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INTRODuÇÃO

O Oceanário de Lisboa iniciou a sua atividade em 1998, no âmbito da última exposição mundial do séc. XX, cujo 

tema foi “Os Oceanos, um Património para o Futuro”. Hoje, é um equipamento de referência nacional e internacional 

recebendo anualmente cerca de 1 milhão de pessoas, que percorrem a sua exposição, tornando-o num dos 

equipamentos culturais mais visitado de Portugal. A excelência da exposição, aliada ao simbolismo da arquitetura, faz 

do Oceanário um local único e inesquecível, que surpreende a cada visita.

Este equipamento proporciona um acesso privilegiado ao mundo marinho, promove uma experiência única através 

das suas exposições, é um canal ímpar para comunicar temas que afetam o meio marinho e constitui um ambiente 

excecional para envolver os cidadãos na alteração dos seus comportamentos face ao meio ambiente.

O Oceanário de Lisboa desenvolve a sua atividade tendo em vista o cumprimento da sua missão: “Promover o 

conhecimento dos oceanos, sensibilizando os cidadãos em geral para o dever da conservação do património natural, 

através da alteração dos seus comportamentos.”, que se baseia em três pilares:

| contribuir para a sobrevivência da biodiversidade existente;

| combater as causas de redução da biodiversidade;

| gestão eco-eficiente do aquário.

O Oceanário de Lisboa assume como estratégia de desenvolvimento a implementação de um sistema Integrado de 

Gestão da Qualidade e Ambiente IsO 9001, IsO 14001 e EMAs (Eco-Management and Audit scheme), que suporta 

a organização em toda a sua atividade.

Reforçando e evoluindo anualmente nas suas boas práticas ambientais, o Oceanário de Lisboa, ambiciona contribuir 

para que outras empresas, instituições e sociedade em geral, sigam o seu exemplo, minorando os impactes provocados 

pelas suas atividades e contribuindo de forma ativa para a sustentabilidade do planeta.

Com a publicação desta Declaração Ambiental, relativa ao ano de 2013, pretende-se dar a conhecer a todas as partes 

interessadas, de forma clara e transparente, todas as políticas, procedimentos e práticas da Qualidade e Ambiente no 

Oceanário de Lisboa, s.A.

21 de maio de 2014

Presidente do Conselho de Administração

John Antunes

‘13

Administrador Delegado

João Falcato

Coordenador Qualidade, Ambiente e Responsabilidade Social

Miguel Tiago de Oliveira
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O OCeaNÁRIO De LIsBOa

Quinze anos após a sua abertura, o Oceanário de Lisboa já recebeu mais de 17,7 milhões de visitantes. O equipamento 

é hoje uma referência nacional de cultura, lazer, entretenimento e educação.

O Oceanário de Lisboa abriu ao público em 1998 como peça central da Exposição Mundial, realizada sob o tema “Os 

Oceanos, um Património para o Futuro”, eternizando a ligação entre Lisboa e o oceano. O Oceanário de Lisboa é 

visitado por cerca de um milhão de pessoas todos os anos, e é uma das atrações mais procuradas em Portugal.

O equipamento integra três edifícios, o Edifício dos Oceanos (onde se localiza a exposição permanente), o Edifício de 

Apoio (onde estão localizados os serviços de apoio como os escritórios, as lojas, as salas do Programa de Educação, os 

concessionários e a segurança, entre outros) e o Edifício do Mar (onde se localiza a exposição temporária, o auditório 

e um restaurante).

Com cerca de 7.500.000 litros de água salgada e 500 espécies diferentes, a área total de instalação do equipamento 

é de 20.000 metros quadrados.

A exposição permanente celebra a vida na Terra com uma impressionante exposição que evoca a complexidade da 

diversidade que habita o Oceano Global e o papel vital que este desempenha no equilíbrio do nosso Planeta. Quatro 

corpos de água diferentes representam os oceanos Atlântico Norte, Antártico, Pacífico Temperado e Índico Tropical. 

Estes estão separados de um aquário central por quatro grandes painéis de acrílico, habilmente colocados entre 

cada um dos habitats e o gigante aquário. No entanto, estes painéis são quase invisíveis e os visitantes são levados a 

acreditar que todos os organismos marinhos vivem numa única massa de água salgada.

Em abril de 2011, a abertura do Edifício do Mar, marcou a conclusão do projeto de expansão do Oceanário de Lisboa. 

As novas instalações aumentaram a oferta com novos serviços que reforçaram o papel da instituição na promoção do 

conhecimento dos oceanos. O novo edifício inclui uma área dedicada a exposições temporárias, uma nova área de 

serviços ao visitante e de venda de bilhetes, um auditório e o restaurante Tejo.

A exposição temporária, “Tartarugas marinhas. A viagem.”, convida os visitantes a viverem a experiência emocionante 

de descobrir a história de sobrevivência destes animais. O conceito da exposição aborda a incrível viagem que as 

tartarugas marinhas empreendem, destacando alguns momentos da vida destas criaturas: desde as áreas de nidificação 

e eclosão de ovos, às áreas de alimentação e de reprodução, desde as migrações aos perigos e desafios com que 

se deparam nesta longa viagem. Através um aquário inovador e sem precedentes, os visitantes podem desfrutar de 

encontros impressionantes com tartarugas marinhas, passando por cima de acrílicos ou entrando em compartimentos 

debaixo de água. A visita ao longo de 45 janelas estrategicamente posicionadas, que estimulam a descoberta dos 

ecossistemas dos quais as tartarugas dependem, proporciona uma experiência única e inesquecível.
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A excelência das exposições, juntamente com o simbolismo da arquitetura, faz com que o Oceanário surpreenda 

em cada visita. Considerado um dos melhores aquários da Europa, o Oceanário de Lisboa foi um dos primeiros 

aquários públicos europeus a obter as certificações segundo referenciais internacionais ISO 9001, ISO 14001 e EMAS. 

É também acreditado pela EAZA - European Association of Zoos and Aquaria. 

Outros reconhecimentos incluem o Valmor Architecture Prize (1998), o Prémio EMAs “2005” atribuído pela Comissão 

Europeia e a Medalha de Prata do Prémio de Mérito Turístico (2006).

Procurando continuamente novas estratégias para comunicar os oceanos e a sua biodiversidade, mantendo o foco 

nos desafios ambientais atuais, o Oceanário de Lisboa tem como objetivo sensibilizar e envolver o público. Através do 

Programa de Educação, o Oceanário promove a descoberta e o aumento do conhecimento no sentido de responsabilizar 

os cidadãos pela conservação da vida marinha e da natureza. Esforçando-se para conduzir uma mudança nos hábitos 

da sociedade, por um ambiente mais saudável, a missão do Oceanário é promover o conhecimento dos oceanos e 

sensibilizar o público para o dever de proteger os recursos naturais, através da alteração de comportamentos.

O Oceanário de Lisboa, através do Vaivém Oceanário, um serviço de educação ambiental em movimento, promove 

experiências educacionais de acesso livre à população em geral. Este projeto de responsabilidade ambiental e social já 

chegou a mais de 140.000 pessoas em diversos municípios do continente e ilhas.

Ao longo dos anos, o Oceanário consolidou a sua participação e apoio à conservação dos oceanos. Fiel à sua missão, 

tem investido e colaborado com universidades e outras instituições em projetos de investigação científica e de 

conservação da natureza.

Com este sentido de missão e com a convicção de que podemos contribuir para um mundo melhor, orientados 

por uma forte noção de ética, rigor e responsabilidade, o Oceanário tem vindo a assumir um importante papel na 

comunidade civil e científica. No ano de 2013, destacamos os seguintes acontecimentos e atividades:

eXPOsIÇÃO PLaNeT OCeaN

O Oceanário de Lisboa e a Omega apresentaram os oceanos através das fascinantes imagens aéreas de Yann Arthus-

bertrand e das imagens subaquáticas de brian skerry. A exposição Planet Ocean da GoodPlanet Foundation inaugurou 
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no final de setembro, teve entrada gratuita e recebeu 196 mil visitantes, de mais de 139 nacionalidades, ao longo de 

três meses e meio.

Trinta e cinco extraordinárias imagens de grandes dimensões, com perspetivas e estilos inimitáveis, envolveram o 

público num intenso diálogo de cores. As descrições das fotografias deram a conhecer aos visitantes as ameaças 

socioeconómicas que os oceanos enfrentam no presente. A exposição Planet Ocean teve o intuito de levar os 

visitantes, através de deslumbrantes e singulares imagens, a uma excecional viagem pelos oceanos e, assim, reforçar 

a importância dos oceanos na vida de todo o planeta.

CONVeRsas VOXmaR

De janeiro a novembro, o Oceanário foi palco da maior e mais original iniciativa sobre o Mar português. Em parceria 

com a agência de marcas shift Thinkers realizaram-se as Conversas Voxmar - o mar em escuta ativa, um projeto que 

envolveu nove conversas mensais, que tiveram como principal objetivo dar voz a portugueses que diariamente (re)

criam e desafiam o mar e o país com o seu sucesso. Este projeto criou uma oportunidade única para compreender a 

verdadeira importância que o mar tem nas nossas vidas e avaliar o seu retorno nas mais variadas áreas profissionais. 

Temas como o Empreendedorismo, Turismo, Artes e Cultura, Moda, Desporto, Gastronomia, Gestão, Inovação e 

Futuro foram trazidos até à sociedade civil, num formato original e participativo. Através de exemplos concretos e 

atuais foi demonstrado o potencial de inovação e a relevância do Mar português na sociedade de hoje.

Em conversa estiveram mais de 30 oradores convidados de diferentes áreas, entre os quais:

António José Correia, presidente da Câmara Municipal de Peniche; Miguel Gonçalves, Idea starter; Ricardo Diniz, 

navegador solitário; Catarina Portas, empresária e jornalista; Duarte Calvão, diretor do Festival Peixe em Lisboa; Luís 

Represas, músico; Francisco Manso, realizador e produtor de cinema; Nuno Gama, estilista; Eduarda Abbondanza, 
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presidente e co-fundadora da ModaLisboa; bárbara Coutinho, diretora do Museu do Design e da Moda – MuDE; 

António Silva, surfista big rider; Pedro Martins de Lima, pai do surf em Portugal; Rui Pregal da Cunha, co-fundador 

do restaurante de conservas Can the Can; Paulo Morais, chef; bruno bobone, presidente do Fórum Empresarial da 

Economia do Mar e do Grupo Pinto basto; Frederico spranger, presidente da Comissão Executiva da Lisnave; Manuel 

Tarré, presidente da Gelpeixe; Manuel Ramos, CEO da NELO; Helena Vieira, CEO e co-fundadora da bioalvo; Filipe 

Janela, diretor de Inovação da siemens Portugal; Manuel Pinto de Abreu, secretário de estado do mar; Tiago Pitta e 

Cunha, especialista em políticas do mar e assuntos marítimos. A moderação das conversas esteve a cargo do jornalista 

Pedro Rolo Duarte.

As Conversas Voxmar, tiveram 11 mil participações através de diversos canais – presencialmente, em livestreaming, no 

sapo Videos, no Meo Kanal 201320 e no Facebook Voxmar.

CeRTIFICaDO De eXCeLÊNCIa 2013 by TRIPaDVIsOR

Pelo segundo ano consecutivo, o Oceanário de Lisboa recebeu o Certificado de Excelência do TripAdvisor, o maior e 

melhor portal de viagens e de turismo com dicas, avaliações e informações sobre mais de 400 mil lugares em todo 

o mundo. Os Certificados TripAdvisor são atribuídos apenas a 10% das organizações com o melhor desempenho, 

tendo exclusivamente em conta a opinião e avaliação da comunidade de utilizadores do portal. Em primeiro lugar no 

ranking das 209 atrações na cidade de Lisboa, o Oceanário de Lisboa conta com 4.418 avaliações das quais 2.943 têm 

a classificação de “Excelente”. Em 2013, a página do Oceanário

de Lisboa no TripAdvisor recebeu 2.761 novas avaliações, das quais 67% foram avaliadas com pontuação 5 (escala de 

1 a 5). Numa análise global deste ano, o Oceanário obteve uma avaliação final de 4,6.
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PROjeTO De eXPaNsÃO ReCeBe a.PRIze 2012

A Triennale di Milano recebeu a prestigiada cerimónia de entrega do prémio A.Prize 2012 que distinguiu o projeto 

do Edifício do Mar e o seu autor, o arquiteto português Pedro Campos Costa. Desde a sua inauguração, em abril de 

2011, mais de dois milhões de pessoas passaram pelo Edifício do Mar.

NOVO esPeTÁCuLO musICaL “FaDO mIuDINHO”

O Oceanário apresentou um espetáculo inédito, dirigido a crianças até aos quatro anos que traz o fado para a 

envolvência do aquário. De forma simples e intimista, o programa apresenta as sonoridades e a cultura próprias do 

fado, envolvendo pais e filhos num momento de grandes emoções.

ReINTRODuÇÃO De TaRTaRuGas maRINHas NO OCeaNO

Assinalou-se a reintrodução de tartarugas marinhas no oceano, depois de passarem mais de dois anos na exposição 

temporária, onde se prepararam para voltar ao habitat natural. Em duas operações distintas, no Mediterrâneo, em 
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parceria com o L’Oceanográfic de Valência, e no Atlântico, ao largo das ilhas Desertas, com o apoio da Marinha 

Portuguesa, o Oceanário de Lisboa consolidou mais uma etapa no trabalho desenvolvido em conservação da natureza.

mORTe Da LONTRa maRINHa “amÁLIa”

A lontra marinha Amália, um dos habitantes mais carismáticos do Oceanário era proveniente do Alasca. Chegou ao 

Oceanário há 16 anos, já em idade adulta, foi vista e admirada por mais de 17 milhões de pessoas de todo o mundo. 

Esta lontra marinha foi embaixadora da sua espécie e da conservação dos oceanos.
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VIsÃO, mIssÃO, VaLORes e POLÍTICas

2.1. VIsÃO

A conservação dos Oceanos é uma responsabilidade de todos.

2.2. mIssÃO

Promover o conhecimento dos Oceanos, sensibilizando os cidadãos em geral para o dever da conservação do 

Património Natural, através da alteração dos seus comportamentos.

2.3. VaLORes e PRINCÍPIOs

O Oceanário de Lisboa s.A., empresa do Grupo Parque EXPO, assume-se como uma organização responsável e 

comprometida com o desenvolvimento sustentável da sociedade, permanentemente empenhada na prossecução de 

políticas sociais e ambientais que promovam a qualidade de vida. Numa perspetiva orientada para a responsabilidade 

social, reforçando a sua dimensão pública empresarial, o Grupo Parque EXPO procura responder à evolução das 

expetativas e desafios de todas as partes interessadas, assumindo uma atitude ética baseada em valores e princípios 

que estruturam o seu posicionamento no mercado e o seu relacionamento com clientes, fornecedores, parceiros, 

colaboradores, comunidade e as demais partes interessadas.

Em janeiro de 2008 foi aprovado o Código de Ética e de Conduta. Neste contexto, o Grupo Parque EXPO assume a 

responsabilidade na contribuição para o desenvolvimento sustentável, para a defesa e proteção do meio ambiente, 

para o respeito e proteção dos direitos humanos, e apresenta os valores e princípios que traduzem a importância 

determinante da conduta ética que se ambiciona para o Grupo e que fundamentam a sua atividade: integridade, 

rigor, lealdade, justiça e equidade, firmeza, verdade, dignidade e inovação.

O Código de Ética e de Conduta do Grupo Parque EXPO está disponível a todas as partes interessadas através dos 

sítios de Internet das várias empresas do grupo.
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2.4. POLÍTICa Da QuaLIDaDe, amBIeNTe e ResPONsaBILIDaDe sOCIaL

| O Oceanário de Lisboa procura continuamente a satisfação dos clientes através do reconhecimento da 

qualidade dos seus serviços e produtos, perseguindo sistematicamente a melhoria do nível de desempenho 

da empresa;

| O Oceanário de Lisboa procura continuamente a melhoria das condições e técnicas de manutenção de animais 

de forma a assegurar o seu bem-estar;

| O Oceanário de Lisboa providencia as condições adequadas para o desenvolvimento das competências, 

o enriquecimento do conhecimento e a satisfação pessoal dos seus colaboradores, tendo em vista um 

desempenho eficaz e eficiente;

| O Oceanário de Lisboa mantém uma comunicação eficaz, interna e externa, destinada a todas as partes 

interessadas sobre assuntos associados à sua atividade;

| O Oceanário de Lisboa empenha-se numa gestão eco-eficiente, avaliando regularmente os impactes 

ambientais, procurando minimizar os efeitos ambientais resultantes das suas atividades, prevenindo a poluição 

e utilizando racionalmente os recursos naturais;

| O Oceanário de Lisboa assegura o integral cumprimento dos requisitos normativos relacionados com a 

Qualidade, Ambiente e Responsabilidade social, da legislação aplicável às suas atividades e das diretrizes do 

Grupo Parque EXPO;

| O Oceanário de Lisboa procura envolver os seus colaboradores, os clientes, os fornecedores e o Grupo Parque 

EXPO na melhoria do desempenho sustentável da empresa.
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sIsTema De GesTÃO Da QuaLIDaDe 
e amBIeNTe

3.1. esTRuTuRa ORGaNIzaCIONaL

A Oceanário de Lisboa S.A. é uma sociedade anónima de capital público, detida a 100% pela Parque Expo’98 S.A., 

sendo a sua estrutura organizacional a seguinte:

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
JOHN ANTUNES

RICARDO COUTO
JOÃO FALCATO

DIREÇÃO GERAL

DIREÇÃO TÉCNICA
JOÃO MADUREIRA

DIREÇÃO DE 
EXPLORAÇÃO

DEP. BIOLOGIA
NÚRIA BAYLINA

DEP. ENGENHARIA
DEP. COMERCIAL 

E OPERAÇÕES
MIGUEL OLIVEIRA

DEP. EDUCAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

PATRÍCIA FILIPE

DEP. ADMINISTRATIVO 
E FINANCEIRO

IVONE SARAIVA

MERGULHO
E COLEÇÕES

HABITATS VETERINÁRIA
GALERIAS E

LABORATÓRIO
QUARENTENA

EXPOSIÇÃO 
TEMPORÁRIA

ENGENHARIA E
MANUTENÇÃO

CONTROLO
OPERACIONAL

VAIVÉMEDUCAÇÃO COMUNICAÇÃO LOJACOMERCIAL OPERAÇÕES
PARTICIPADA

SIEOCEAN
APOIO ADM/
FINANCEIRO

CONTROLO
FINANCEIRO

QUARENTENA 
E CULTURA

GALERIAS E 
LABORATÓRIO

HABITATS

QUALIDADE, AMBIENTE 
E RESPONSABILIDADE SOCIAL

MIGUEL OLIVEIRA
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3.2. ResPONsaBILIDaDes

esTRuTuRa Das ResPONsaBILIDaDes DeNTRO DO sIsTema De GesTÃO Da QuaLIDaDe e amBIeNTe DO OCeaNÁRIO De LIsBOa.

 

 

Conselho de administração

Define a política, missão e estratégia do Oceanário de Lisboa, sendo a autoridade máxima na área do ambiente. 

Gestão da Qualidade e ambiente

Avalia os aspetos/impactes ambientais e elabora, coordena e acompanha o Plano de Gestão Ambiental. É responsável 

pela formação dos colaboradores e funcionários e pela divulgação da Política da Qualidade e Ambiente.

Colaboradores

Identificam os aspetos/impactes ambientais na área da sua atividade e são responsáveis por seguir as metodologias 

implementadas no Oceanário de Lisboa.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO DA QUALIDADE E AMBIENTE

COLABORADORES
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3.3. FuNCIONameNTO

O sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente assenta na Política da Qualidade, Ambiente e Responsabilidade social 

definida e nos aspetos e impactes ambientais identificados. A partir destes, e tendo como referencial a legislação 

ambiental aplicável e outros requisitos e o resultado da aplicação do método de avaliação da significância, procede-se à:

| Criação de objetivos e metas e de um Programa de Gestão Ambiental que define as ações, responsabilidades 

e prazos para os atingir;

| Definição das ações de controlo operacional e de monitorização;

| Identificação de potenciais acidentes e de situações de emergência e estabelecimento de planos de emergência 

internos;

| Criação de meios e canais eficientes de comunicação interna e externa;

| Definição de suportes para controlo e documentação do sistema de gestão (sensibilização e formação, 

auditorias, não conformidades, ações corretivas e preventivas, controlo dos documentos e dos registos).

sIsTema De GesTÃO Da QuaLIDaDe e amBIeNTe DO OCeaNÁRIO De LIsBOa

AsPETOs E ObJETIVOs AMbIENTAIs

DEFINIÇÃO DA POLíTICA DA QUALIDADE, 
AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 
ASPETOS E IMPACTES AMBIENTAIS

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 
E METAS AMBIENTAIS

ELABORAÇÃO DO PROGRAMA
DE GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLO OPERACIONAL
E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS

AUDITORIAS INTERNASMONITORIZAÇÃO E MEDIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES E IMPLEMENTAÇÃO
DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

REVISÃO PELA DIREÇÃO

REQUISITOS
LEGAIS E PARTES
INTERESSADAS

M
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3.4. asPeTOs e OBjeTIVOs amBIeNTaIs 

Através da realização de um levantamento ambiental identificam-se todos os aspetos ambientais diretos e indiretos 

associados às áreas de atividade do Oceanário e à sua situação de ocorrência (normal, anómala ou de emergência). 

Cada aspeto é sujeito a uma avaliação baseada numa análise matricial, valorizando-se as suas características intrínsecas 

e a magnitude dos seus efeitos ou impactes.

PaRâmeTROs assOCIaDOs à aVaLIaÇÃO De sIGNIFICâNCIa DOs ImPaCTes amBIeNTaIs

PARÂMETRO SIGNIFICADO DO PARÂMETRO

Intensidade do aspeto ambiental tem em conta a determinação da maior ou menor emissão, descarga ou 

quantidade associadas ao aspeto ambiental, bem como a frequência/

probabilidade de ocorrência desse mesmo aspeto.

Persistência análise do tempo de duração da afetação ou efeito do impacte.

sensibilidade/extensão da zona afetada análise da zona em que se pode ou poderia verificar o impacte e a 

sensibilidade do meio que afeta ou poderá afetar diretamente.

FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA SIGNIFICADO DO FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA

Incumprimento legal permite introduzir na avaliação da significância o controlo legislativo. O 

aspeto ambiental é considerado significatico caso exista incumprimento 

da legislação ambiental associada a esse aspeto.

Reclamações ambientais permite introduzir na avaliação da significância a sensibilidade 

do público ou de outras partes interessadas. O aspeto ambiental 

é considerado significativo caso existam reclamações ambientais 

associadas a esse aspeto.

Através de tabelas de pontuações pré-estabelecidas para cada um dos parâmetros determina-se um valor da 

significância do impacte ambiental que varia entre 3 e 24. Estes são considerados significativos se o valor obtido for 

igual ou superior a 19. 

Todos os aspetos ambientais associados a situações de emergência (disseminação de agentes patogénicos, derrames 

de produtos perigosos, emissão de ODs/GFEE, sismo, incêndio, explosão inundações e tempestade/queda de raios) 

são considerados significativos, bem como todos os aspetos em relação aos quais existam situações de incumprimento 

legal ou reclamações ambientais.

É de referir que os aspetos indiretos são aqueles cujo controlo depende de terceiros, não tendo o Oceanário a 

possibilidade de intervir diretamente na sua minimização. um dos aspetos ambientais indiretos significativos 

identificado foi a atitude ambiental do público face ao destino do papel fornecido como bilhetes, manuais de apoio, 

guiões, brochuras, papel de embrulho e sacos da loja.
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Todos os aspetos ambientais significativos diretos são controlados no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade 

e Ambiente implementado através de objetivos, controlo operacional e medidas de autoproteção implementadas.

Principais aspetos e impactes ambientais significativos diretos (excluindo situações de emergência) e medidas de 

controlo.

AsPETO AMbIENTAL +/- áREAs IMPACTE AMbIENTAL CONTROLO 
OPERACIONAL

MONITORIZAÇãO 
E CONTROLO

ObJETIVOs/ 
METAs

CONsuMOs

água - biologia

Depleção dos recursos naturais

X X X

Energia elétrica e térmica - Todas X X

Papel - Todas X X

sais marinhos - Engenharia X X

REuTILIZAÇÔEs

água recirculada + biologia/ 
Engenharia

Minimização do consumo/ depleção 
de água X X

PRODuÇãO DE REsÍDuOs

Papel e embalagens - Todas

Impactes indiretos associados ao 
transporte e tratamento/ reciclagem dos 
resíduos

X

Hospitalares - biologia X X

Óleos, lâmpadas - Operações/ 
Engenharia X X

EDuCAÇãO AMbIENTAL

Programas educativos 
ambientais 
Divulgação da mensagem 
de conservação pelo país 
(vaivém)

+ Educação Alteração de comportamentos com vista 
à proteção do ambiente X
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aTIVIDaDes DeseNVOLVIDas

“A conservação dos Oceanos é uma responsabilidade de todos.” Os oceanos estão crescentemente sujeitos aos efeitos 

nefastos da contínua pressão económica, que afeta gravemente os ecossistemas e põe em risco a sustentabilidade da 

exploração dos recursos.

Importa substituir esta lógica por uma atitude ética de responsabilidade e de respeito pelos direitos das gerações 

vindouras.

4.1. CONTRIBuIR PaRa a sOBReVIVÊNCIa Da BIODIVeRsIDaDe eXIsTeNTe

4.1.1. GesTÃO Da COLeÇÃO

O Oceanário recebeu mais um exemplar de tartaruga marinha da espécie Caretta caretta dando continuidade ao 

projeto a que se propôs ao criar a exposição temporária dedicada a estes animais e posicionando-se como um parceiro 

de centros de recuperação de animais selvagens, possibilitando a continuação da reabilitação de tartarugas marinhas 

até ao momento do seu regresso ao habitat natural. Todas as tartarugas marinhas têm sido alvo de recolha de dados 

biométricos e realização de exames que poderão ser usados em estudos posteriores. 

Um marco que ficará para sempre registado na atividade do Oceanário, no que concerne a estes répteis marinhos, foi 

a reintrodução no meio natural de três tartarugas Caretta caretta, depois de passarem mais de dois anos na exposição 

temporária. Duas operações distintas assinalaram a consolidação de mais esta etapa no trabalho desenvolvido em 

conservação da natureza do Oceanário. Em junho, reintroduziu-se o primeiro indivíduo no mar Mediterrâneo, ao 

largo de Valência, numa ação conjunta com o L’Oceanográfic de Valência. Posteriormente em novembro, numa 

operação no Atlântico, ao largo das ilhas Desertas, no arquipélago da Madeira, com o apoio da Marinha Portuguesa, 

o Oceanário reintroduziu os outros dois exemplares. Foram aplicados transmissores de satélite em todas as tartarugas, 

no sentido de monitorizar o seu percurso após a reintrodução. A tartaruga reintroduzida em Valência no dia 12 de 

junho foi, no entanto, recapturada morta a 21 de junho, provavelmente devido a um embate com uma embarcação. 

A reintrodução das duas tartarugas, ao largo das ilhas Desertas, decorreu no dia 1 de novembro. Até ao final do ano 

foi possível seguir o percurso do macho, que se dirigia para oeste mas o transmissor da fêmea deixou de enviar dados 

devido a uma avaria, pelo que se desconhece a sua localização desde final do mês de novembro.

Durante o ano introduziram-se nos aquários das galerias da exposição permanente, diversas espécies com um 

impacto muito positivo na qualidade global da exposição. Estas novas e importantes espécies valorizam da coleção 

e a experiência da visita, constituindo paralelamente um desafio ao contínuo desenvolvimento de competências por 
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parte da equipa técnica do Oceanário de Lisboa. Assim, destacou-se a introdução no aquário central de um cardume 

de cavalas (Scomber japonicus), de dois tubarões-zebra (Stegostoma fasciatum), de uma viola-comum (Rhinobatus 

rhinobatus) e de uma viola-de-pintas-brancas (Rhynchobatus australiae).

Foram introduzidos quatros araus-comum (Uria aalge), no habitat do Atlântico Norte, três espécies de moreias (Echidna 

nebulosa, Echidna polyzona e Gymnomuraena zebra), no respetivo aquário na galeria do Índico e cavalos-marinhos 

(Hippocampus hippocampus) no aquário das pradarias marinhas na galeria do Atlântico. Na exposição temporária 

“Tartarugas marinhas. A viagem.” foram introduzidos quatro exemplares de barracudas (Sphyraena viridis), além da 

sexta tartaruga marinha, da espécie Caretta caretta, já referida.

Nos últimos anos, o Oceanário tem vindo a trabalhar com várias espécies, com o objetivo de ter sucesso na sua 

reprodução. Durante o ano, nasceram três exemplares de andorinha-do-mar-inca (Larosterna inca). Assinalou-se 

também o nascimento de vários indivíduos de duas espécies de raias: nove uges-de-pintas-azuis (Taeniura lymma) 

e cinco uges-americanas (Dasyatis americana). Estas duas espécies de raias têm sido alvo de estudos de reprodução, 

pelo que se efetuou o acompanhamento ecográfico durante o período de gestação.

Foi também possível a reprodução de cavalos-marinhos (Hippocampus hippocampus), de marinhas tropicais 

(Doryrhamphus pessuliferus) e de perca-prateada (Cymmatogaster aggregata).

Ao longo do ano, assinalaram-se três nascimentos de tubarão-de-Port-Jackson (Heterodontus portusjacksoni), 

dois em março e um em dezembro. A gestação nesta espécie demora cerca de um ano pelo que foi efetuado o 

acompanhamento ecográfico e endoscópico da incubação dos ovos em desenvolvimento. Considera-se que o ciclo 

de vida completo desta espécie, culminado com a eclosão dos ovos, nascimento e crescimento dos juvenis, tenha sido 

conseguido pela primeira vez no Oceanário de Lisboa. 

O Oceanário de Lisboa mantém diversas espécies de anfíbios, desde o final de 2010. Neste âmbito, registou-se o 

sucesso na reprodução de várias espécies: Epipedobates tricolor, Agalychnis callidryas e Thyphlonectes natans. 

Consolidou-se a utilização do ZIMs – Zoological Information Management system, implementado em 2011, em 

substituição do ARKs – Animal Records Keeping system. Este sistema de gestão da informação zoológica é mais 

adequado às necessidades dos Aquários Públicos.

Em linha com o primeiro pilar da missão do Oceanário de Lisboa, de contribuir para a sobrevivência da biodiversidade 

existente, foram enviados para outros aquários, espécies reproduzidas no Oceanário de Lisboa:
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esPéCIes GéNeRO DesTINaTÁRIO

2 raias (Taeniura lymma) macho scheveningen sea Life Park

1 raia (Taeniura lymma) macho Loro Parque

1 raia (Taeniura lymma) fêmea The Deep

2 raias (Dasyatis americana) fêmea Tropicarium

Corais - Tropicarium

1 raia (Dasyatis americana) fêmea Aquarium La Rochelle

2 raias (Dasyatis americana) macho Pairi Daiza

1 raia (Taeniura lymma) macho Pairi Daiza

1 raia (Taeniura lymma) fêmea sosto-Zoo

Pólipos de P. punctata e C. quinquecirha - Ozeaneum

4 raias (Dasyatis americana) - L’Oceanographic de Valencia

1 raia (Taeniura lymma) fêmea burger’s Zoo

A lontra marinha Amália, proveniente do Alasca, um dos habitantes mais carismáticos do Oceanário de Lisboa, morreu 

no dia 12 de dezembro. Este desfecho era esperado pela sua idade avançada.

Esta lontra chegou ao Oceanário há 16 anos, já em idade adulta, e foi vista e admirada por mais de 17 milhões de 

pessoas de todo o mundo. A Amália, foi embaixadora da sua espécie e da conservação dos oceanos. Foi, ainda, 

protagonista de milhares de fotografias, de diversos programas educativos, visitas guiadas, documentários e artigos.

O Oceanário de Lisboa é afiliado do ISIS (INTERNATIONAL SPECIES INFORMATION SYSTEM) desde 1999. Este programa 

tem como objetivo identificar todos os animais existentes nos zoos e aquários e, através de um programa de rede, ter 

um historial completo, de cada um dos animais, acessível na Internet, permitindo atualizações online.  

4.1.2. aTIVIDaDes sOB a éGIDe De aFILIaÇões

A partilha de informação e objetivos com outras instituições similares a nível nacional, europeu e mundial é essencial 

à manutenção de standards de excelência e à prossecução de objetivos inatingíveis de forma isolada.

Ao nível nacional a única associação existente é a APZA - Associação Portuguesa de Zoos e Aquários.

A nível europeu existem duas associações que coordenam a indústria dos parques zoológicos, em paralelo: A EuAC 

- European union of Aquarium Curators (http://euac.org), dedicada exclusivamente aos aquários públicos numa 

vertente prática, e a EAZA - European Association of Zoos and Aquaria (http://www.eaza.net), associação que 

representa a maioria dos Zoos e Aquários da Europa.
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A nível Mundial a atividade é coordenada pela WAZA - World Association of Zoos and Aquariums

(http://www.waza.org/) da qual fazem parte as associações regionais como seja a EAZA.

O Oceanário de Lisboa tem vindo a colaborar com estas associações, que têm como objetivos a criação de estratégias e 

standards de desenvolvimento, a monitorização e coordenação de trabalhos conjuntos de investigação e conservação, 

entre outros, através de lugares nas suas direções.

| Entre 2003 e 2007 ocupou uma posição na direção da AIZA (Associação Ibérica de Zoos e Aquários – Oceanário 

deixou de ser membro);

| Entre 2003 e 2011 ocupou uma posição na direção da EuAC;

| Entre 2004 e 2007 ocupou uma posição de inspetor de aquários da AIZA (responsabilidade de inspecionar 

aquários candidatos à associação);

| Desde 2012 ocupa uma posição de inspetor de aquários da EAZA (responsável por inspecionar aquários 

candidatos à associação); 

| Desde 2006 ocupa uma posição na direção da APZA;

| Desde 2010 ocupa uma posição no comité dos aquários da WAZA; 

| Desde 2013 preside ao EAZA Aquarium Comittee da EAZA (responsável por representar os Aquários públicos 

dentro da EAZA).

O Oceanário desenvolve trabalho ativo de coordenação de projetos de conservação sob a égide destas associações.

Os Programas FAITAG (Fish and Invertebrate Taxonomy Advisory Group) são a principal ferramenta desenvolvida pela 

EuAC e EAZA, para coordenar trabalhos de conservação.

O Oceanário tem um longo historial de participação e coordenação destes programas:

| Entre 1999 e 2002 coordenou o programa FAITAG dedicado aos elasmobrânquios (tubarões, raias e quimeras);

| Entre 1999 e 2006 coordenou o programa de suporte aos FAITAG Taxonomic Database;

| Entre 2002 e 2011 coordenou o programa FAITAG dedicado aos Corais;

| Entre 2003 e 2004 coordenou o programa de suporte aos FAITAG “Qualidade de água”

| Entre 2004 e 2006 coordenou o programa FAITAG dedicado às Algas;

| Entre 2007 e 2012 fez parte da equipa de gestão de todos os programas FAITAG;

A evolução do trabalho de conservação desenvolvido por estas associações levou a que grande parte dos programas 

FAITAG tenham sido extintos, mantendo-se o programa como um todo, mas organizando-se através de Esb’s 

(European studbook). Estas novas ferramentas de gestão de espécies foram pela primeira vez aplicadas a peixes em 

2007, encontrando-se o número de Esb’s em expansão atualmente.
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O Oceanário foi, mais uma vez, líder na implementação desta nova tipologia de gestão de animais (no que aos 

peixes diz respeito) visando a sua conservação, coordenando desde 2007 o Esb dedicado à raia Taeniura lymma e 

coordenando, desde 2013, o programa de monitorização MON-P da espécie sphyrna lewini.

Ao longo dos anos o Oceanário de Lisboa participou em muitos outros projetos desenvolvidos em colaboração com 

outras instituições internacionais como sejam o projeto “Aquality”, “Oceanics”, “Project seahorse”, Coralzoo”, 

“secore”, entre outros.

4.1.3. aPOIO à CONseRVaÇÃO

No Oceanário, a missão e visão alertam para a responsabilidade, individual e coletiva, de preservar o Planeta. A política 

de responsabilidade ambiental extravasa a atividade da sua exposição, havendo hoje uma série de projetos financiados 

pelo Oceanário. 

Em 2013 foram financiados os seguintes projetos:

sHaRK-TaG ”mIGRaÇões e uTILIzaÇÃO De HaBITaT DO TuBaRÃO-maRTeLO-LIsO NO OCeaNO aTLâNTICO”

Este projeto do CCMAR – Centro de Ciências do Mar do Algarve, tem como objetivo aprofundar o conhecimento de 

aspetos relativos a migrações, utilização do habitat (em termos geográficos, de profundidade e temperatura), bem 

como da mortalidade pós-pesca do tubarão-martelo-liso (sphyrna zygaena), no oceano Atlântico. Este tubarão é uma 

espécie semipelágica, com distribuição global em zonas temperadas e tropicais. É um dos maiores tubarões-martelo, 

ocorre em zonas costeiras e em águas abertas, sendo particularmente suscetível à sobrepesca, com alguns estudos a 

apontar para um declínio das populações na ordem dos 80%.

O Oceanário de Lisboa, no âmbito da sua missão, apoia este projeto por se tratar de uma das espécies menos estudadas 

do género sphyrna sendo, por isso, urgente aprofundar os conhecimentos necessários para a sua conservação. 

segundo a união Internacional para a Conservação da Natureza esta espécie é considerada “vulnerável”, contudo, 

este mesmo organismo solicitou mais informação sobre esta espécie por considerar a informação atual desatualizada.

Os resultados deste estudo, que recorrerá à telemetria via satélite, irão complementar os resultados de outros projetos 

na área da biologia e genética da população de tubarão-martelo--liso no Atlântico. Este conhecimento é fundamental 

para a implementação de medidas de conservação para esta espécie.

PROGRama TaRTaRuGas maRINHas em s. TOmé e NO PRÍNCIPe

O Oceanário de Lisboa iniciou o financiamento de dois projetos de conservação de tartarugas marinhas em São Tomé 

e Príncipe, que têm por base três áreas de atuação, complementares entre si: ações de proteção direta, campanhas de 

formação e sensibilização, e aprofundamento do conhecimento científico. O Programa Tartarugas Marinhas na ilha do 

Príncipe é um projeto de conservação desenvolvido pela ATM - Associação para a proteção, pesquisa e conservação 

das tartarugas marinhas nos países lusófonos.
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Para alargar a área de atuação à ilha de são Tomé, a ATM criou uma parceria com a ONG MARAPA (Mar, ambiente e 

pesca artesanal), responsável pelos trabalhos de proteção de tartarugas marinhas na ilha de são Tomé (Programa Tatô), 

para consolidar a conservação destes animais a nível nacional. serão desenvolvidas ações de proteção às tartarugas 

marinhas, com o objetivo de assegurar a conservação destas espécies ameaçadas, garantindo as condições necessárias 

à sua nidificação, à viabilidade das posturas e à sobrevivência dos adultos. Por outro lado, procurar-se-á sensibilizar as 

populações locais criando material didático e educativo a ser lecionado nas escolas e a criação de uma plataforma de 

partilha e divulgação de dados recolhidos nas duas ilhas onde serão feitas as ações.

INaQua – FuNDO De CONseRVaÇÃO BY OCeaNÁRIO De LIsBOa e NaTIONaL GeOGRaPHIC CHaNNeL

Este fundo pretende estimular o setor empresarial e a sociedade civil a envolverem-se ativamente na conservação dos 

ecossistemas aquáticos. A segunda edição do InAqua, contou com a associação das empresas: Il Caffè di Roma através 

da campanha “Peça um café. Ajude a salvar os oceanos!”, Hard Rock Cafe Lisboa através da venda da terceira edição 

especial de pin de colecionador e, novamente, da Throttleman, através do montante angariado com a venda da linha 

de t-shirts de algodão orgânico, produzidas no âmbito da campanha solidária “Throttleman apoia os Oceanos”. No 

âmbito das empresas financiadoras do fundo, destacou-se a associação da Event-network, multinacional que tem a 

concessão da loja do Oceanário, ao fundo de conservação durante o ano.

Destacou-se, ainda, o concerto solidário de Kalú, baterista dos conhecidos Xutos & Pontapés, no Hard Rock Cafe 

Lisboa, num evento que apoiou o InAqua. 

euROPeaN sTuDBOOK KeePeR

A componente de conservação ex situ continuou a ser desenvolvida diretamente através da participação em diversos 

projetos de conservação a nível europeu. É de realçar a manutenção do Oceanário de Lisboa como gestor de um 

dos programas de reprodução da EAZA – Associação Europeia de Zoos e Aquários, enquanto European studbook 

Keeper da espécie Taeniura lymma (uge-de-pintas-azuis). O Oceanário participa também em diversos programas 

de reprodução (European studbooks e outros projetos similares) das seguintes espécies: stegostoma fasciatum, 

Carcharinus melanopterus, Carcharinus plumbeus, Larosterna inca, Hippocampus hippocampus, Hippocampus 

guttulatus, Heterodontus francisci, Aetobatis narinari, spheniscus magellanicus e Rhinobatos rhinobatos.

Neste âmbito o Oceanário destacou-se, ainda, por ter iniciado a coordenação do programa europeu de monitorização 

(MON-P) da população europeia de sphyrna lewini (tubarão-martelo-liso).

4.2. COmBaTeR as Causas De ReDuÇÃO Da BIODIVeRsIDaDe

4.2.1. eDuCaÇÃO amBIeNTaL

Ao longo dos anos o Oceanário tem conseguido manter a atratividade do equipamento, atraindo cerca de 1 milhão 

de visitantes anualmente.
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Em abril de 1999, o Programa de Educação enriqueceu e dinamizou a oferta cultural e educacional do país. A sua 

vertente mais visível é o Atelier dos Oceanos que consiste num conjunto de atividades lúdico-pedagógicas dirigido a 

um vasto leque de públicos. Além dos 17.760.277 de visitantes que já passaram pelo Oceanário desde 22 de maio de 

1998 até ao final de 2013, frequentaram as atividades educativas 708.502 participantes. 

No que diz respeito às atividades educativas, verifica-se que o número de participantes tem-se mantido sustentável.

O Departamento de Educação é também responsável pela elaboração dos conteúdos da exposição e de todas as 

publicações do Oceanário.

O Vaivém Oceanário, projeto de educação ambiental em movimento, integrou os conteúdos dedicados às duas 

exposições (permanente e temporária), apresentando um programa de educação ambiental dirigido a públicos de 

todas as idades. O projeto, financiado pelo Oceanário de Lisboa, tem a missão de sensibilizar para a conservação dos 

oceanos através da alteração de comportamentos, fora das instalações do Oceanário. Em 2013, o Vaivém realizou 17 

saídas, com 79 dias de atividade no campo, recebendo 17.957 visitantes. Neste período, dinamizou oito workshops 

dirigidos a professores, tendo contado com 87 participantes. Destacou-se, pela relevância da deslocação, a visita pela 

segunda vez deste veículo ao arquipélago dos Açores, onde realizou ações de educação ambiental na ilha do Pico.
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4.2.1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
Ao longo dos anos o Oceanário tem conseguido manter a atratividade do equipamento, atraindo cerca de 
1 milhão de visitantes anualmente. 
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Em abril de 1999, o Programa de Educação enriqueceu e dinamizou a oferta cultural e educacional do 
país. A sua vertente mais visível é o Atelier dos Oceanos que consiste num conjunto de atividades lúdico-
pedagógicas dirigido a um vasto leque de públicos. Além dos 17.760.277 de visitantes que já passaram 
pelo Oceanário desde 22 de maio de 1998 até ao final de 2013, frequentaram as atividades educativas 
708.502 participantes.  
 
No que diz respeito às atividades educativas, verifica-se que o número de participantes tem-se mantido 
sustentável. 
 

 
 
 
O Departamento de Educação é também responsável pela elaboração dos conteúdos da exposição e de 
todas as publicações do Oceanário. 
 
O Vaivém Oceanário, projeto de educação ambiental em movimento, integrou os conteúdos dedicados às 
duas exposições (permanente e temporária), apresentando um programa de educação ambiental dirigido a 
públicos de todas as idades. O projeto, financiado pelo Oceanário de Lisboa, tem a missão de sensibilizar 
para a conservação dos oceanos através da alteração de comportamentos, fora das instalações do 
Oceanário. Em 2013, o Vaivém realizou 17 saídas, com 79 dias de atividade no campo, recebendo 17.957 
visitantes. Neste período, dinamizou oito workshops dirigidos a professores, tendo contado com 87 
participantes. Destacou-se, pela relevância da deslocação, a visita pela segunda vez deste veículo ao 
arquipélago dos Açores, onde realizou ações de educação ambiental na ilha do Pico. 
 
O projeto conta com mais de 140.000 participantes e 128 municípios visitados, ao longo de oito anos.  
 
Esta atividade foi complementada com um projeto de educação ambiental nas escolas – “O que sabes 
sobre o Oceanário de Lisboa?” – que pretendeu dar a conhecer o papel dos aquários na conservação dos 
oceanos e fomentar o gosto pela experiência da visita. Esta atividade foi desenvolvida em 40 escolas da 
Área Metropolitana de Lisboa e contactou com a participação de 6000 alunos. 
 

 
Por fim, destacou-se a participação, 
pela segunda vez, no “Greenfestival 
’2013 realizado em outubro, no Centro 
de Congressos do Estoril, subordinado 
ao tema sustentabilidade, contando com 
1300 participantes. 
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O projeto conta com mais de 140.000 participantes e 128 municípios visitados, ao longo de oito anos. 

Esta atividade foi complementada com um projeto de educação ambiental nas escolas – “O que sabes sobre o 

Oceanário de Lisboa?” – que pretendeu dar a conhecer o papel dos aquários na conservação dos oceanos e fomentar 

o gosto pela experiência da visita. Esta atividade foi desenvolvida em 40 escolas da área Metropolitana de Lisboa e 

contactou com a participação de 6000 alunos.

Por fim, destacou-se a participação, pela segunda vez, no “Greenfestival ’2013 realizado em outubro, no Centro de 

Congressos do Estoril, subordinado ao tema sustentabilidade, contando com 1300 participantes.

A monitorização da afluência de visitantes tem, para o Oceanário de Lisboa, o mesmo nível de relevo que a observação 

da sua satisfação. Por esta razão, o Oceanário tem prosseguido uma política de análise contínua dos níveis de satisfação 

dos visitantes. O Índice de satisfação (composto por vários aspetos, como satisfação global da visita, simpatia, tempo de 

espera, infraestruturas e informação disponível) manteve-se elevado, atingindo o valor mais alto de sempre - 94,62%, 

comprovando o sucesso do investimento realizado ao longo do ano na recuperação da qualidade do Edifício dos Oceanos.

ÍNDICe saTIsFaÇÃO DO VIsITaNTe (%)

 

AVALIAÇÃO DE EXPECTATIVAS 

A monitorização da afluência de visitantes tem, para o Oceanário de Lisboa, o mesmo nível 

de relevo que a observação da satisfação dos mesmos. Por esta razão, o Oceanário tem 

prosseguido uma política de análise contínua dos níveis de satisfação dos visitantes. O Índice 

de Satisfação (composto por vários aspetos, como satisfação global da visita, simpatia, 

tempo de espera, infraestruturas e informação disponível) manteve-se elevado, atingindo o 

mais alto valor de sempre de 94,62%, comprovando o sucesso do investimento realizado ao 

longo do ano na recuperação da qualidade do Edifício dos Oceanos.  

 

 

 

 

 

Este ano iniciou-se a utilização da metodologia Net Promoter Score, cujo objetivo principal é 

avaliar a fidelidade do cliente para uma marca ou entidade e não avaliar a sua satisfação 

com um produto específico ou transação. Baseado numa pergunta direta “Recomendaria a 

visita do Oceanário de Lisboa a amigos e familiares?”, e mediante uma escala de zero a dez, 

as respostas dos clientes/visitantes são posteriormente categorizadas como: “Promotores” 

(Pontuação 9-10) - são fiéis entusiastas que promovem o produto ou serviço junto a 

terceiros, contribuindo para o crescimento e valorização da marca; “Passivos” (Pontuação 7-

8) - são os clientes satisfeitos, mas sem entusiasmo, que são vulneráveis as ofertas da 

concorrência; “Detratores” (Pontuação de 0-6) - são clientes insatisfeitos que podem 

prejudicar a notoriedade da marca, influenciando a comunidade negativamente e 

contribuindo para a despromoção das visitas. O cálculo do NPS - Net Promoter Score, 

equivale à percentagem de clientes que são promotores subtraindo a percentagem que são 

detratores. Em 2013 o NPS foi de 85%. 
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Em 2013, iniciou-se a utilização da metodologia NPS - Net Promoter Score, cujo objetivo principal é avaliar a fidelidade 

do cliente para com a marca. baseado na pergunta direta “Recomendaria a visita do Oceanário de Lisboa a amigos e 

familiares?” registou-se um NPs de 85, que indica que a maioria dos clientes são promotores do Oceanário.

A análise da opinião dos visitantes inquiridos sobre o posicionamento do Oceanário de Lisboa, relativamente à 

conservação da natureza e à prossecução da missão, inferiu que, em média, 96% dos visitantes consideram que o 

Oceanário cumpre a sua missão.

sendo a comunicação uma ferramenta indispensável para atingir a missão, desenvolveram-se diversas atividades e 

ações a salientar:

CamPaNHa Da BaNDeIRa azuL

Tendo em comum a divulgação e sensibilização ambiental no âmbito dos oceanos, o Oceanário de Lisboa e a 

Campanha da bandeira Azul uniram esforços para contribuir para um planeta sustentável. Pelo oitavo ano consecutivo, 

o Oceanário de Lisboa desenvolveu os conteúdos educativos e produziu o cartaz para afixação em 277 praias e 

O OCeaNÁRIO esTÁ a CumPRIR a mIssÃO?

 

 

A análise da opinião dos visitantes inquiridos sobre o posicionamento do Oceanário de 

Lisboa, relativamente à conservação da natureza e à prossecução da missão, inferiu que, em 

média, 96% dos visitantes consideram que o Oceanário cumpre a sua missão. 

 

 

 

EXPOSIÇÕES  

A exposição temporária “Tartarugas Marinhas. A viagem” recebeu 581.865 visitantes em 

2013, o que significa que cerca de 63,2% dos visitantes do Oceanário passaram por aquele 

espaço, valor superior ao ano anterior em três pontos percentuais. Este número traduz-se 

numa contribuição ativa para a sustentabilidade financeira dada a elevada percentagem de 

visitantes que adere ao bilhete conjunto. No entanto, o terceiro ano de vida a exposição 

resulta também numa quebra de atratividade quando se analisam os resultados da visitação 

do público nacional. O Edifício do Mar continua a constituir uma estrutura que contribui 

para a flexibilidade na gestão de fluxos de visitantes, o qual permitiu, durante este terceiro 

ano de atividade, continuar a acolher grandes eventos assim como continuar a aumentar a 

satisfação de quem nos visitou neste período, como se verificou com os dados apresentados 

anteriormente. 

Na exposição permanente mantiveram-se os projetos de melhoria e de recuperação de 

qualidade, entre estes: a reparação do aquário das medusas tropicais, o fecho do aquário 

dos peixes-luminosos para uma remodelação de fundo e alteração da temática e a 
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14 marinas do país, no verão de 2013. Para além da informação dedicada à bandeira Azul, foi explorado o tema 

“Património natural e cultural de Portugal”.

CONFeRÊNCIas HumaN HaBITaT

O Oceanário de Lisboa manteve o apoio ao ciclo de conferências Human Habitat, projeto apresentado pela Iniciativa 

Construção sustentável. Este ciclo teve como objetivo criar uma plataforma aberta de comunicação dedicada ao tema 

das Cidades sustentáveis. 

Durante o ano, quatro convidados de reconhecido mérito internacional partilharam as suas visões sobre os novos 

modelos de desenvolvimento urbano sustentável, renovando a confiança e a energia necessária para promover o 

desenvolvimento sustentável e implementar a transformação real e positiva nas cidades atuais. As quatro conferências 

Human Habitat contaram com a participação de 200 pessoas e versaram sobre os seguintes temas:

|  “Design para a Inovação” por Henrique Cayatte, designer e ilustrador com vários trabalhos premiados e 

reconhecidos na área da comunicação.

|  “Trabalhar em conjunto para um mundo melhor?” por seija Kulkki, considerada por muitos a mentora do 

modelo Living Lab.

|  “Territórios Inteligentes” por Alfonso Vegara, arquiteto, economista e sociólogo.

|  “Mega Cities Project - O Papel do setor Informal no sistema urbano” por Janice Perlman, investigadora, 

docente e consultora, é fundadora e presidente do Mega-Cities Project.

4.2.2. CIÊNCIa e INVesTIGaÇÃO

No âmbito do apoio à investigação científica aplicada, em 2013, destacou-se:

|  Continuação da colaboração no trabalho de pós-doutoramento de uma bolseira da Faculdade de Ciências da 

universidade de Lisboa, em “Experiências laboratoriais dedicadas ao estudo das fases larvares e dos efeitos 

parentais em peixes pelágicos e semipelágicos”.

|  Conclusão da colaboração no trabalho de uma aluna de pós-doutoramento do Instituto superior de Psicologia 

Aplicada, com o tema “O mutualismo marinho de limpeza entre o bodião-limpador do Indo-Pacífico Labroides 

dimidiatus (Valenciennes, 1839) e os seus peixes clientes de recife de coral: os fundamentos fisiológicos da 

cooperação e desonestidade”.

|  Colaboração com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, num trabalho de uma aluna de pós-

doutoramento, sobre cavalos-marinhos da espécie Hippocampus hippocampus com o título: ”Male and 

female contributions to offspring survival, growth and fitness in Hippocampus spp.: potential as a model for 

animal reproduction studies”.

|  Colaboração no trabalho de mestrado de uma aluna do Instituto de Ciências biomédicas Abel salazar, 

intitulado “Tentativa de eclosão e manutenção de larvas de teleósteos tropicais”. Este trabalho é a continuação 

dos ensaios do ano anterior na recolha e eclosão de larvas de teleósteos tropicais do habitat do Índico.
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|  Conclusão da colaboração e orientação do trabalho de uma aluna de mestrado da universidade de Aveiro 

do Mestrado em Gestão e Politicas Ambientais com o projeto de investigação subordinado ao tema: “Cost-

benefit analysis of improvement at an ISO14001 certified company”.

|  Participação no estudo “Ambiente em exposição – Estudo de públicos da Exposição “Tartarugas marinhas. 

A viagem.” do mestrado “Estudos de cultura, variante em performance e criatividade” para a dissertação 

apresentada à universidade Católica Portuguesa.

4.2.3. eNsINO e FORmaÇÃO

No decorrer do ano 2013 os colaboradores do Oceanário prestaram as seguintes ações de formação:

|  “Reprodução de corais”, enquadrada na cadeira opcional de Aquacultura do Mestrado Integrado de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária da universidade Técnica de Lisboa;

|  Cadeira de Aquariologia, no âmbito do Mestrado em Ecologia Marinha da Faculdade de Ciências da 

universidade de Lisboa;

|  “Papel do Oceanário de Lisboa na conservação”, enquadrada na cadeira de Conservação ex situ, no âmbito 

do Mestrado em biologia da Conservação da Faculdade de Ciências da universidade de Lisboa;

|  “Papel dos parques zoológicos na conservação”, enquadrado na cadeira de Medicina de Conservação do 

curso de Medicina Veterinária da universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia;

|  “O papel dos aquários públicos na alteração de emoções, do conhecimento e de comportamentos”, no 

âmbito do mestrado de Comunicação de Ciência, do Instituto de Tecnologia Química e biológica em parceria 

com a Faculdade de Ciências sociais e Humanas;

|  “Estratégia e técnicas de envolvimento de públicos”, no âmbito do Mestrado de Comunicação de Ciência, do 

Instituto de Tecnologia Química e biológica em parceria com a Faculdade de Ciências sociais e Humanas;

|  “Educação para a conservação e o papel dos aquários públicos”, para a disciplina de Ecoturismo e Valorização 

dos Recursos Naturais do Mestrado de Gestão e Conservação dos Recursos Naturais, em conjunto com a 

universidade de Évora e o Instituto superior de Agronomia (IsA);

|  “Emergências em peixes e anfíbios” - VIII Congresso da Ordem dos Médicos Veterinários e IV Encontro de 

formação gratuita no Centro de Congressos de Lisboa;

|  “Anestesia e cirurgia em peixes, cefalópodes e anfíbios” - IV Curso de formação em ciências em animais de 

laboratório - Organismos Aquáticos no CIIMAR – bOGA;

|  “Fish handling, restraint and interventions” - Course on animal experimentation no Instituto de Medicina 

Molecular, Faculdade de Medicina da universidade de Lisboa;

|  “Sampling and administration techniques in fish”- Course on Animal Experimentation no Instituto de Medicina 

Molecular, Faculdade de Medicina da universidade de Lisboa.
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4.2.4. VIsITas TéCNICas

|  Visita técnica aos alunos da cadeira opcional de Aquacultura do Mestrado Integrado de Medicina Veterinária 

da Faculdade de Medicina Veterinária da universidade Técnica de Lisboa;

|  Visita técnica aos alunos da cadeira de Conservação ex situ do Mestrado em biologia da Conservação da 

Faculdade de Ciências da universidade de Lisboa; 

|  Visita técnica aos alunos do curso de biologia do IsPA – Instituto superior de Psicologia Aplicada;

|  Visita técnica aos alunos do curso de biologia da universidade de Aveiro.

4.2.5. esTÁGIOs e TRaBaLHOs aCaDémICOs

Relativamente aos estágios e trabalhos académicos desenvolvidos no Oceanário em 2013, salientamos dez estagiários, 

provenientes de instituições académicas, no departamento de biologia (dois na área de veterinária e oito na área da 

aquariologia).

4.2.6. COmuNICaÇões e PuBLICaÇões

De forma a divulgar a sua missão e know-how o Oceanário tem estado presente em diversos congressos, participando 

com comunicações técnico-científicas.

Em 2013, o Oceanário realizou as seguintes comunicações em congressos nacionais e estrangeiros:

|  “Reproduction of Heterodontus portusjacksoni at Oceanário de Lisboa” – Conferência RAW (Georgia 

Aquarium, Atlanta, EuA );

|  “Collection, transport and husbandry of the blue shark (Prionace glauca)” - 2nd Elasmobranch Husbandry 

symposium (Monterey bay Aquarium, EuA);

|  “ultrasound assessment of pregnant ribbontail stingrays (Taeniura lymma): can fetal growth evaluation 

predict delivery dates?” - 2nd Elasmobranch Husbandry symposium (Monterey bay Aquarium, EuA);

|  “Medicina da conservação em ecossistemas aquáticos” - I Jornadas multidisciplinares da Associação de 

Estudantes de Medicina Veterinária da universidade de Évora;

|  “Cirurgia em animais aquáticos: peixes, anfíbios e aves” - I Jornadas multidisciplinares da Associação de 

Estudantes de Medicina Veterinária da universidade de Évora;

|  “AQuARIA – An opportunity for economic development” - Forum Trieste Next (Itália);

|  “Reproduction of Heterodonthus portusjacksoni at Oceanário de Lisboa“ EuAC Meeting (Legoland, 

Dinamarca);

|  “Utilização de recifes artificiais para a promoção do turismo e da biodiversidade: caso de estudo da baia de 
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santa Maria, sal, Cabo Verde.” (Centro Cultural do Mindelo, Cabo Verde);

|  “O papel dos aquários públicos na conservação dos oceanos – Oceanário de Lisboa, um caso de estudo.” 

(universidade do Algarve/NEbuA, Faro).

Publicou-se ainda o seguinte artigo científico: 

|  Santos, M. N., Oliveira, M. T., & Cúrdia, J. (2013). A comparison of the fish assemblages on natural and 

artificial reefs off Sal Island (Cape Verde). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 

1(1), 1-16.

4.3. GesTÃO eCO-eFICIeNTe DO aQuÁRIO

4.3.1. DesemPeNHO amBIeNTaL

Face aos objetivos definidos para 2013 o desempenho ambiental caracterizou-se: 

|  Pelo apoio a três projetos de investigação in situ, cumprindo na totalidade o objetivo proposto para contribuir 

para a manutenção da biodiversidade existente.

|  A III edição do INAQuA foi cancelada por não ter sido angariado valor necessário para o lançamento do 

fundo. 

|  As ações previstas para o combate às causas da redução da biodiversidade foram concretizadas, para além 

destas realizaram-se, ainda, atividades adicionais como o Voxmar e a exposição Planet Ocean.

|  No que diz respeito à gestão eco-eficiente do equipamento ultrapassaram-se as metas definidas com exceção 

dos consumos de água e energia elétrica. 

Avaliação do desempenho ambiental face ao cumprimento das metas estabelecidas para 2013.
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Objetivos superados +++  |  100% Objetivos atingidos ++  |  > 50% Objetivos atingidos +  |  < 50% Objetivos atingidos -

4.3.2. DaDOs amBIeNTaIs 

4.3.2.1. eNeRGIa

A energia é fundamental para cobrir as necessidades impostas pelas sociedades modernas, sendo o seu consumo 

crescente a nível mundial. No Oceanário, para além da energia utilizada nos edifícios para usos gerais, esta é também 

necessária para que os sistemas de suporte de vida se mantenham funcionais, permitindo a manutenção dos animais 

com elevados padrões de bem-estar animal.

O Oceanário de Lisboa consome três formas de energia: energia elétrica, energia proveniente de combustíveis (gás 

natural nas caldeiras e gasóleo no gerador de emergência) e energia térmica (transferência de calor para climatização). 

sendo considerado consumidor intensivo de energia são realizadas Auditorias Energéticas regulares e estabelecidos 

programas de racionalização de energia a 5 anos.

O Oceanário recebe a energia elétrica em média tensão 10kV, passando posteriormente para dois postos de 

transformação (PT) com três transformadores de 1250 kVA, para o abastecimento de toda a instituição. Os 

Nº DESIGNAÇÃO RESULTADO

Objectivo 1 Contribuir para a manutenção da biodiversidade existente

Meta1.1 Apoio a três projectos de conservação in situ ++

Meta1.2  IN AQuA Fundo National Geographic e Oceanário de Lisboa Edição 2013 cancelado

Objectivo 2 Combate às causas da redução da biodiversidade

Meta2.1 Campanha da bandeira azul 2013 - Património Natural e Cultural de Portugal +++

Meta2.2 Fomentar a mudança de comportamentos na sociedade +++

Objectivo 3 Gestão eco-eficiente do equipamento

Meta3.1 Redução do consumo de água em 1,01% relativamente a 2012 -

Meta3.2 Redução do consumo de energia eléctrica em 2,24% relativamente a 2012 +

Meta3.3
Redução do consumo de energia térmica em 1,3%  e 0,87%, frio e quente respetiva-
mente, relativamente a 2012

+++
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transformadores dos PT’s são secos, não utilizando qualquer tipo de óleo.

Para racionalizar o consumo de energia através da otimização e eficiência dos sistemas é extremamente importante 

identificar as principais fontes de consumo. Segundo o resultado da auditoria energética de junho de 2013, o maior 

consumidor de energia é o SSV - Sistema de Suporte de Vida com 67% do consumo total, seguido pelo sistema 

de AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar com 13% do consumo total. Os Sistemas de iluminação e tomadas são 

responsáveis por 6% do consumo total e 14% do consumo total está afeto a outros consumos. 

Os consumos de energia térmica e elétrica registados em 2013 sofreram reduções significativas, para valores inferiores 

aos registados em 2010, quando a instalação contava com menos um edifício. Esta performance foi atingida com 

alterações de lógicas de funcionamento da instalação e investimentos diversos em equipamentos de iluminação, 

ventilação e bombagem mais eficientes. É de referir a excelência do projeto do novo Edifício do Mar que, por ser 

energeticamente eficiente, permitiu o atingir os valores de redução referidos.

Tendo em conta que o número de visitantes influencia os consumos de energia e de água doce do edifício, é 

importante que se proceda à análise dos consumos em termos específicos (ou seja, valores por 1000 visitantes), tal 

como está patente nas figuras relativas a estes recursos. 

25/46 
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4.3.2.2. ÁGua

Dada a importância da água para a vida e observando-se a taxa crescente de poluição e contaminação dos recursos 

hídricos, é necessário assegurar que são desenvolvidos esforços para a racionalização do consumo de água.

O Oceanário é abastecido na totalidade por água proveniente da rede pública (EPAL). Da totalidade de água consumida 

estima-se que aproximadamente 16% é utilizada para o fabrico de água salgada, sendo os restantes 84% utilizados 

em consumo doméstico, limpeza das zonas técnicas e habitats, limpeza automática dos escumadores de proteínas, 

produção de água de osmose inversa e de água destilada.

A otimização dos sistemas automáticos e a constante sensibilização para a poupança de água são uma preocupação 

de todos os colaboradores do Oceanário. 
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Os consumos absolutos de água, registados em 2013, sofreram um ligeiro aumento, fruto de uma intensificação 

de lavagens da cobertura do Edifício dos Oceanos. No entanto, conseguiu igualar-se o consumo específico ao ano 

anterior. 

4.3.2.3. saL maRINHO

O sal marinho utilizado no Oceanário é de elevada qualidade, isento de substâncias tóxicas, garantindo a qualidade 

superior da água onde habitam os animais.

A totalidade de sal consumido no Oceanário é utilizada na produção de água salgada que abastece os vários aquários. 

Todos os aquários e respetivos sistemas de suporte de vida são em circuito fechado (não se efetuam trocas entre o 

sistema e o ambiente).

O consumo de sal está diretamente relacionado com as necessidades de renovação de água dos aquários que 

requerem água com qualidade superior. 
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4.3.2.4.  RESÍDUOS  
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(mistos). 
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são equiparados a resíduos domésticos (mistos).

Neste caso, o Oceanário usufrui do sistema Pneumático de Recolha de Resíduos sólidos urbanos (Rsu) instalado no 

Parque das Nações. Este sistema permite a separação das várias frações dos resíduos de forma simples e eficiente com 

o objetivo de maximizar o aproveitamento ou a reciclagem da maior parte dos resíduos sólidos urbanos produzidos. 

4.3.2.4.2. Resíduos não equiparados a urbanos e resíduos perigosos

Relativamente aos resíduos que não são geridos pelo sistema Pneumático de Resíduos sólidos urbanos, incluindo 

os resíduos que apresentam características de perigosidade para a saúde e para o ambiente produzidos na nossa 
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Designação LER Código LER

Pe
ri

g
o

so

Quantidades produzidas

∆2012 2013 2012 2013

Kg T Kg T Kg/1000 Visitantes

sais e soluções contendo cianetos 06 03 11 s 400 0,40 375 0,38 0,42 0,42

Resíduos contendo outros metais 
pesados

06 04 05 s 1040 1,04 1030 1,03 1,09 1,14

Outros solventes, líquidos de lav-
agem e licores-mãe orgânicos

07 06 04 s 10 0,01 0 0,00 0,01 0,00

Resíduos de tintas e vernizes conten-
do solventes orgânicos 

08 08 11 s 306 0,31 0 0,00 0,32 0,00

Outros óleos de motores, trans-
missões e lubrificação

13 02 08 s 261 0,26 0 0,00 0,27 0,00

Embalagens de madeira 15 01 03 n 2660 2,66 2580 2,58 2,79 2,86

Embalagens contendo ou contam-
inadas por resíduos de substãncias 
perigosas

15 01 10 s 2000 2,00 316 0,32 2,10 0,35

Acumuladores de chumbo. 16 06 01 s 0 0,00 130 0,13 0,00 0,14

Mistura de resíduos de construção 
e demolição

17 09 04 n 1880 1,88 80 0,08 1,97 0,09

Resíduos cujas recolhas e eliminação 
estão sujeitas a requisitos  especifi-
cos tendo em conta a prevenção de 
infecções

18 01 03 s 424 0,42 0 0,00 0,45 0,00

Resíduos cuja recolha e eliminação 
estão sujeitas a requisitos especificos 
tendo em vista a prevenção de 
infecções

18 02 02 s 0 0,00 300 0,30 0,00 0,33

Outros residuos anteriomente não 
especificados (lamas efluente).

19 08 99 n 0 0,00 29600 29,60 0,00 32,82

Resíduos sólidos de gradagens e 
filtração primária

19 09 01 n 2580 2,58 0 0,00 2,71 0,00

Carvão activado fora de uso 19 09 04 n 1240 1,24 1001 1,00 1,30 1,11

Papel e Cartão (destroição de 
documentos)

20 01 01 n 0 0,00 620 0,62 0,00 0,69

Lâmpadas fluorescentes e outros 
resíduos contendo mercúrio

20 01 21 s 155 0,16 36 0,04 0,16 0,04

Pilhas e acumuladores 20 01 33 s 77 0,08 0 0,00 0,08 0,00

Equipamento eléctrico e electrónico 
fora de uso, não abrangido em 
200121, 200123 ou 200135

20 01 36 n 421 0,42 400 0,40 0,44 0,44

Metais 20 01 40 n 15920 15,92 1749 1,75 16,71 1,94

Resíduos biodegradáveis 20 02 01 n 2960 2,96 0 0,00 3,11 0,00

 Lamas de fossas sépticas 20 03 04 n 0 0,00 6500 6,50 0,00 7,21

Resíduos da limpeza de esgotos 20 03 06 n 13000 13,00 0 0,00 13,65 0,00

Monstros 20 03 07 n 8560 8,56 4760 4,76 8,99 5,28

Quantidades produzidas

∆2012 2013 2012 2013

Kg T Kg T Kg/1000 Visitantes

Produção total de resíduos perigosos 4673 4,67 2187 2,19 4,9 2,4

Produção total de resíduos não perigosos 49221 49 47290 47,29 51,7 52,4

Produção total de resíduos 53894 53,89 49477 49,48 56,6 54,9
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4.3.2.5. emIssões 

De uma forma geral, as atividades desenvolvidas no Oceanário não constituem uma fonte significativa de emissões 

atmosféricas. No entanto, refere-se a existência de equipamentos contendo gases que empobrecem a camada de 

ozono e gases com efeito de estufa.

Em 2010, iniciou-se a troca de fluido R22 por fluidos frigorigéneos menos nocivos para o ambiente, dos 6 chillers 

existentes com R22, dois foram já convertidos para R422D. 

As caldeiras a gás natural são utilizadas como redundância ao sistema de AVAC, sendo a sua utilização insignificante 

e por este motivo isentas de monitorização.

4.3.2.6. BIODIVeRsIDaDe

Considerando que o Oceanário se encontra em solo urbano a aplicação deste indicador não é aplicável. No entanto, 

tendo em conta as atividades já descritas nos pontos 4.1 e 4.2 deste documento, o contributo dado pela instituição à 

manutenção da biodiversidade e ao combate à redução da mesma têm traduzido o empenho do Oceanário de Lisboa 

no cumprimento da missão.

4.3.2.7. TRaNsPORTe e LOGÍsTICa

O Oceanário de Lisboa tem uma frota de duas viaturas ligeiras de mercadorias, uma viatura pesada de mercadorias 

(Vaivém) e duas viaturas híbridas ligeiras de passageiros.

4.3.2.8. aCIDeNTes amBIeNTaIs e sua PReVeNÇÃO

Encontram-se implementadas medidas de autoproteção para o Oceanário de Lisboa, nas quais estão especificados 

os procedimentos que deverão ser seguidos em caso de incidentes e/ou emergência. Ao longo dos últimos anos têm 

sido realizados exercícios de acidente simulado, com vista a treinar os comportamentos em situações de emergência, 

assim como introduzir melhorias de procedimento sempre que se justifique.
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CONFORmIDaDe LeGaL

Com o objetivo de garantir a conformidade em matéria legal, o Oceanário de Lisboa recorre a um fornecedor 

especialista em serviços legais nas áreas da Qualidade, Ambiente e segurança e Higiene no Trabalho.

A metodologia seguida para garantir a conformidade legal baseia-se na análise da legislação ambiental aplicável às 

atividades desenvolvidas no Oceanário de Lisboa e na análise de legislação ambiental de referência.

A aplicabilidade da legislação ambiental ao Oceanário de Lisboa é classificada segundo os seguintes critérios:

|  Legislação aplicável, que contém requisitos específicos diretamente ou indiretamente aplicáveis às atividades 

desenvolvidas pelo Oceanário;

|  Legislação formal, aquela que modifica legislação com requisitos aplicáveis;

|  Legislação informativa, que estabelece princípios e orientações a seguir.

De modo a controlar todo o processo de manutenção da conformidade legal, o Oceanário dispõe de uma base de 

Dados informatizada de legislação aplicável a toda a atividade desenvolvida, atualizada mensalmente, que inclui:

|  Identificação dos diplomas legais, nacionais, locais e comunitários, aplicáveis;

|  Levantamento dos requisitos legais aplicáveis;

|  Elaboração de uma Ficha de Legislação por cada diploma identificado contendo requisitos e obrigações;

|  Lista de diplomas aplicáveis diretamente e os de interesse informativo;

|  Relatório de enquadramento legal;

|  Lista de verificação.

Esta análise de legislação é realizada periodicamente, e auditada anualmente por um auditor especializado na matéria, 

sendo a legislação aplicável apresentada de seguida, por descritor ambiental.

5.1. Descritor ambiental | Água

O abastecimento de água é feito ao Oceanário de Lisboa através da rede de abastecimento pública da EPAL. 

O consumo de água assume uma grande importância, no Oceanário de Lisboa, em termos de sistema de abastecimento/

consumo público e de sistema de suporte de vida. Desta forma, a água proveniente da rede de abastecimento pública 

é, de uma forma geral, dividida em duas utilizações principais:
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|  água destinada ao consumo público, que é armazenada num tanque de água potável e posteriormente 

conduzida aos pontos de utilização final nos dois edifícios, e às operações de limpeza dos escumadores de 

proteínas, de zonas técnicas e habitats, e outras;

|  água destinada ao suporte de vida, que é sujeita a um processo de salinização de forma a garantir a qualidade 

adequada à vida aquática nos vários tanques.

uma vez que o Oceanário de Lisboa tem associado um grande número de trabalhadores e é um estabelecimento 

aberto ao público, deverá ser garantido que a água destinada a consumo humano não sofre alterações desde o ponto 

de entrada nas instalações até aos pontos de utilização final, mantendo as características de abastecimento da EPAL. 

No que respeita às águas residuais, no Oceanário de Lisboa são produzidos genericamente três tipos de efluentes:

|  águas residuais domésticas, provenientes principalmente do funcionamento e da manutenção das instalações 

sanitárias e das operações de limpeza/lavagem;

|  águas residuais marinhas, resultantes das operações relativas ao sistema de suporte de vida;

|  águas pluviais.

As águas residuais produzidas no Oceanário de Lisboa são encaminhadas para um sistema de drenagem separativo. 

As águas residuais marinhas e as águas residuais domésticas são conduzidas para o coletor público e posteriormente 

para a ETAR de beirolas da Câmara Municipal de Lisboa.

Apesar de não ser legalmente exigível, o Oceanário de Lisboa, no âmbito do sistema de gestão ambiental, monitoriza a 

sua descarga de águas residuais domésticas/marinhas no coletor da CML. A monitorização é realizada duas vezes por 

ano, sendo os valores obtidos comparados com os VLE do Regulamento para o lançamento de efluentes industriais na 

rede de coletores de Lisboa, tendo-se verificado a conformidade dos mesmos.

No quadro seguinte apresentam-se os diplomas legais que constituem uma referência para o Oceanário de Lisboa no 

que respeita ao descritor água (abrangendo as águas para consumo e as águas residuais).

Diploma legal sumário

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto Aprova o Regulamento Geral dos sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de água e de Drenagem de águas Residuais.
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Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro Aprova a Lei da água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, 

e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável 

das águas.

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, 

revendo o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de setembro, que transpôs para 

a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de 

novembro

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto Estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento 

público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de 

resíduos urbanos.

Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho Procede à segunda alteração à Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que 

aprova a Lei da água, transpondo a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as bases e o 

quadro institucional para a gestão sustentável das águas

Edital n.º 156/91, de 6 de junho da CML Regulamento para o lançamento de efluentes industriais na rede de 

coletores de Lisboa

5.2. Descritor ambiental | ar

De uma forma geral, as atividades desenvolvidas no Oceanário de Lisboa não constituem uma fonte significativa de 

emissões atmosféricas. 

No entanto, salienta-se a existência de duas fontes pontuais (chaminés) de emissão de poluentes para a atmosfera, 

associadas a duas caldeiras a gás natural. Estas caldeiras só funcionam esporadicamente (menos de 500 horas anuais) 

no caso da Rede de Frio e Calor gerida pela Climaespaço falhar. Desta forma, as chaminés em causa estão isentas de 

monitorização legal, cumprindo todos os requisitos associados ao seu dimensionamento.

As instalações do Oceanário de Lisboa possuem um gerador de emergência, pelo que são contabilizadas as horas e o 

consumo de combustível anuais do respetivo gerador.

No que refere à existência de ODs (Ozone Depleting substances) e GFEE (Gases Fluorados com Efeito de Estufa), 

salienta-se que o Oceanário de Lisboa tem equipamentos de refrigeração e ar condicionado que utilizam como gases 

refrigerantes tanto ODs (R22) como GFEE (R134A, R 404A, R407C, R410A, R417A, R422D). Note-se, no entanto, que 

o Oceanário de Lisboa está, atualmente, a reconverter os ODs para GFEE, tendo em conta que a partir de 1 de janeiro 

de 2015 já não podem ser utilizados ODs.
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Anualmente são comunicados os dados relativos à utilização de gases fluorados com efeito de estufa, relativos ao ano 

civil anterior, à Agencia Portuguesa do Ambiente, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 56/2011.  

O enquadramento legal do Oceanário relativamente ao descritor ar apresenta-se no Quadro seguinte.

Diploma legal sumário

Decreto-Lei n.º 119/2002, de 20 de abril Assegura o cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações decorrentes 

para o Estado Português do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 29 de junho, relativo às substâncias que empobrecem 

a camada de ozono

Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril Estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a 

atmosfera, fixando os princípios, objetivos e instrumentos apropriados à garantia da 

proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e obrigações 

dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar o reduzir a níveis 

aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações

Portaria n.º 263/2005, de 17 de março Fixa novas regras para o cálculo da altura de chaminés e define as situações em que 

devem para esse efeito ser realizados estudos de poluentes atmosféricos

Decreto-Lei n.º 152/2005, de 31 de agosto Regula a aplicação na ordem jurídica interna do artigo 16.º e do n.º 1 do artigo 17.º 

do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de junho, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono

Decreto-Lei n.º 107/2006, de 27 de junho Aprova o Regulamento de Atribuição de Matrícula a Máquinas Industriais

Decreto-Lei n.º 126/2006, de 3 de julho Primeira alteração ao regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes 

para a atmosfera, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril

Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de fevereiro Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 152/2005, de 31 de Agosto, que regula a 

aplicação na ordem jurídica interna do artigo 16.º e do n.º 1 do artigo 17.º do 

Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

junho, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono

Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de abril Estabelece o regime aplicável a determinados gases fluorados com efeito estufa, 

assegurando a execução do Regulamento (CE) n.º 842/2006, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 17 de maio, e dos respetivos regulamentos de desenvolvimento

Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 

de agosto

Estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo 

integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as 

emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, transpondo a Diretiva 

n.º 2010/75/uE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 

2010, relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição)

Regulamento n.º 842/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de maio

Relativo a determinados gases fluorados com efeito de estufa
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Regulamento (CE) n.º 1494/2007 da 

Comissão, de 17 de dezembro

Estabelece, nos termos do Regulamento (CE) n.º 842/2006 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, o formato dos rótulos e os requisitos adicionais de rotulagem 

relativamente a produtos e equipamentos que contenham gases fluorados com 

efeito de estufa

Regulamento (CE) n.º 1516/2007 da 

Comissão, de 19 de dezembro de 2007

Estabelece, nos termos do Regulamento (CE) n.º 842/2006 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, disposições normalizadas para a deteção de fugas em equipamentos 

fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contenham 

determinados gases fluorados com efeito de estufa

Regulamento (CE) n.º 303/2008 da 

Comissão, de 2 de abril de 2008

Que estabelece, nos termos do Regulamento (CE) n.º 842/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, os requisitos mínimos e as condições para o reconhecimento 

mútuo da certificação de empresas e pessoal no que respeita aos equipamentos fixos 

de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contêm determinados gases 

fluorados com efeito de estufa

Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de setembro de 2009

Relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono

Regulamento (uE) n.º 744/2010 da 

Comissão, de 18 de agosto de 2010

Altera o Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, no que respeita às 

utilizações críticas de halons 

5.3. Descritor ambiental | energia

No Oceanário de Lisboa são consumidos três tipos de energia:

|  Energia elétrica, no funcionamento geral das instalações;

|  Combustíveis fósseis (gás natural, gás propano e butano, e gasóleo);

|  Energia térmica, na climatização (Rede de frio e calor da Climaespaço).

segundo o Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril, o Oceanário de Lisboa é considerado uma instalação consumidora 

intensiva de energia, pois tem um consumo energético anual superior a 500 t de equivalente petróleo (500 tep/ano), 

destacando-se como principais consumidores de energia o sistema de bombas, o sistema de Aquecimento, Ventilação 

e Ar Condicionado (AVAC) e a iluminação.

O Oceanário de Lisboa está ainda sujeito à certificação energética e da qualidade do ar interior dos edifícios, pelo que 

a legislação relativa a este assunto foi identificada como diretamente aplicável. Adianta-se que se encontra certificado 

com o nº 53334523 tendo obtido a classe energética A.
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No que se refere ao armazenamento de combustíveis nas instalações do Oceanário de Lisboa, para além do pequeno 

depósito de gasóleo associado ao gerador de emergência (que não está sujeito a licenciamento), existe um depósito 

para armazenamento de gasóleo, com uma capacidade de 5.000 litros.

No entanto, é de salientar que aquando da construção das instalações do Oceanário de Lisboa (que incluiu a construção 

do referido depósito de gasóleo), esta se encontrava dispensada de licenciamento, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

354/93, de 9 de outubro, que aprovou o regime de reordenamento urbano para a zona de intervenção da Exposição 

lnternacional de Lisboa (EXPO 98). Este diploma estabelece no seu artigo 3º, relativamente ao interior da zona de 

intervenção da EXPO 98, a dispensa de licenciamentos de situações desta natureza.

Desta forma, o Decreto-Lei n.º 267/2002 (procedimentos para efeitos de licenciamento de instalações de 

armazenamento de produtos de petróleos) e a Portaria n.º 1188/2003 (pedidos de licenciamento de combustíveis) 

foram considerados apenas a título informativo.

O enquadramento legal do Oceanário relativamente ao descritor energia apresenta-se no quadro seguinte.

Diploma legal sumário

Decreto-Lei n.º 78/2006, de 4 de abril Aprova o Sistema Nacional de Certificação Energética e da 

Qualidade do Ar Interior nos Edifícios e transpõe parcialmente 

para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2002/91/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa 

ao desempenho energético dos edifícios

Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril Estabelece o sistema de gestão do consumo de energia por 

empresas e instalações consumidoras intensivas e revoga os 

Decretos-Leis n.os 58/82, de 26 de novembro, e 428/83, de 9 

de dezembro

Portaria n.º 519/2008, de 25 de junho Aprova os requisitos de credenciação dos técnicos e entidades 

responsáveis, previstos no Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de 

abril, que criou o sistema dos consumos intensivos de energia 

(sGCIE) 

Despacho n.º 17313/2008, de 26 de junho (2.ª série) sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia. Fatores 

de Conversão

Despacho n.º 17449/2008, de 27 de junho (2.ª série) sistema de gestão dos consumos intensivos de energia - 

auditorias

Decreto-Lei n.º 140/2010, de 29 de dezembro No âmbito da Estratégia Nacional da Energia 2020, estabelece 

o regime jurídico relativo à promoção de veículos de transporte 

rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes, 

transpondo a Diretiva n.º 2009/33/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 23 de abril
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Lei n.º 7/2013, de 22 de janeiro Aprova o regime de acesso e exercício das atividades de 

realização de auditorias energéticas, de elaboração de planos 

de racionalização dos consumos de energia e de controlo da 

sua execução e progresso, nomeadamente mediante a emissão 

de relatórios de execução e progresso, no âmbito do sistema 

de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (sGCIE) e no 

âmbito de aplicação do regulamento da gestão do consumo de 

energia para o setor dos transportes, aprovado pela Portaria n.º 

228/90, de 27 de março, alterando o Decreto-Lei n.º 71/2008, 

de 15 de abril

Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto Aprova o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, 

o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Comércio e serviços, e transpõe a Diretiva n.º 

2010/31/uE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios

Lei n.º 58/2013, de 20 de agosto Aprova os requisitos de acesso e de exercício da atividade de 

perito qualificado para a certificação energética e de técnico de 

instalação e manutenção de edifícios e sistemas, conformando-o 

com a disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, que transpôs a 

Diretiva n.º 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 7 de setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais 

Portaria n.º 349-A/2013, de 29 de novembro Determina as competências da entidade gestora do sistema 

de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), regulamenta as 

atividades dos técnicos do sCE, estabelece as categorias de 

edifícios, para efeitos de certificação energética, bem como os 

tipos de pré-certificados e certificados SCE e responsabilidade 

pela sua emissão, fixa as taxas de registo no SCE e estabelece 

os critérios de verificação de qualidade dos processos de 

certificação do SCE, bem como os elementos que deverão 

constar do relatório e da anotação no registo individual do Perito 

Qualificado (PQ)

Portaria n.º 349-D/2013, de 2 de dezembro Estabelece os requisitos de conceção relativos à qualidade 

térmica da envolvente e à eficiência dos sistemas técnicos dos 

edifícios novos, dos edifícios sujeitos a grande intervenção e dos 

edifícios existentes 

Despacho (extrato) n.º 15793-C/2013, de 3 de dezembro Procede à publicação dos modelos associados aos diferentes 

tipos de pré-certificado e certificado do sistema de certificação 

energética (sCE) a emitir para os edifícios novos, sujeitos a 

grande intervenção e existentes

Despacho (extrato) n.º 15793-G/2013, de 3 de dezembro Procede à publicação dos elementos mínimos a incluir no 

procedimento de ensaio e receção das instalações e dos 

elementos mínimos a incluir no plano de manutenção (PM) e 

respetiva terminologia 
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Despacho (extrato) n.º 15793-

J/2013, de 3 de dezembro

Procede à publicação das regras de determinação da classe 

energética

Despacho (extrato) n.º 15793-L/2013, de 3 de dezembro Procede à publicação da metodologia de apuramento da 

viabilidade económica da utilização ou adoção de determinada 

medida de eficiência energética, prevista no âmbito de um plano 

de racionalização energética

Portaria n.º 353-A/2013, de 4 de dezembro Estabelece os valores mínimos de caudal de ar novo por espaço, 

bem como os limiares de proteção e as condições de referência 

para os poluentes do ar interior dos edifícios de comércio e 

serviços novos, sujeitos a grande intervenção e existentes e a 

respetiva metodologia de avaliação

Decreto n.º 36270, de 9 de Maio Estabelece o Regulamento de segurança das instalações para 

armazenagem e tratamento industrial de petróleos brutos, seus 

derivados e resíduos

Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro Estabelece os procedimentos e define as competências para 

efeitos de licenciamento e fiscalização de instalações de 

armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos 

de abastecimento de combustíveis

Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro Regula os pedidos de licenciamento de combustíveis

Decreto-Lei n.º 31/2006, de 15 de Fevereiro Estabelece os princípios gerais relativos à organização e 

funcionamento do sistema Petrolífero Nacional (sPN), bem 

como ao exercício das atividades de armazenamento, transporte, 

distribuição, refinação e comercialização e à organização dos 

mercados de petróleo bruto e de produtos de petróleo

Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro Altera o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 

que estabelece os procedimentos e define as competências 

para efeitos de licenciamento e fiscalização de instalações 

de armazenamento de produtos do petróleo e postos de 

abastecimento de combustíveis, e o Decreto-Lei n.º 125/97, de 

23 de maio, que estabelece as disposições relativas ao projeto, 

à construção e à exploração das redes e ramais de distribuição 

alimentadas com gases combustíveis da terceira família, 

simplificando o respetivo licenciamento

Portaria n.º 1515/2007, de 30 de Novembro Altera a Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, que regula os 

pedidos de licenciamento de combustíveis

Decreto-Lei n.º 31/2008, de 25 de Fevereiro Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 267/2002, de 

26 de novembro, que estabelece os procedimentos e define as 

competências para efeitos de licenciamento e fiscalização de 

instalações de armazenamento de produtos do petróleo e postos 

de abastecimento de combustíveis
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Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de Outubro Procede à terceira alteração e à republicação do Decreto-Lei n.º 

267/2002, de 26 de novembro, que estabelece os procedimentos 

e define as competências para efeitos de licenciamento e 

fiscalização de instalações de armazenamento de produtos do 

petróleo e postos de abastecimento de combustíveis

Portaria n.º 422/2009, de 21 de Abril Aprova o estatuto dos responsáveis técnicos pelo projeto e pela 

exploração de instalações de armazenamento de produtos de 

petróleo e de postos de abastecimento de combustíveis

Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 267/2002, de 

26 de novembro, que estabelece os procedimentos e define as 

competências para licenciamento e fiscalização de instalações 

de armazenamento de produtos de petróleo e de instalações 

de postos de abastecimento de combustíveis, conformando o 

mesmo às exigências constantes da Diretiva n.º 2006/123/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro, relativa 

ao livre acesso e exercício de atividades de serviços

Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro Estabelece os princípios gerais relativos à organização e ao 

funcionamento do sistema Nacional de Gás Natural (sNGN), bem 

como ao exercício das atividades de receção, armazenamento, 

transporte, distribuição e comercialização de gás natural, 

e à organização dos mercados de gás natural, transpondo, 

parcialmente, para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 

2003/55/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

junho, que estabelece regras comuns para o mercado interno de 

gás natural e que revoga a Diretiva n.º 98/30/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de junho.

Decreto-Lei n.º 77/2011, de 20 de Junho Estabelece regras comuns para o mercado interno do gás 

natural, transpondo a Diretiva n.º 2009/73/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de Julho, que revoga a Diretiva 

n.º 2003/55/CE, procedendo à segunda alteração ao Decreto-

Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, e à primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 66/2010, de 11 de junho

Decreto-Lei n.º 230/2012, de 26 de outubro Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 30/2006, de 

15 de fevereiro, que estabelece os princípios gerais relativos 

à organização e ao funcionamento do sistema Nacional de 

Gás Natural (sNGN), bem como ao exercício das atividades 

de receção, armazenamento, transporte, distribuição e 

comercialização de gás natural, e à organização dos mercados 

de gás natural
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Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro Estabelece os princípios gerais relativos à organização e 

funcionamento do sistema elétrico nacional, bem como ao 

exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e 

comercialização de eletricidade e à organização dos mercados 

de eletricidade, transpondo para a ordem jurídica interna os 

princípios da Diretiva n.º 2003/54/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 26 de Junho, que estabelece regras comuns 

para o mercado interno da eletricidade, e revoga a Diretiva n.º 

96/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

dezembro.

Decreto-Lei n.º 78/2011, de 20 de junho Estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade, 

transpondo a Diretiva n.º 2009/72/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 13 de Julho, que revoga a Diretiva n.º 2003/54/

CE, do Parlamento Europeu e do Conselho

Decreto-Lei n.º 215-A/2012, de 8 de outubro Quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, 

que estabelece os princípios gerais relativos à organização e ao 

funcionamento do sistema Elétrico Nacional (sEN), bem como as 

bases gerais aplicáveis ao exercício das atividades de produção, 

transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à 

organização dos mercados de eletricidade

5.4. Descritor ambiental | Resíduos

Os resíduos são catalogados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), de modo a receberem o tratamento 

adequado. 

Para garantir a Gestão Integrada de Resíduos, o Oceanário estabeleceu um contrato com uma empresa licenciada. 

Os resíduos são segregados em zonas devidamente assinaladas e agrupados segundo o tipo e destino final sendo 

devidamente acondicionados.

Todos estes resíduos são registados no sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente.

Neste contexto, apresenta-se de seguida o enquadramento legal do Oceanário de Lisboa relativamente ao descritor 

resíduos.
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Diploma legal sumário

Portaria n.º 209/2004, de 3 de março Aprova a Lista Europeia de Resíduos

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro Aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a 

ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 5 de abril, e a Diretiva n.º 91/689/

CEE, do Conselho, de 12 de dezembro

Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro Aprova o Regulamento de Funcionamento do sistema Integrado 

de Registo Eletrónico de Resíduos

Portaria n.º 50/2007, de 9 de janeiro Aprova o modelo de alvará de licença para realização de 

operações de gestão de resíduos

Portaria n.º 320/2007, de 23 de março Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro, que 

aprovou o Regulamento de Funcionamento do sistema 

Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (sIRER)

Portaria n.º 72/2010, de 4 de fevereiro Estabelece as regras respeitantes à liquidação, pagamento e 

repercussão da taxa de gestão de resíduos e revoga a Portaria 

n.º 1407/2006, de 18 de dezembro

Portaria n.º 222/2011, de 2 de junho Primeira alteração à Portaria n.º 72/2010, de 4 de fevereiro, que 

estabelece as regras respeitantes à liquidação, pagamento e 

repercussão da taxa de gestão de resíduos

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 

de setembro, transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos 

resíduos, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na 

área dos resíduos

Portaria n.º 335/97, de 16 de maio Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro 

do território nacional

Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de dezembro Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2002/95/

CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 

2003, e a Diretiva n.º 2002/96/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de janeiro de 2003

Decreto-Lei n.º 174/2005, de 25 de outubro Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de 

dezembro, que estabelece o regime jurídico a que fica sujeita 

a gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónico 

(REEE), transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2002/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

janeiro de 2003, e a diretiva n.º 2002/96/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de janeiro de 2003
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Decreto-Lei n.º 132/2010, de 17 de dezembro Altera o regime jurídico da gestão de resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrónicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 230/2004, 

de 10 de dezembro, e transpõe parcialmente a Diretiva n.º 

2008/112/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

dezembro

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro Estabelece os princípios e as normas aplicáveis à gestão de 

embalagens e resíduos de embalagens

Portaria n.º 29-b/98, de 15 de janeiro Estabelece as regras de funcionamento dos sistemas de 

consignação e as do sistema integrado

Decreto-Lei n.º 407/98, de 21 de dezembro Estabelece as regras respeitantes aos requisitos essenciais da 

composição das embalagens

Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de julho Altera o Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro

Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de maio segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de 

Dezembro, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

n.º 2004/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de fevereiro, relativa a embalagens e resíduos de embalagens

Decreto-Lei n.º 110/2013, de 2 de agosto Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 

de dezembro, e transpõe a Diretiva n.º 2013/2/uE, da Comissão, 

de 7 de fevereiro, que altera o anexo I à Diretiva n.º 94/62/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro, relativa 

a embalagens e resíduos de embalagens 

Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho Estabelece o regime jurídico da gestão de óleos usados

Despacho conjunto n.º 662/2005, de 6 de setembro Licença da sOGILub

Despacho n.º 242/96, de 5 de julho Resíduos Hospitalares

Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro Estabelece o regime de colocação no mercado de pilhas e 

acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem 

e eliminação dos resíduos de pilhas e de acumuladores, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/66/

CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de setembro, 

relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos e que 

revoga a Diretiva n.º 91/157/CEE, do Conselho, de 18 de março, 

alterada pela Diretiva n.º 2008/12/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 11 de março



emas
_13
O C e a N Á R I O  D e  L I s B O a

| 56

Decreto-Lei n.º 266/2009, de 29 de setembro Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2008/103/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

novembro de 2008, relativa a pilhas e acumuladores e respetivos 

resíduos no que respeita à colocação de pilhas e acumuladores 

no mercado, que altera a Diretiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 6 de setembro de 2006

Decreto-Lei n.º 122/2006, de 27 de junho Estabelece as medidas que visam assegurar a execução e 

garantir o cumprimento no ordenamento jurídico nacional das 

obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de outubro, que 

estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos animais 

não destinados ao consumo humano, e revoga o Decreto-Lei 

n.º 175/92, de 13 de agosto, a Portaria n.º 965/92, de 10 de 

outubro, alterada pela Portaria n.º 25/94, de 8 de janeiro, e a 

alínea c) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 244/2003, 

de 7 de outubro

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de outubro

Que define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e 

produtos derivados não destinados ao consumo humano e que 

revoga o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 (regulamento relativo 

aos subprodutos animais).

Regulamento (uE) n.º 142/2011 da Comissão, de 25 de fevereiro Aplica o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho que define regras sanitárias relativas a 

subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao 

consumo humano e que aplica a Diretiva 97/78/CE do Conselho 

no que se refere a certas amostras e certos artigos isentos de 

controlos veterinários nas fronteiras ao abrigo da referida 

diretiva.

Regulamento (uE) n.º 749/2011 da Comissão, de 29 de julho 

de 2011

Que altera o Regulamento (uE) n.º 142/2011 que aplica o 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que define regras sanitárias relativas a subprodutos 

animais e produtos derivados não destinados ao consumo 

humano e que aplica a Diretiva 97/78/CE do Conselho no que 

se refere a certas amostras e certos artigos isentos de controlos 

veterinários nas fronteiras ao abrigo da referida diretiva.

Regulamento (uE) n.º 1063/2012 da Comissão, de 13 de 

novembro de 2012

Que altera o Regulamento (uE) n.º 142/2011 que aplica o 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que define regras sanitárias relativas a subprodutos 

animais e produtos derivados não destinados ao consumo 

humano e que aplica a Diretiva 97/78/CE do Conselho no que 

se refere a certas amostras e certos artigos isentos de controlos 

veterinários nas fronteiras ao abrigo da referida diretiva.
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Regulamento de Execução (uE) n.º 1097/2012 da Comissão, de 

23 de novembro de 2012

Altera o Regulamento (uE) n.º 142/2011 que aplica o 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que define regras sanitárias relativas a subprodutos 

animais e produtos derivados não destinados ao consumo 

humano e que aplica a Diretiva 97/78/CE do Conselho no que 

se refere a certas amostras e certos artigos isentos de controlos 

veterinários nas fronteiras ao abrigo da referida diretiva, no que 

diz respeito à expedição de subprodutos animais e produtos 

derivados entre Estados-Membros.

Regulamento (uE) n.º 294/2013 da Comissão, de 14 de março 

de 2013

Altera e corrige o Regulamento (uE) n.º 142/2011 que aplica 

o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho que define regras sanitárias relativas a subprodutos 

animais e produtos derivados não destinados ao consumo 

humano e que aplica a Diretiva 97/78/CE do Conselho no que 

se refere a certas amostras e certos artigos isentos de controlos 

veterinários nas fronteiras ao abrigo da referida diretiva. 

Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de abril Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de pneus 

e pneus usados

Decreto-Lei n.º 43/2004, de 2 de março Altera o Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de abril, que estabelece 

o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de pneus e pneus 

usados.

Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de agosto Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/53/

CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de setembro, 

relativa aos veículos em fim de vida.

Despacho n.º 9276/2004, de 10 de maio Modelo do certificado de destruição de veículos em fim de vida.

Decreto-Lei n.º 64/2008, de 8 de abril Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 

de agosto, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 2000/53/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de setembro, relativa aos veículos em fim de vida.

Decreto-Lei n.º 1/2012, de 11 de janeiro Procede à 5.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de 

agosto, e transpõe a Diretiva n.º 2011/37/uE, da Comissão, de 

30 de março, relativa aos veículos em fim de vida

Decreto-Lei n.º 114/2013, de 7 de agosto Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 

de agosto, que estabelece o regime jurídico a que fica sujeita 

a gestão de veículos e de veículos em fim de vida e seus 

componentes e materiais, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 2013/28/uE, da Comissão, de 17 de maio, 

que altera o anexo II à Diretiva n.º 2000/53/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 18 de setembro, relativa aos veículos 

em fim de vida
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Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março Aprova o regime da gestão de resíduos de construção e 

demolição.

Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho Aprova os modelos de guias de acompanhamento de resíduos 

para o transporte de resíduos de construção e demolição (RCD)

Decreto-Lei n.º 156/2013, de 5 de novembro Estabelece o quadro legal e regulador para a gestão responsável 

e segura do combustível irradiado e dos resíduos radioativos e 

transpõe a Diretiva n.º 2011/70/EuRATOM, do Conselho, de 19 

de julho de 2011, que estabelece um quadro comunitário para 

a gestão responsável e segura do combustível irradiado e dos 

resíduos radioativos

Regulamento do sistema de Recolha Pneumática de Resíduos 

sólidos urbanos do Parque das Nações de 2000

-

5.5. Descritor ambiental | Riscos ambientais

Os riscos ambientais relacionados com a atividade desenvolvida do Oceanário de Lisboa prendem-se especialmente 

com a preocupação do ponto de vista do cumprimento dos respetivos requisitos da verificação e controlo metrológico 

de equipamentos e/ou instrumentos de medição, pelo deverá conhecer e cumprir as respetivas obrigações.

De modo a avaliar a Responsabilidade Ambiental, foi desenvolvido uma metodologia de avaliação e constituída uma 

provisão financeira. A constituição deste fundo próprio para utilização exclusiva em situações de reparação do dano 

ambiental foi devidamente comunicado à Agência Portuguesa do Ambiente. 

Neste contexto, apresenta-se no Quadro seguinte o enquadramento legal do Oceanário de Lisboa relativamente ao 

descritor riscos ambientais.

Diploma legal sumário

Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho de 2008 Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos 

ambientais e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de outubro, que aprovou, com base no princípio do poluidor-

pagador, o regime relativo à responsabilidade ambiental 

aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais, com 

a alteração que lhe foi introduzida pela Diretiva n.º 2006/21/

CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de 

resíduos da indústria extrativa.
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5.6. Descritor ambiental | Licenciamento

O Oceanário de Lisboa possui, nas suas instalações, diversos equipamentos sob pressão (compressores, garrafas de 

ar comprimido, estação de enchimento de ar comprimido), sendo que alguns deles, dadas as suas características 

técnicas, estão sujeitos a registo de acordo com Decreto-Lei n.º 90/2010.

No que respeita ao licenciamento municipal, salienta-se a existência do Decreto-Lei n.º 354/93, de 9 de outubro, que 

aprova o regime de reordenamento urbano para a zona de intervenção da Exposição lnternacional de Lisboa (EXPO 

98), e que estabelece no seu artigo 3º, relativamente ao interior da zona de intervenção da EXPO 98, a dispensa de 

licenciamentos:

|  previstos no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de novembro, relativos a operações de loteamento e 

obras de urbanização;

|  previstos no artigo 1º de Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de novembro, relativos a todas as obras de construção 

civil, designadamente novos edifícios e reconstrução, ampliação, alteração, reparação ou demolição de 

edificações, e ainda os trabalhos que impliquem alteração da topografia local; e à utilização de edifícios ou 

de suas frações autónomas, bem como as respetivas alterações;

|  de quaisquer obras, instalações ou equipamentos necessários à realização da EXPO 98, que constassem dos 

respetivos planos de pormenor, cuja instalação ou promoção fosse da responsabilidade da sociedade Parque 

EXPO 98, s.A.;

|  de construções especificamente destinadas à realização da EXPO 98, localizadas no interior do respetivo 

recinto e que estivessem sujeitas ao licenciamento referido no artigo 6º do Estatuto Orgânico da Administração 

do Porto de Lisboa, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/87, de 7 de agosto.

O Oceanário de Lisboa localiza-se na área de jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL). Por seu lado, o 

artigo 6º do Decreto-Lei n.º 309/87, de 7 de agosto, que aprova o Estatuto Orgânico da Administração do Porto de 

Lisboa, determina que a licença de utilização referida seria concedida pela APL. No entanto, pelo n.º 3 do artigo 3º do 

Decreto-Lei n.º 354/93, de 9 de outubro, o Oceanário de Lisboa está dispensado desta licença.

No entanto, de acordo com o artigo 12º do mesmo diploma, os poderes excecionais da sociedade Parque EXPO, s.A., 

cessaram em 31 de dezembro de 1999.

Desta forma, a construção do novo edifício do Oceanário de Lisboa, construído em 2011, foi sujeita a licenciamento 

municipal, tendo sido atribuídos (pela CML) números de polícia também ao edifício de apoio (tendo este sido incluído 

no licenciamento).



emas
_13
O C e a N Á R I O  D e  L I s B O a

| 60

O Oceanário de Lisboa tem, assim, o alvará de utilização n.º 143/uT/2011 para a seguinte utilização: uma fração para 

Equipamento Coletivo.

Diploma legal sumário

Decreto-Lei n.º 354/93, de 9 de outubro Aprova o regime de reordenamento urbano para a zona de 

intervenção da Exposição lnternacional de Lisboa (EXPO 98).

Decreto-Lei n.º 211/99, de 14 de junho Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 97/23/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de maio, relativa aos 

equipamentos sob pressão.

Portaria n.º 1210/2001, de 20 de outubro Fixa as importâncias das taxas a cobrar pela prestação dos 

serviços de autorização prévia da instalação, aprovação da 

instalação e autorização de funcionamento, renovação da 

autorização de funcionamento e de registo e averbamento de 

equipamentos sob pressão.

Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho Aprova, simplificando, o novo Regulamento de Instalação, de 

Funcionamento, de Reparação e de Alteração de Equipamentos 

sob Pressão, revogando o Decreto-Lei n.º 97/2000, de 25 de 

maio.

Despacho n.º 5318/2011, de 28 de março (2.ª série) Aprovação de dois modelos de placa de registo dos equipamentos 

sob pressão.

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro Estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação

Portaria n.º 232/2008, de 11 de março Determina quais os elementos que devem instruir os pedidos de 

informação prévia, de licenciamento e de autorização referentes 

a todos os tipos de operações urbanísticas, e revoga a Portaria 

n.º 1110/2001, de 19 de setembro

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março Procede à décima alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização 

e edificação, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

107/2009, de 15 de maio

Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei 

n.º 26/2010, de 30 de março, que procede à décima alteração 

ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece 

o regime jurídico da urbanização e edificação, e procede à 

primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro Estabelece os elementos que deverão constar dos procedimentos 

de licenciamento ou de comunicação prévia de operações 

urbanísticas de edificação, bem como de autorização de 

utilização. 
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5.7. Descritor ambiental | Programas ambientais

O Oceanário de Lisboa é uma organização com certificação ambiental pela Norma ISO 14001. O registo no EMAS 

constitui mais um exemplo de um instrumento voluntário de gestão ambiental que permitirá ao Oceanário, como 

instituição de referência na prevenção e conservação do ambiente, evidenciar publicamente a credibilidade do seu 

sistema de gestão ambiental e do seu desempenho ambiental.

A legislação relativa ao registo no EMAs apresenta-se de seguida.

Diploma legal sumário

Despacho (extrato) n.º 9138/2008, de 28 de março (2.ª série) Criação da nova bandeira EMAs.

Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de novembro de 2009

Relativo à participação voluntária de organizações num sistema 

comunitário de ecogestão e auditoria (EMAs), que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 761/2001 e as Decisões 2001/681/CE e 

2006/193/CE da Comissão

Decreto-Lei n.º 95/2012, de 20 abril Assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações 

decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1221/2009, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativo 

à participação voluntária de organizações situadas dentro ou 

fora da Comunidade num sistema comunitário de ecogestão e 

auditoria

Decisão 2013/131/Eu de 4 de março Relativa à adoção do guia do utilizador, que indica os passos 

necessários para participar no EMAs, ao abrigo do Regulamento 

(CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho.
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PROGRama De GesTÃO amBIeNTaL 2014

DESIGNAÇÃO RESPONSÁVEL

Objectivo 1 Contribuir para a manutenção da biodiversidade existente

Meta1.1 Apoio a três projectos de conservação in situ

Acções

Apoio Financeiro Administração

Apoio com recursos humanos e competências técnicas biologia

Divulgação nos media Comunicação

Meta1.2  IN AQuA Fundo National Geographic e Oceanário de Lisboa III Edição

Acções

Angariação de fundos junto de entidades parceiras Comercial

Apoio Financeiro Administração

Divulgação nos media Comunicação

Objectivo 2 Combate às causas da redução da biodiversidade

Meta2.1 Campanha da bandeira azul 2014 

Acções
Elaboração conteudos e desig da campanha Comunicação

Distribuição pelas praias com bandeira AzuL Comunicação

Meta2.2 Fomentar a mudança de comportamentos na sociedade

Acções

Programa de Educação (incluindo Vaivém) - 72.500 participantes Educação

Projecto Vaivém Oceanário Educação

Projecto Vaivém Oceanário - Escolas Educação

Dinamização do 5º Ciclo de conferências Human Habitat Comunicação

Objectivo 3 Gestão eco-eficiente do equipamento

Meta3.1 Redução do consumo de água em 2,02% relativamente a 2013

Acções Envio apenas de água desnitrificada para LT - Tartarugas Engenharia

Meta3.2 Redução do consumo de energia eléctrica em 2,50% relativamente a 2013

Acções

Instalação de Variador de Velocidade, T1D ssP Engenharia

Instalação de Variador de Velocidade, T3 ssP Engenharia

Instalação de Variador de Velocidade, T2 ssP Engenharia

Instalação de Variadores de Velocidade e optimização, uTA 4 Engenharia

Instalação de A.F.M. nos filtros de Areia, T3 Engenharia

Instalação de A.F.M. Nos filtros de areia, T1A Engenharia

Instalação de A.F.M. nos filtros de Areia, T1C Engenharia

Instalação de Variador de Velocidade, Q9 FP’s Engenharia

substituição da bateria de Condensadores Engenharia

Susbtituição de iluminação fluorescente e incandescente por iluminação LED Engenharia

Substituição de Armaduras fluorescentes por painéis LED, Ed. Apoio - escritório Engenharia

Meta3.3 Redução do consumo de energia térmica em 1,00%  e 1,00%, frio e quente respetivamente, relativamente a 2013

Acções

Reconfiguração UTA 4 Engenharia

Isolamento da tubagem AVAC Engenharia

Isolamento dos permutadores de calor Engenharia

Remoção de Permutador Frio no Ed. Apoio Engenharia

Meta3.4 Substituição do fluido refrigerante R22

Acções substituição do gás refrigerante em 2 Chillers e 2 bombas de calor. Engenharia
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INFORmaÇÃO e PaRTICIPaÇÃO Das PaRTes 
INTeRessaDas

A Gestão Ambiental do Oceanário encontra-se verificada de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1221/2009, de 25 de 

novembro que permite a participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria 

(EMAS) com o nº de registo PT000029 de 2005. Esta certificação junta-se às já obtidas em julho de 2003 segundo 

os referenciais NP EN IsO 9001 (Qualidade) e IsO 14001 (Ambiente) e aumenta a responsabilidade do Oceanário na 

contribuição para a proteção do Ambiente.

As certificações obtidas traduzem o comprometimento total do Oceanário com a Qualidade e o Ambiente, a todos os 

níveis da organização, e constituem um reconhecimento, por uma entidade independente e credível, de que:

|  Os procedimentos praticados visam obter produtos e serviços com qualidade, que respondam às necessidades 

e expetativas dos Clientes e que tenham o menor impacte ambiental possível;

|  O conjunto de processos, práticas, métodos e meios aplicados, permitem ao Oceanário estabelecer uma polí-

tica e objetivos da qualidade e ambientais, identificando e gerindo os impactes das suas atividades, produtos 

e serviços no meio ambiente. 

|  Cumprimos os requisitos legais e outros associados aos aspetos ambientais;

|  Envolvemos ativamente todos os colaboradores;

|  Comunicamos com as partes interessadas;

|  Melhoramos o nosso desempenho ambiental, nomeadamente:

|  Através de ações de educação ambiental;

|  Reduzindo o consumo de matérias-primas;

|  Através de um sistema interno de tratamento que permite reutilizar a água dos vários aquários;

|  utilização de tecnologia adequada para reduzir o consumo elétrico;

|  Através das medidas de autoproteção que prevê a atuação em situações que possam afetar negati-

vamente o ambiente.  

A participação dos nossos Visitantes, Clientes, Fornecedores, Parceiros e outras partes interessadas em questões 

relacionadas com a Gestão da Qualidade e Ambiente é uma mais-valia para o oceanário de Lisboa. Conhecendo as 

expectativas e as preocupações de todas as partes interessadas, melhor poderemos responder às mesmas.

se desejar contribuir com alguma informação ou sugestão, colocar alguma questão ou ver alguma dúvida esclarecida 

poderá fazê-lo através de:

Tel.: +351 218 917 000  |  Fax: +351 218 917 001  |  email: ambiente@oceanario.pt  
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A declarações ambientais já validadas podem ser consultadas em:

www.oceanario.pt/cms/1553/

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=x41

Poderá obter mais informações sobre o EMAs em:

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=120&sub2ref=125
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VeRIFICaÇÃO e VaLIDaÇÃO Da DeCLaRaÇÃO 
amBIeNTaL

DeCLaRaÇÃO DO VeRIFICaDOR amBIeNTaL sOBRe as aCTIVIDaDes De VeRIFICaÇÃO e VaLIDaÇÃO

De acordo com o anexo VII do Regulamento (CE) Nº 1221/2009 do Parlamento Europeu e do conselho de 25 de 

novembro

A SGS ICS, com o número de registo de verificador ambiente EMAS PT-V-0003 acreditado ou autorizado para o 

âmbito “Conceção e manutenção de exposições e atividades recreativas, educativas e comerciais associadas” (91.04), 

declara ter verificado toda a organização, tal como indicada na declaração ambiental, da organização Oceanário de 

Lisboa sA, com o número de registo PT 000029, cumpre todos os requisitos do Regulamento (CE) nº 1221/2009 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009, que permite a participação voluntária de 

organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAs).

Assinando a presente, declaração declaro que:

|  A verificação e validação foram realizadas no pleno respeito dos requisitos do Regulamento (CE) nº 1221/2009;

|  O resultado da verificação e avaliação confirma que não existem indícios do não cumprimento dos requisitos 

legais aplicáveis em matéria de ambiente;

|  Os dados e informações contidos na declaração ambiental da organização refletem uma imagem fiável, 

credível e correta de todas as atividades da organização, no âmbito mencionado na declaração ambiental.

O presente documento não é equivalente ao registo EMAs. O registo EMAs só pode ser concedido por um organismo 

competente ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1221/2009. O presente documento não deve ser utilizado como 

documento autónomo de comunicação ao público.

Feito em Lisboa, 8 de julho de 2014

 Assinatura Assinatura

 ________________________________ ________________________________

 Verificador Ambiental Acreditado Verificador Ambiental Qualificado
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DeFINIÇões

ambiente

Envolvente na qual uma organização opera incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e 

suas inter-relações. 

aspeto ambiental 

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que possa interagir com o ambiente.

aspetos Diretos/Indiretos 

Consideram-se diretos os aspetos sobre os quais o Oceanário pode intervir de forma direta e indiretos os aspetos cujo 

controlo depende de terceiros, não tendo o Oceanário a possibilidade de intervir.

auditoria

Processo sistemático, independente e documentado para obter evidências de auditoria e respetiva avaliação objetiva 

com vista a determinar em que medida os critérios da auditoria são satisfeitos.

Desempenho ambiental

Resultados mensuráveis do sistema de gestão ambiental, relacionados com o controlo de uma organização sobre os 

seus aspetos ambientais, baseados na sua política, objetivos e metas ambientais.

Eficácia 

Medida em que as atividades planeadas foram realizadas e conseguidos os resultados planeados.

Eficiência

Relação entre os resultados obtidos e os recursos utilizados.

Impacte ambiental 

Qualquer alteração do ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, das atividades, produtos ou 

serviços de uma organização.

melhoria Contínua (sistema de Gestão ambiental) 

Processo de aperfeiçoamento do sistema de gestão ambiental de forma a atingir melhorias no desempenho ambiental 

global, de acordo com a política ambiental da organização.
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meta ambiental

Requisito de desempenho pormenorizado, quantificado quanto possível, aplicável à organização ou a partes desta, 

que decorre dos objetivos ambientais e que deve ser estabelecido e concretizado de modo que sejam atingidos esses 

objetivos.

Prevenção da Poluição 

utilização de processos, práticas, materiais ou produtos que evitem, reduzam ou controlem a poluição; que podem 

incluir reciclagem, tratamento, alterações de processo, mecanismos de controlo, utilização eficiente de recursos e 

substituição de materiais.
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