e valores 
que se reflitam em ações responsáveis e conscientes 
para com o oceano. 

PARTICIPANTES

FÉRIAS DEBAIXO D’ÁGUA 4 045

CONCERTO PARA BEBÉS 2 681

FESTAS DE ANIVERSÁRIO 4 317

DORMINDO COM TUBARÕES 2 127 
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140 806 participantes (+53%)

Atividades educativas
gratuitas fora de portas

PLASTICOLOGIA MARINHA VAI ÀS ESCOLAS 
CONSCIENCIALIZAR PARA A POLUIÇÃO DO PLÁSTICO NO 
OCEANO

52 391 ALUNOS DO ENSINO BÁSICO

VAIVÉM OCEANÁRIO LEVA OCEANO A TODO O PAÍS E A 
PÚBLICO DE TODAS AS IDADES

22 846 PARTICIPANTES

PLANETA OCEANO ENSINA A RESPONDER ÀS QUESTÕES 
ESSENCIAIS SOBRE O MUNDO MARINHO 

27 791 PARTICIPANTES

OCEANO PARTICIPATIVO ALERTA ALUNOS PARA A 
IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS

458 JOVENS DO 3º CICLO E SECUNDÁRIO

ESCUTEIROS APRENDEM A CONTRIBUIR PARA A 
CONSERVAÇÃO DO OCEANO

4 897 ESCUTEIROS

CONSERVAÇÃO DOS CAVALOS-MARINHOS DA RIA 
FORMOSA CHEGA A VISEU

3 484 VISITANTES DA FEIRA DE SÃO MATEUS

PROGRAMA BANDEIRA AZUL ALERTA PARA A 
PROBLEMÁTICA DA POLUIÇÃO POR PLÁSTICO 

352 PRAIAS, 17 MARINAS E PORTOS DE RECREIO

FRANCISCO LUFINHA SCHOOL TOUR | INSPIRA JOVENS 
PARA UMA ATITUDE PRÓ-ATIVA PERANTE O MAR

7 279 JOVENS DO 3º CICLO E SECUNDÁRIO

SCHENKER SCHOOL TOUR | CAMPEÃ MUNDIAL DE 
BODYBOARD PARTILHA AS SUAS PREOCUPAÇÕES COM O 
MAR COM OS JOVENS DO ALGARVE

5 391 JOVENS DO 3º CICLO E SECUNDÁRIO

EXPOSIÇÃO EM CASCAIS «O OCEANÁRIO NÃO ESTÁ SÓ EM 
LISBOA» MOTIVA A REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DE CADA 
UM NA PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA

3 389 PARTICIPANTES
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“Educar para uma Geração 
Azul” leva literacia do 
oceano às salas de aula
699 PROFESSORES TREINADOS EM LITERACIA DO OCEANO

Concebido e implementado pela Fundação Oceano Azul e 

pelo Oceanário de Lisboa, o programa promove a literacia 

do oceano com crianças residentes em Portugal, entre os 6 

e os 10 anos, através da formação certificada de professores 

do ensino básico e da oferta de materiais educativos e do 

primeiro manual sobre o oceano para trabalharem os temas 

com os seus alunos. 

Através desta ação, espera-se que 16.781 
alunos sejam os primeiros da Geração Azul.

Iniciada em 2018 e desenvolvida em 2019, a primeira fase deste 

projeto-piloto foi implementada em:

Escolas de ensino básico de
Mafra, Nazaré, Peniche, Moura e Silves
44 escolas de Cascais
64 escolas dos Açores

Oferta de equipamentos 
para a prática do Desporto 
Escolar Náutico
21 NOVOS EQUIPAMENTOS NÁUTICOS NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS

Com o objetivo de promover a literacia do oceano numa faixa 

etária em que os jovens valorizam a prática desportiva, foram 

oferecidos à Direção-Geral de Educação novos equipamentos 

náuticos, como apoio e incentivo à prática e aprendizagem 

de desportos náuticos nas escolas públicas nacionais, e como 

forma de sensibilizar os jovens para atitudes responsáveis 

relativamente ao oceano. Em 2019 foi realizada cerimónia 

pública de entrega de todos equipamentos oferecidos à 

Direção-Geral de Educação desde 2017.



//Comunicação
e divulgação

Sensibilizar os cidadãos 
em geral para o dever da 
conservação do oceano
A comunicação do Oceanário de Lisboa tem como 
objetivo promover o conhecimento sobre o oceano e 
sensibilizar os cidadãos em geral para o dever da sua 
conservação, fazendo chegar a todos os visitantes, mas 
também a todos aqueles que não visitam o Oceanário 
de Lisboa, os importantes temas e questões relacionadas 
com o oceano. Pretende-se igualmente divulgar e dar 
a conhecer as atividades realizadas pelo Oceanário de 
Lisboa, bem como todas as novidades e motivos de 
visita ao aquário. 

Conferência 
«O Futuro do Planeta»
O Oceanário de Lisboa participou como anfitrião e 
coorganizador do debate sobre «O Futuro do Planeta», 
promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos 
e a Fundação Oceano Azul, a 14 e 15 de setembro, através 
de uma conferência com um painel de especialistas 
nacionais e internacionais, com destaque para a presença 
do ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry, 
a bióloga e exploradora subaquática Sylvia Earle e o 
ecologista Carl Safina.  

Série televisiva 
A primeira série documental portuguesa completamente 
dedicada à biodiversidade do mar português e às áreas 
marinhas mais pristinas da costa de Portugal, incluindo 
os Arquipélagos da Madeira e dos Açores, estreou na 
televisão portuguesa no dia 20 de novembro. Um projeto 
da RTP, desenvolvido em parceria com o Oceanário 
de Lisboa e a Fundação Oceano Azul e realizado pelo 
fotógrafo e cineasta subaquático Nuno Sá, que mostra 
aos espectadores o mar de Portugal, através de imagens 
únicas e exclusivas.
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1 652 NOTÍCIAS (-19%)

124 097 FÃS (+17%)

36 200 SEGUIDORES (+50%)

1,5 MILHÕES VISITAS WEBSITE

5,2 MILHÕES VISUALIZAÇÕES DE FILMES DO OCEANÁRIO (+16%)



// Recursos
humanos
Nº. MÉDIO DE COLABORADORES 76

COLABORADORES EFETIVOS 95%

IDADE MÉDIA 37 anos

REPRESENTAÇÃO DE GÉNERO
   62%      38% 

FORMAÇÃO 1.421 horas
(+310 horas que em 2018)
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// Responsabilidade 
social

OCEANÁRIO PARA TODOS PROPORCIONA 
VISITAS INCLUSIVAS
Criadas novas tipologias de visita para públicos com 

necessidades específicas, onde se incluem visitas com 

interpretação em língua gestual portuguesa para portadores 

de deficiência auditiva e visitas com áudio-descrição para 

portadores de deficiência visual.

OCEANÁRIO SOLIDÁRIO OFERECE VISITAS 
A INSTITUIÇÕES SOCIAIS
Oferecidas 1.234 visitas e 30 atividades educativas a crianças, 

adultos e seniores provenientes de diversas instituições de cariz 

social.

OCEANÁRIO PARCEIRO DO PROGRAMA 
“CIDADES RESILIENTES EM PORTUGAL”
O Oceanário de Lisboa é uma das entidades parceiras do 

programa que encoraja as cidades a implementarem medidas 

que contribuam para o aumento da resiliência a catástrofes. 

Em parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e diversas 

entidades públicas e privadas, pretende-se promover um 

conjunto de atividades que visam um maior conhecimento dos 

perigos, vulnerabilidades e riscos.

APOIOS PRESTADOS AO ABRIGO DA LEI DO 
MECENATO
No âmbito da sua política de responsabilidade social e 

envolvimento e participação na comunidade, o Oceanário de 

Lisboa realizou diversos donativos, atribuídos ao abrigo da lei 

do mecenato, que ascenderam a um valor global de 60 mil 

euros.



// Análise económica
e financeira
O Oceanário de Lisboa reforçou, em 2019, a sua situação financeira 

com o crescimento de 6% dos resultados operacionais antes de 

depreciações, com o aumento da margem operacional para os 

33% e o crescimento de todos os indicadores financeiros, ao 

mesmo tempo que continuou a reforçar o seu posicionamento 

como instituição de conservação da biodiversidade marinha e 

de promoção da literacia do oceano.

O Oceanário de Lisboa registou ligeiro abrandamento no 

número de visitantes, no entanto, a receita de bilheteira cresceu 

2%, na sequência do aumento de preços registado em março 

e da adoção do bilhete único em dezembro. As vendas da 

loja cresceram 18%, devido em grande parte ao aumento de 

diversidade de produtos na loja e da maior oferta de artigos da 

marca #SeaTheFuture, que se diferencia pela procura de uma 

maior  sustentabilidade.

No que respeita ao investimento, o ano 2019 é revelador de 

alguma estabilização nos melhoramentos realizados nos dois 

últimos anos na estrutura do equipamento e de uma aposta 

relevante na nova exposição temporária “ONE - O MAR COMO 

NUNCA O SENTIU”.

Uma contínua execução de programas de conservação e 

educação demonstram a aposta estratégica na concretização 

da missão do Oceanário de Lisboa.

36 |    //2019 



//2019  | 37     

Resultados

2019 2018 VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO %

RENDIMENTOS

Vendas 2.285 1.929 356 18%

Prestações de Serviços 16.751 16.415 336 2%

Outros Rendimentos e Ganhos 315 317 -2 -1%

Juros e outros rendimentos 27 27 0 -1%

GASTOS

Custo das Mercadorias Vendidas 839 662 177 27%

Fornecimentos e Serviços Externos 8.675 8.942 -267 -3%

Gastos com pessoal 3.186 2.714 472 17%

Gastos depreciação e amortização 2.408 2.168 240 11%

Outros gastos e perdas 395 422 -27 -6%

Gastos e Perdas de Financiamento 1.196 1.314 -119 -9%

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 2.678 2.464 214 9%

milhares de euros

1,519 1,481

2,494

1,879
2,033

2015 2016 2017 2018 2019

1,953

3,243

4,587

3,752 3,847

2015 2016 2017 2018 2019

EBITDA
milhares de euros

RESULTADO LÍQUIDO
milhares de euros

2,836

5,444

6,766
5,920

6,255

2015 2016 2017 2018 2019

EBITDA
MILHARES DE EUROS
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Investimentos

INVESTIMENTOS 2019 2018 2017

Exposição Temporária 1.089 1.099 0

Comuns da Empresa 896 3.012 1.015

Engenharia 877 761 642

Biologia 50 55 41

Comercial 33 79 1

Educação 25 65 36

Operações 17 4 11

TOTAL 2.986 5.075 1.746

milhares de euros

No conjunto de investimentos realizados em 2019 é de destacar o investimento para conceção 

e criação de uma nova exposição temporária, cuja inauguração e abertura ao público se 

realizou em janeiro de 2020, e que desde a fase de projeto totalizou o montante de 2,2 milhões 

de euros.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 2019

Nova exposição 1.089

Equipamento Informático 220

Remodelação de Sala de Preparação de Alimentos e Arcas Frigorificas 176

Estudo projeto expansão 160

Substituição câmaras CCTV 158

Conjunto de pequenos investimentos Engenharia 142

Susbstituição de tubagem climatização 104

Substituição do Sistema de Gestão Centralizada 67

Aquisição de Plataforma Elevatória 61

Sustituição de condutas de AVAC - Quarentena 58

Iluminação e Sinalética de Emergência do Edifício dos Oceanos 52

Conjunto de pequenos investimentos Biologia 50

Outros Investimentos 650

TOTAL 2.986

milhares de euros






