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O OCEANÁRIO DE LISBOA É UM
AQUÁRIO PÚBLICO DE RENOME
MUNDIAL. UMA DAS MAIS 
INSPIRADORAS «JANELAS» PARA 
O OCEANO, CRIADO PARA EDUCAR 
E INSPIRAR OS SEUS VISITANTES.
O Oceanário de Lisboa é um dos pontos turísticos a não perder na 
capital portuguesa, sendo uma referência mundial para  
conservação do oceano desde 1998.

O Oceanário de Lisboa tem por missão promover o conhecimento
dos oceanos, sensibilizando os cidadãos para o dever da
conservação do património natural, através da alteração dos seus
comportamentos.

O Oceanário reforça a concretização da missão da Fundação
Oceano Azul, o seu acionista, de contribuir para um oceano
produtivo e saudável em benefício do nosso planeta, pela atuação
em três eixos fundamentais: gestão de uma exposição de
excelência, promoção de uma literacia azul e conservação do
oceano.
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CONSIDERADO TRÊS VEZES O 
MELHOR AQUÁRIO DO 
MUNDO PELO TRAVELLERS’ 
CHOICE DO TRIPADVISOR
CELEBRAÇÂO DOS OCEANOS 

Inaugurado em 1998 no âmbito da última exposição mundial do séc. XX,
cujo tema foi «Os Oceanos, um Património para o Futuro», o Oceanário
eternizou a ligação de Lisboa com o Oceano.

Foi concebido pelo arquitecto Peter Chermayeff, que idealizou um
edifício visível de todas as direcções e um aquário que representasse o
oceano como único e sem fronteiras. A partir deste conceito, nasceu
um grande aquário central, rodeado por quatro habitats distintos.
Caminhar pelos corredores do Oceanário proporciona ao visitante uma
experiência imersiva, uma viagem contemplativa pelo mundo
subaquático e a descoberta de 8.000 criaturas marinhas de 500
espécies diferentes.

O Oceanário é um lugar único e inesquecível. 
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EXPOSIÇÕES
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«UM PLANETA, UM OCEANO»
8.000 ORGANISMOS
500 ESPÉCIES
26 MILHÕES DE VISITANTES

Com o nome «Um Planeta, Um Oceano», a Exposição Permanante do
Oceanário de Lisboa é uma verdadeira experiência multissensorial. O
incrível aquário central simboliza o «oceano global» e alberga cerca de
100 espécies de quatro oceanos, rodeadas por quatro habitats marinhos
distintos. Os visitantes podem conhecer pinguins-de-magalhães,
papagaios-do-mar, lontras-marinhas, peixes-lua, dragões-marinhos,
polvos, peixes- palhaço, enguias, raias, várias espécies de tubarões e
corais deslumbrantes, para citar apenas alguns.

EXPOSIÇÕES
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«FLORESTAS SUBMERSAS by TAKASHI 
AMANO»
160 MIL LITROS DE ÁGUA DOCE
40 METROS DE COMPRIMENTO
40 ESPÉCIES DE PEIXES TROPICAIS
46 ESPÉCIES DE PLANTAS AQUÁTICAS

A exposição «Florestas Submersas by Takashi Amano» apresenta as florestas tropicais e os 
seus sistemas aquáticos através do maior e mais deslumbrante Nature Aquarium do 
mundo, criado pelo famoso aquascaper Takashi Amano. A exposição artística e 
conceptual deste visionário japonês é uma interpretação da natureza que revela  a 
grande energia do seu equilíbrio, onde a arte, a beleza e a natureza se juntam na 
perfeição.

EXPOSIÇÕES
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EXPOSIÇÕES

«ONE – O MAR COMO NUNCA 
O SENTIU»
A mais recente instalação artística de Maya Araújo Almeida, é uma viagem
ao mar português contada pela voz do Oceano, pelas criaturas que o
habitam, e pelas pessoas que o amam, protegem e a ele pertencem. ONE
é uma ligação ao Oceano aberto: uma experiência imersiva que incutirá
um sentimento de maravilha e responsabilidade pela preservação deste
magnífico mundo subaquático.
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0-2 Gratuito

3-12 13€

13-64 19€

+65 15€

TARIFAS



VISITAS GUIADAS
Uma visita completa ao Oceanário de Lisboa é uma experiência única que nos leva a
conhecer e a sentir a magia inesquecível do mundo subaquático.

Comece com uma experiência imersiva, uma viagem contemplativa através do
mundo subaquático, para descobrir 8.000 criaturas marinhas, de 500 espécies
diferentes, guiadas por aqueles que as conhecem como ninguém! Irá também
descobrir as "Florestas Submersas by Takashi Amano", uma obra do mais famoso
aquascaper do mundo que representa a inspiradora floresta subaquática ao som da
banda sonora exclusiva de Rodrigo Leão e da instalação artística "ONE - O oceano
como nunca o sentiu" da artista portuguesa Maya Almeida, que através de uma
experiência imersiva retrata a profunda ligação entre o homem e o mar, invocando ao
mesmo tempo a grandeza do oceano.

A experiência, conduzida por um educador marinho, será única e diferente, pois só a
curiosidade dos visitantes desafia as melhores histórias e segredos.

As Visitas Guiadas estão disponíveis em português, inglês e espanhol.
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OCEANÁRIO PARA TODOS
Com quase 1,5 milhões de visitantes por ano, o Oceanário de Lisboa é para
todos.

O Oceanário de Lisboa tem percursos acessíveis, não só no interior do
edifício mas também na área circundante, para facilitar o acesso com
carrinhos de bebé e cadeiras de rodas.

O Oceanário proporciona visitas inclusivas para pessoas com deficiências
auditivas, com intérpretes da Língua Portuguesa de Sinais (LGP) e
interpretação visual, com descrição áudio
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O livro «Escanifoquê?», de André Letria e Ricardo Henriques, é o mapa de uma
visita guiada que envolve ovos, bicadas, dentes de tubarão e conta com a
participação especial da mascote Vasco. Partindo do livro, todos podem conhecer
as espécies do Oceanário através de detalhes maravilhosos: olhos pintados, cores
mais «exuberantes» (que são para afugentar o inimigo) e outros mecanismos de
disfarce e de adaptação que tornam estas espécies verdadeiros «hidroninjas».

EXPERIÊNCIA:

90 minutos em visita guiada ao Aquário, guiados por um educador marinho com o
Programa «Escanifoquê?».

Esta atividade, que é ideal para famílias com crianças até aos 10 anos, decorre
mediante reserva prévia. 12



EXPERIÊNCIAS
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COMBINE O SEU BILHETE PARA UMA EXPERIÊNCIA EXCLUSIVA

TELECABINE DE LISBOA
Numa viagem entre o rio e o céu, na Telecabine Lisboa pode admirar uma
das zonas mais emblemáticas da cidade o Parque das Nações e ter uma vista
panorâmica do estuário do rio Tejo e da margem sul de Lisboa. Uma
perspetiva única para ver referências contemporâneas da cidade como o
Oceanário de Lisboa (arquitecto Peter Chermayeff), Pavilhão de Portugal
(arquitecto Siza Vieira), Estação do Oriente (arquitecto Santiago Calatrava),
Altice Arena, Lago das Tágides, Jardim Garcia de Orta, Torre e Ponte Vasco da
Gama.

INCLUÍDO

Bilhete do Oceanário de Lisboa para visita livre e bilhete para viagem de ida e
volta na Telecabine de Lisboa.
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COMBINE O SEU BILHETE COM UMA REFEIÇÃO

#SeaTheFuture
Se pretende um programa completo e descontraído, combine o seu bilhete com
um menu de almoço ou aproveite o «brunch all day», e termine com uma
experiência saborosa e sustentável!

O menu, da autoria do Grupo SushiCafé, tem por base produtos confecionados a
vapor, saladas, sanduiches, tostas, piadinas, granolas, smoothies e sumos naturais,
entre outras opções saudáveis. Há ainda um menu especial para crianças, com mini
panquecas, sopa, panadinhos, hambúrguer entre outros.
Termine em beleza com uma sobremesa vegana: um crumble de maçã, um bolo
de cenoura, um red velvet, ou para os mais gulosos, uma mousse de chocolate.

Consulte o menu especial e desfrute de uma refeição saborosa e sustentável numa
esplanada ampla.



COMBINE O SEU BILHETE PARA UMA EXPERIÊNCIA EXCLUSIVA

OBSERVAÇÃO DE
GOLFINHOS NO TEJO
O Oceanário de Lisboa, em parceria com a Terra Incógnita, propõe-lhe uma 
experiência única no rio Tejo: a observação de golfinhos. Aproveite o regresso dos 
golfinhos ao Tejo e desfrute de uma viagem surpreendente de barco pelo estuário, 
ao encontro da vida selvagem ao largo de Lisboa. Um programa memorável para 
viver em família ou com amigos, e na companhia destes maravilhosos cetáceos.

Mas se o estuário do Tejo é o primeiro encontro com o Atlântico e a
sua vida selvagem, a visita ao Oceanário de Lisboa completa a experiência com um 
mergulho noutros Oceanos «Um Planeta Um Oceano» é o tema que dá mote a uma 
viagem à descoberta do Oceano Global, representado pelo imponente aquário 
central, com mais de cinco milhões de litros de água e cem espécies de quatro 
oceanos. 

EXPERIÊNCIA
Passeio de barco para Observação de Golfinhos no Tejo (180 minutos)
+ Visita Livre ao Oceanário de Lisboa + T shirt #SeaTheFuture/Oceanário de Lisboa

Esta experiência está disponível de abril a outubro e requer reserva prévia.
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OBSERVAÇÃO DE
FLAMINGOS NO TEJO
«Flamingos no Tejo» é uma viagem com o Oceanário de Lisboa para explorar a 
Reserva Natural do Estuário do Tejo e conhecer a biodiversidade que a habita, 
acompanhado por um biólogo marinho. Numa parceria inédita com o EVOA –
Espaço de Visitação e Observação de Aves – propõe-se um programa completo, 
que integra uma experiência de aproximação à natureza com a cultura e 
gastronomia regional.

EXPERIÊNCIA
| Percurso de ida e volta Oceanário-EVOA (de shuttle no inverno e de barco no 
verão), acompanhado por um biólogo, que não deixará escapar nenhuma ave por 
identificar.
| Atividades de escuta e observação de aves - visita às lagoas do EVOA ou passeio 
nas pastagens e arrozais 
| Almoço com pratos regionais (A Coudelaria)
| Prova de vinhos
| Coudelaria – cavalo-lusitano  

Disponível durante todo o ano, para dia completo ou meio-dia, este programa 
adapta-se mediante as estações do ano e tem variações para crianças e adultos. 
Requer reserva prévia.
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LISBON OCEAN
EXPERIENCE
Uma viagem para mentes curiosas, fascinadas pela beleza e diversidade dos habitats 
oceânicos e costeiros e pela perspetiva de aproveitar o poder do vento e saborear a 
gastronomia e cultura de Portugal. 
Imagine um passeio exclusivo pelos bastidores do Oceanário, avistar flamingos nas 
planícies aluviais, uma vela ao pôr-do-sol ao largo da costa histórica de Lisboa, 
comandar um veleiro clássico de 63 metros de altura sob as estrelas. Na «Lisbon 
Ocean Experience» poderá aproximar-se e acompanhar os golfinhos, andar de 
caiaque sob as falésias irregulares do Parque Nacional da Arrábida em Portugal, 
encontrar um polvo ao mergulhar ou fazer «snorkling» numa das reservas marinhas 
mais primitivas de Portugal, sempre guiado por um biólogo marinho.
O aclamado veleiro português Santa Maria Manuela e o Oceanário de Lisboa são os 
curadores desta viagem única de descoberta ecológica, marítima e cultural. Junte-se 
à aventura!

EXPERIÊNCIA
| 4 dias e 3 noites a bordo do icónico navio Santa Maria Manuela ao largo de Lisboa
| Expedição guiada por um biólogo marinho
| Fado, vinhos e gastronomia portuguesa
| Visita aos bastidores do Oceanário de Lisboa com um biólogo marinho
| Atividades de «Bird watching», mergulho, caiaque e «snorkling»

Disponível entre junho e setembro. Requer reserva prévia.



Todos os anos, dezenas de mantas e diabos-do-mar reúnem-se no mar açoriano,
perto da ilha de Santa Maria. O projeto de conservação «Manta Catalog Azores»
observa e estuda estes peixes icónicos para melhor compreender como podemos
assegurar a sua conservação.

Junte-se à equipa que lidera este projeto de conservação e, durante este programa
de 8 dias, poderá mergulhar no fantástico mundo subaquático dos Açores e
aprender mais sobre as mantas e diabos-do-mar existentes na região, sobre
técnicas de identificação fotográfica e contribuir para a proteção destas espécies
ameaçadas.

Uma experiência imersiva, autêntica e única que contribui para o futuro sustentável
destes ecossistemas. Mergulhe numas férias únicas!
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PRODUTOS
CORPORATE
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VISITAS CORPORATIVAS
Um mergulho nos segredos mais profundos do planeta Oceano.

Feche os olhos e imagine o Oceano. Até onde vai o vasto mar? Porque é azul?
Qual é o maior animal que o habita? Poderíamos viver sem o oceano? Descubra
todas as respostas e muito mais num passeio a transbordar de segredos do mar.

Workshop sobre o oceano com linguagem adequada aos vários grupos etários.
Descubra como o mar influencia a humanidade e como todos nós influenciamos o
oceano. Uma viagem à descoberta através de curiosidades sobre o oceano, o que
ainda está por descobrir, e como todos nós podemos contribuir para a sua
conservação.

EXPERIÊNCIA:

45 minutos em auditório e uma visita de 90 minutos ao Aquário guiada por um
educador marinho. Entrada Gratuita nas outras exposições do Oceanário de
Lisboa.
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SEASTAINABILITY
BLUE IS THE NEW GREEN
Um workshop desenvolvido para empresas, que pretende ser o início de uma
mudança individual e coletiva.

A Terra tem um oceano global que influencia toda a vida no planeta. O oceano é
fonte de bens e serviços indispensáveis à humanidade, já que fornece oxigénio,
alimento e recursos energéticos, regula o ciclo da água e o clima, desempenha
um papel fundamental na economia de vários países e é uma importante via de
transporte. Em que medida está o Oceano em risco? E como pode a atitude de
cada um contribuir para ser parte da solução da crise climática e de extinção? Em
todas as atividades deste workshop são partilhados dados científicos, reais e
validados, que lançam a discussão sobre os nossos comportamentos e nos
desafiam a mudar em prol de um futuro mais sustentável.

EXPERIÊNCIA:

120 minutos em sala (ou plataforma de videoconferência) aliados a uma de três
experiências hands-on : limpeza de praia, Observação de Golfinhos ou
Observação de Aves..
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ESPAÇOS
PARA EVENTOS
Integrado num espaço único em harmonia com o rio
Tejo, o Oceanário de Lisboa é um local de eleição para
acolher reuniões e eventos de empresas.
Complemente o seu evento com uma Visita Guiada às
exposições do Oceanário de Lisboa.
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ESPAÇOS PARA EVENTOS

AUDITÓRIO
MAR DA PALHA
Equipado com um sistema áudio e de projeção que 
garantem elevada qualidade ao espaço, o Auditório Mar 
da Palha apresenta-se como uma nova oferta para a 
cidade de Lisboa e para o Parque das Nações pronto a 
receber diversos tipos de eventos, como conferências, 
apresentações e concertos.

Áreas de apoio
Um foyer

Layout e capacidade
117 lugares (9 filas de 13 lugares) 24



ESPAÇOS PARA EVENTOS

SALA VIP
Área 70 m²

Áreas de apoio: Sala anexa (25 m²; acesso pela sala principal)

Configuração e capacidade

| Jantar/Almoço sentado 16 pessoas
| Reunião 16 pessoas
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ESPAÇOS PARA EVENTOS

SALA SOPHIA DE MELLO 
BREYNER
Área: 320 m² (H. 2.40m | 2.80m; L. 32m; W. 9m)

Áreas de apoio: Foyer de receção (50 m²) e veranda ( 15 m²); copa 30 m²)

Configuração e capacidade

| Jantar/almoço sentado - 150 pessoas
| Receção/cocktail - 200 pessoas
| Em “U” - 70 pessoas
| Teatro/plateia - 200 pessoas
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THE 

RESTAURANTE
O Oceanário tem uma nova experiência gastronómica em Lisboa,
baseada nos valores da alimentação saudável e da conservação dos
oceanos.
Terminar uma experiência única no Oceanário com uma refeição que é
sustentável, mas não menos memorável, contribuindo para uma
mudança de comportamentos também em termos de consumo
alimentar. Esta é a ideia do restaurante #SeaTheFuture que utiliza
produtos biológicos, sazonais, de fontes conhecidas e de produtores e
empresas locais.

Aberto diariamente 10h-20h
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LOJA
A loja #SeaTheFuture reforça os valores do Oceanário de Lisboa e
demonstra o nosso compromisso com materiais de origem natural,
processos de baixo impacto e produtos mais sustentáveis. A
sustentabilidade é a nossa meta. Para lá chegar, estamos a pavimentar a
estrada com escolhas responsáveis. Para nós, cada decisão é uma
oportunidade de fazer a diferença, dando um passo em frente para um
estilo de vida mais consciente e responsável.



| Aberto todos os dias do ano
| 10h-20h (Última entrada às 19h.) Horários Especiais em Datas Festivas
| Visitas Guiadas disponíveis em Português Espanhol Inglês e brevemente em 
Francês (Mediante reserva prévia)
|Audioguias disponíveis em Português, Inglês, Francês, Espanhol, Alemão e Italiano
|Atividades educativas para escolas, famílias e grupos organizados disponíveis 
(Mediante reserva prévia)
| Equipamento acessível com rampas e elevadores
| Casas de banho equipadas com fraldários para bebés e adaptadas para 
portadores de deficiência
| Cadeiras de rodas disponíveis
| Cacifos para bagagem disponibilizados de forma gratuita
| Estacionamento para autocarros

Mais informação: oceanario.pt
+351 218 917 002/006
info@oceanario.pt

INFORMAÇÃO
ÚTIL
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LOCALIZAÇÃO
METRO
Estação do Oriente Comboio 

COMBOIO
Estação do Oriente 

AUTOCARRO
705, 725, 728, 744, 708, 750, 759, 782, 794

GPS 
N 38º 45´ 48,61´´ W 9º 05´ 37,62´´
ESTACIONAMENTO
Parque da Doca | 700 lugares
Parque do oceanário | 300 lugares
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