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Sensibilizar
para a
conservação
do oceano

RELATÓRIO ANUAL

Oceanário de Lisboa
1,2 milhões de visitantes
ano com mais visitantes de sempre
109 mil participantes em atividades de
educação ambiental sobre o oceano
53% de crescimento face ao ano anterior
6 projetos de conservação apoiados em
Portugal, São Tomé e Principe, Brasil e Japão
Participação em programas de reprodução
europeus de 14 espécies
Melhores resultados financeiros de sempre
resultado líquido de 2 milhões de euros
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É minha convicção que o ano que termina irá marcar para sempre o Oceanário de
Lisboa. Faço esta afirmação sem medo ou reservas pois é baseada em acontecimentos
concretos.
Vejamos: Foi mais um ano de crescimento forte sem perda de qualidade da visita,
segundo o TripAdvisor, e em que a equipa de gestão foi, simultaneamente, capaz de
cumprir um plano de investimento previsto para três anos em quinze meses.
As alterações introduzidas na política de recursos humanos finalmente reconhecem e
valorizam a excelência da operação, em média um colaborador ganhou mais 17% em
2016 do que 2014, anos completos em que é possível comparar.
Foi um ano em que o Oceanário com sua missão saíu da Esplanada de D. Carlos I e
começou a visitar e a apoiar o País e os Portugueses numa escala nunca antes vista. A
título de exemplo os nossos programas educativos tocaram mais de 100 000 crianças,
o que representa um crescimento de 50% relativamente a 2015.
Os resultados são bem visíveis ao longo do relatório, tanto em quantidade como em
qualidade, e tenho a certeza que este será o novo normal do Oceanário.
Mas o que marca o Oceanário para sempre foi a mudança de accionista realizada na
sequência do compromisso que a Sociedade Francisco Manuel dos Santos assumiu
com o País aquando da sua aquisição em Setembro de 2015.
A Fundação Oceano Azul, oficialmente reconhecida em 1 de Março de 2017, mas,
constituída em 12 de Dezembro de 2016, é a nova accionista do Oceanário. Não tenho
dúvidas que este importante acontecimento vai permitir ao Oceanário realizar a sua
ambição e missão que mais não é que servir a causa do Oceano para bem de todos
os Portuguese e de Portugal, e porque não assumir, do nosso Planeta.
Um bem-haja a todos os que acreditaram e ajudaram a realizar este marco na história
do Oceanário de Lisboa.
Ambição, vontade e capacidade não faltam, temos agora que concretizar e realizar.

Oceanário de Lisboa

Aquário público
um aquário dedicado ao oceano e à sua
conservação que proporciona uma
experiência única
21 milhões
de visitantes
do Oceanário de Lisboa, tendo

Exposição
“Um planeta,
um oceano.”
com aquários
renovados

sido o ano com maior número

Realizou-se, ao longo de 2016, um

“Florestas
submersas” by
Takashi Amano
recebe
1,5 milhões
de visitantes

de visitantes de sempre. Desde

conjunto integrado de intervenções

Completou-se, em abril de 2016,

a WWF, consiste num conjunto

a valorização da coleção e da visita,

a sua abertura, mais de 21 milhões

em diversos aquários e habitats da

um ano da abertura da exposição

de 19 painéis informativos que

sensibilizando simultaneamente

de visitantes puderam, através de

exposição permanente do Oceanário

temporária “Florestas Submersas

promovem o conhecimento do

para as ameaças que estas espécies

uma experiência única e exclusiva,

de Lisboa que visam a melhoria da

by Takashi Amano”. Desde a sua

oceano, nomeadamente a sua

enfrentam.

aprofundar os seus conhecimentos

qualidade da exposição.

abertura, a exposição já foi vista

importância para o planeta e para

por 1 470 466 visitantes

a humanidade, alertando para

Em 2016, 1 264 952 visitantes de 180
países passaram pelas exposições

sobre o oceano. A liderança do

Mostra
expositiva revela
importância do
oceano para a
humanidade

Dar a conhecer
novas espécies
marinhas

Desenvolvida em parceria com

permanente, que contribuem para

equipamento, classificado pelo

o impacto negativo do Homem,

site TripAdvisor como a primeira

ao nível da exploração dos

atração de Lisboa, reflete a

recursos marinhos.

satisfação dos visitantes.
Recife rochoso do Pacífico

Medusas tropicais

Espaço interativo
dedicado
ao consumo
sustentável de
peixe e marisco

Foram introduzidas novas espécies
nos aquários da exposição

Primeiro aquário da europa a receber um
cardume de seis mantas da espécie Mobula
hypostoma, conhecida por diabo-do-mar-do-atlântico

Índice satisfação do
visitante

De 15 de junho a 30 de julho foi criado
um espaço interativo dedicado ao
consumo sustentável de peixe e
Peixes do sul da Austrália

Tubarão-zebra nascido no aquário The deep,
no Reino Unido, pode ser visto no habitat do
Índico

marisco, que permitiu o contacto
direto com o público, incentivando à
alteração efetiva de comportamentos.

Habitat do Índico

Aquário público
certificado de
acordo com
as normas
internacionais de
qualidade e de
ambiente

88%
73

Net Promoter Score (NPS)

Perceção do Oceanário
enquanto instituição de
conservação
Programa de reprodução dos aquários
europeus transfere dois exemplares de
tubarões- -de-pontas-negras para o Ocenário
de Lisboa

27%

Centro
de conhecimento
sobre as espécies

Oceanário de Lisboa

conhecimento científico contribui para a
sobrevivência da biodiversidade
Novos nascimentos
no Oceanário

São várias as espécies com as quais
o Oceanário tem vindo a trabalhar nos
últimos anos, no sentido de obter sucesso na
sua reprodução. Em 2016, ocorreram vários
nascimentos, dos quais se destacam:
4 Pinguins-de-magalhães

4 Andorinhas-do-mar-inca

5 Ratões-águia

Coordenação
e participação em
programas de reprodução
a nível europeu

O Oceanário de Lisboa dedica-se
à conservação ex situ ao participar em diversos
projetos de conservação a nível europeu.

Oceanário de Lisboa participa em programas
de reprodução de 14 espécies
O Oceanário participa nos programas de
reprodução de diversos tubarões, cavalos-marinhos e aves marinhas, num total de 14
espécies diferentes.

Programa de reprodução da espécie Taeniura
lymma (uge-de-pintas-azuis) sob
a gestão do Oceanário de Lisboa
O Oceanário de Lisboa é responsável pelo
programa de reprodução da espécie Taeniura
lymma (uge-de-pintas-azuis) da EAZA
– Associação Europeia de Zoos e Aquários,
na qualidade de European Studbook Keeper.

“Animal acquisitions
working group” estabelece
linhas orientadoras para a
aquisição sustentável de
animais
No âmbito das atividades do “Fish and
Invertebrate Taxon Advisory Group” (FAITAG),
o Oceanário de Lisboa continuou
a integrar em 2016 este grupo de trabalho
da “European Union of Aquarium Curators”,
que visa estabelecer linhas orientadoras para
a aquisição sustentável de animais, que irão
ajudar os curadores de aquários europeus
a melhorar as suas escolhas.

2 Quimeras

Em linha com um dos pilares da missão
de contribuir para a sobrevivência da
biodiversidade, foram enviadas várias
espécies reproduzidas no Oceanário de
Lisboa para 12 outros aquários, portugueses
e estrangeiros.

Ocenário de Lisboa assume coordenação
do “Jellyfish taxon advisory group”
Em reunião anual do “Fish and Invertebrate
Taxon Advisory Group” (FAITAG) realizada
no Oceanário de Lisboa, foi decidida a criação
do “Jellyfish Taxon Advisory Group” cuja
coordenação ficou a cargo do Oceanário
de Lisboa.

“Elasmobranchs taxon
advisory group” contribui
para atividade de aquários
públicos europeus
* © Hans Hillewaert

Animais reproduzidos
no Oceanário de Lisboa
cedidos a 12 outros
aquários

O Oceanário de Lisboa faz parte do Comité
de Direção deste grupo de trabalho, que se
dedica a organizar a atividade relacionada
com os elasmobrânquios ao nível dos
aquários europeus.

Ação para
a conservação

Oceanário de Lisboa

investimento técnico e financeiro para conhecer
mais e proteger melhor os ecossistemas marinhos
No âmbito da contribuição para a sobrevivência da
biodiversidade, pilar da sua missão, o Oceanário de Lisboa
continuou, ao longo de 2016, a apoiar a conservação in situ,
através do financiamento de projetos desenvolvidos por
várias instituições nacionais e internacionais.

Conservação dos tubarões-martelo-recortado no Japão
* © Shutterstock | Tomas Kotovc

“Using science and art to conserve Japan’s hammerheads”

Projeto Octoparque | O polvo no parque marinho Luiz

da Conservação da Natureza e das Florestas.

envolvimento da sociedade civil na caracterização da faixa costeira,

das Tartarugas Marinhas nos Países Lusófonos (ATM), apoiado
pelo Oceanário de Lisboa.

Lisboa e National Geographic Channel”
O projeto “Capredux – Redução das capturas acidentais
de aves marinhas na zona de proteção especial Aveiro-Nazaré”

promover a sustentabilidade ambiental e social na captura
e comercialização de peixes ornamentais.

* © Shutterstock | Grigorev Mikhail

PIABA, na região do rio Negro (Amazónia, Brasil), cuja missão é

ECOMARE
Em parceria com a Universidade de Aveiro, a co-gestão
do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos do ECOMARE,
tem como objetivo tornar este centro numa referência
* © SPVS

O Oceanário de Lisboa apoia financeiramente o projeto

foi o vencedor da 3.ª edição do Prémio InAqua.

Co-gestão do centro de reabilitação
de animais marinhos de Ílhavo

Conservação das florestas tropicais
da Amazónia
Projeto Piaba | “Train the trainers best handling practices”

Território e Ambiente.

Prémio “Inaqua – Fundo de conservação by Oceanário de

* © SPVS

Projeto da Associação para a Proteção, Pesquisa e Conservação

* © Associação Tartarugas Marinhas

em São Tomé e Príncipe

coordenado pelo GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do

Redução de capturas acidentais
de aves marinhas

Conservação das tartarugas marinhas
em São Tomé e Príncipe
Programa de conservação de tartarugas marinhas

Japão, Singapura e Hong Kong.

Projeto europeu de voluntariado ambiental que consiste no

* © Coastwatch

o Instituto Português do Mar e Atmosfera e o Instituto

a população local, através da realização de ações educativas no

Projeto Coastwatch
* © Shutterstock | Vittorio Bruno

O projeto resulta de uma parceria entre o Oceanário de Lisboa,

aprofundar o conhecimento sobre estes tubarões e sensibilizar

Melhor conhecimento e monitorização
da faixa costeira portuguesa

Pesca do polvo mais sustentável
Saldanha

Realizado pela Zoological Society of London, tem como objetivo

internacional na área da reabilitação de animais marinhos
e da sua devolução à natureza.

Colaboração
para a ciência
e investigação
partilha de conhecimentos que aportam
avanços na investigação para a conservação

As relações de colaboração e parceria que o Oceanário
de Lisboa mantém com uma alargada rede internacional
de instituições similares e com organizações científicas, nacionais
e internacionais, revelam-se um importante instrumento
na partilha de conhecimentos que aportam significativos avanços
e contributos na investigação para a conservação.
Participação em congressos nacionais
e internacionais da especialidade

| “Raising awareness about the oceans through
performing arts”

Em 2016, a equipa do Oceanário de Lisboa realizou
comunicações em diversos congressos nacionais
e internacionais, com os seguintes temas:

Participação em ações de formação

| “Ultrasonography and endoscopy as a method

Assumindo o permanente desafio de alargar

of assessing embryo development in eggs of

e aplicar os mais recentes conhecimentos

Port-jackson sharks”

nas diferentes áreas, a equipa do Oceanário

| “Serum biochemical and hematologic, values from

de Lisboa participou ao longo do ano em 28 ações

alcids: a 17 year retrospective study in the Oceanário

de formação externa, através da realização

de Lisboa”

e participação em estágios, fóruns e conferências.

| “Oceanário de Lisboa support to in situ
conservation projects”

| “Engaging with audiences – Reshaping

Publicações científicas produzidas
pelos colaboradores do Oceanário
de Lisboa

the content mix”

“The role of artificial reefs to promote biodiversity

| “Medicina avançada em animais aquáticos”

and sustainability of the ecotourism in Cape

| “Resistências bacterianas aos antibióticos

Verde: ecological, biological and management

em aquários públicos, devemo-nos preocupar?

aspects.”

Relato preliminar de seis anos de culturas

Oliveira M.T., 2016, Faculdade de Ciências

bacterianas e resistências aos antibióticos

e Tecnologia da Universidade do Algarve. Tese

em peixes, aves marinhas e anfíbios”

de Doutoramento em Ciências do Mar, da Terra

| “Temporary exhibition strategy at Oceanário
de Lisboa”

Oceanário de Lisboa

e do Ambiente, ramo de Ciências do Mar,

| European Studbook Keeper da espécie Taeniura

especialidade em Biodiversidade Marinha.

lymma

“Effect of temperature on the growth, survival,

| Fish and Invertebrate Taxon Advisory Group

development and foraging behaviour of Sardina

(FAITAG) | Chair do “Jellyfish Taxon Advisory Group”

pilchardus larvae.”

| Elasmobranchs Taxon Advisory Group,

Garrido, S., Cristóvão, A., Caldeira, C., Ben-Hamadou,

Elasmobranch Steering Committee

R., Baylina, N., Batista, H., Saiz, E., Peck, M.A., Ré, P. and

| Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar,

Santos, A.M.P., 2016. Marine Ecology Progress Series,

Direção

559, pp.131-145.

Estágios para estudantes de
universidades portuguesas no
Oceanário de Lisboa
No Departamento de Biologia foram recebidos seis
estagiários provenientes de várias universidades
portuguesas.

Ações de formação oferecidas
a diversas instituições
| Universidade de Lisboa
Reprodução de corais | Cadeira de Aquacultura

Formação de colaboradores
de outros aquários

do Curso de Medicina Veterinária,

O Oceanário de Lisboa recebeu e deu formação

Marinha

a colaboradores de seis outros aquários públicos:

| Associação Brasileira de Veterinários de Animais

Aquário de Saragoça (Espanha), L´Oceanografic

Selvagens (ABRAVAS), Goiânias, Brasil

de Valencia (Espanha), Aquário de Longleat (Reino

Medicina de aves marinhas, lontras e anfíbios

Unido), Duisburg Zoo (Alemanha), AquaRio (Brasil),

| Universidade do Algarve

Zoo de Basileia (Suíça).

SPCAL: Curso prático de experimentação animal

Cadeira de Aquariologia | Mestrado em Ecologia

| CIIMAR-BOGA, Porto
X Curso de Formação em Ciências em Animais

Representação em comités
e associações

de Laboratório - Organismos Aquáticos

O Oceanário de Lisboa é membro de diversos

Netherlands

comités e associações nacionais e internacionais,

Oceanário de Lisboa – Mission and Tourism

e participa na tomada de decisões de algumas das

| Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL

organizações de referência, relacionadas com a

e Instituto de Tecnologia Química e Biológica

gestão de aquários públicos e com a conservação

O papel dos aquários públicos na alteração de

do oceano.

emoções, do conhecimento e de comportamentos

| Saxion University of Applied Sciences in the

| Mestrado de Comunicação de Ciência
| European Union of Aquarium Curators, Presidência

Estratégia e técnicas de envolvimento de públicos |

| World Association of Zoos and Aquariums,

Mestrado de Comunicação de Ciência

Conservation and Sustainability Committee

| Universidade de Évora e Instituto Superior

| European Association of Zoo and Aquaria, Executive,

de Agronomia

Aquarium, Communication, Education Committee

Educação para a conservação e o papel

| European Union of Aquarium Curators, Animal

dos aquários públicos | Mestrado de Gestão

Acquisitions Working Group

e Conservação dos Recursos Naturais

Trabalho
em todo
o mundo

Oceanário de Lisboa

Animais reproduzidos no Oceanário
de Lisboa cedidos a outros aquários

Ações de formação oferecidas 		
a instituições universitárias

| L´Oceanografic de Valencia, Espanha

| Universidade de Lisboa

| Haus des Meeres, Áustria

| Universidade de Évora

| Fakieh Aquarium, Arábia Saudita

| Universidade do Algarve

| Palma Aquarium, Ilhas Baleares, Espanha

| Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

| The Deep, Reino Unido

Universidade Nova de Lisboa

| National Aquarium UK, Reino Unido

| Instituto de Tecnologia Química e Biológica

| Sea Life Porto, Portugal

da Uiniversidade Nova de Lisboa

| Acquario di Genova, Itália

| Instituto Superior de Agronomia, Lisboa

| National Aquarium Denmark, Dinamarca

| CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação

| Loro Parque, Tenerife, Espanha

Marinha e Ambiental, Porto

| Burgers’ Zoo, Holanda

| BOGA - Biotério de Organismos Aquáticos, Porto

| Horniman Museum & Gardens, Reino Unido

| Saxion University of Applied Sciences, Holanda

Participação em congressos nacionais
e internacionais da especialidade

Projetos de conservação

| Joint AAZV/EAZWV/IZW Conference, Atlanta, EUA

Saldanha, Arrábida

| IAC - International Aquarium Congress 2016,

| Programa de conservação de tartarugas marinhas

Vancouver, Canadá

| São Tomé e Príncipe

| XIX Congresso e XXV Encontro da ABRAVAS,

| Projeto Piaba – “Train the trainers best handling

Goiânia, Brasil

practices” | Rio Negro (Amazónia, Brasil)

| III Reunião Ibérica da European Association of Zoo

| “Using science and art to conserve japan’s

and Wildlife Veterinarians, Oceanário de Lisboa

hammerheads: monitoring the structure and habitat

| National Marine Educators Association

use of a novel aggregation of sharks” | Japão,

Conference, Orlando, EUA

Singapura e Hong Kong

| RAW – Regional Aquatics Workshop, Nova

| Projeto Coastwatch | Litoral português

Orleães, EUA

| Projeto “Capredux – Redução das capturas

| International Seadragon Husbandry Symposium,

acidentais de aves marinhas na zona de proteção

San Diego, EUA

especial Aveiro-Nazaré”

| Projeto Octoparque | Parque Marinho Luiz

| Co-gestão do centro de reabilitação de animais

Participação em ações de formação
| Estágio no Museu de História Natural e no
Zoologic Society of London, Inglaterra
| Conference 2016 VSA - Visitors Studies Association,
Boston, EUA
| Conservation Forum 2016 of EAZA, Fuengirola,
Espanha
| Conference of American Association Zoos and
Veterinarians, Atlanta, EUA
| Estágio/aprendizagem sobre a espécie Mobula
hypsotoma, na empresa Dynasty, EUA

marinhos | Ílhavo

Educação
e literacia
do oceano

Oceanário de Lisboa

contribuir para a criação de uma geração azul

109 582

Ocenário de Lisboa recebe 109 582
participantes em programas educativos
O Programa de Educação do Oceanário de Lisboa
explora toda a matéria sobre o oceano através de
um vasto programa de atividades educativas, que
pretendem contribuir para elevar a literacia azul em
Portugal, tendo como base os valores da sustentabilidade
e da necessidade de conservação da biodiversidade
marinha. Entre mais de 30 atividades diferentes, apresenta
abordagens diversas, consoante o público-alvo, nível de
ensino e conteúdo, assumindo diferentes formatos.

Festas de aniversário de 4 300 crianças
têm o oceano como presente
Estreou-se em 2016 uma nova festa de aniversário destinada
a crianças entre os 8 e os 12 anos. A “Operação Pinguim”
desafia os mais novos a recolher provas, identificar suspeitos,
desvendar pistas e, finalmente, identificar o culpado do
desaparecimento de um pinguim-de-magalhães.

2 700

Plasticologia Marinha | 2 700 alunos ficam a
saber mais sobre a poluição do plástico
A nova ação de educação ambiental tem como públicos-alvo
os alunos do 1º e 2º ciclos de escolas de Lisboa e do Porto. As
atividades consciencializam para a poluição gerada pela acumulação
de plástico no oceano e fornecem ferramentas para minimizar o
nosso impacto no quotidiano. Até dezembro envolveu 2 694 crianças

Nova programação 2016/17 para as
escolas: reinventar a forma de olhar
para o oceano
Foi lançada a nova programação de atividades para
o ano letivo 2016/17, que abrange os conteúdos
curriculares do sistema educativo para os diversos níveis
de ensino. Pretende-se que os alunos apliquem os seus
conhecimentos interdisciplinares e reinventem a forma
como olham para o oceano, contribuindo para a sua
formação como cidadãos ativos, capazes de contribuir
para a mudança.

e envolverá 25 000 alunos até ao final do ano letivo 2016/2017.

2 mil

Dormindo com os tubarões desperta o interesse
de 2 000 jovens pelo fascínio dos animais
marinhos

Educação
e literacia
do oceano

3 400

Férias debaixo de água
proporciona dias únicos dedicados
ao oceano a 3 400 crianças

200 000

No Oceanário as férias são sempre passadas
debaixo de água, a investigar, a viajar, a explorar,
a criar, a cozinhar ou a jogar ao faz de conta.
São dias únicos, banhados de animação, onde

Educação ambiental em movimento
200 000 participantes no Vaivém
Oceanário

se aprende a conservar o oceano.

O projeto de educação ambiental em movimento
ultrapassou os 200 000 participantes, após onze anos
de atividade. Desde a sua criação, o Vaivém Oceanário
visitou 176 municípios, com uma programação dirigida
a públicos de todas as idades.
Em 2016, o Vaivém Oceanário realizou 16 saídas, durante

Oceanário de Lisboa é certificado
como entidade formadora
A Direção Geral do Emprego e das Relações e Trabalho
(DGERT) renovou em 2016 a certificação do Oceanário
de Lisboa como entidade formadora na área

87 dias de atividade no campo, recebendo 21 022 visitantes.

Criação do projeto ”Escola Azul” irá formar
crianças e jovens com maior nível
de literacia do oceano
Em 2016 foi desenvolvido o projeto Escola Azul, coordenado
em parceria com a Estrutura de Missão para a Extensão da
Plataforma Continental, a Ciência Viva e o Oceanário. Esta
iniciativa distinguirá as instituições de ensino, públicas ou
privadas, que desenvolvam projetos ligados ao oceano, de
forma consistente, estruturada, contínua, interdisciplinar
e enquadrada na agenda educativa nacional.

190 professores

190 professores nos workshops e dia aberto ao professor
Ações de formação multidisciplinares para professores e educadores de todos
os níveis de ensino, onde são fornecidas ferramentas e desenvolvidas atividades
que podem ser facilmente integradas no contexto escolar, consciencializando
para temas relacionados com a conservação do oceano e promovendo
a alteração de comportamentos.

Oceanário de Lisboa

da educação e formação.

27 000

Teatro musical infantil “A incrível fábrica dos oceanos” chega a
27 000 crianças
Reconhecido, por parte do Ministério da Educação e do Ministério do Mar, como projeto
de utilidade educativa e de promoção da literacia do oceano, a peça de teatro musical
“A incrível fábrica dos oceanos”, dirigida ao público infantil dos 3 aos 8 anos, contou até
dezembro com 27 781 espetadores.

Comunicação
e envolvimento
na proteção
do oceano
iniciativas que divulgam e promovem a
mudança de comportamentos

Oceanário de Lisboa

Novos filmes divulgam a
atividade do Oceanário de
Lisboa a 114 700 pessoas

WEBSITE
4 256 719 page views
1 100 296 visitantes

Foram desenvolvidos, produzidos
e publicados no canal digital Youtube três
novos vídeos: “Reprodução da uge-redonda”, “Cardume de diabos-do-mar-do-

INSTAGRAM
10 697 seguidores
76 626 gostos

-atlântico” e “Projeto Piaba”, que divulgam
as atividades do Oceanário no contexto
da conservação da biodiversidade e do

FACEBOOK
75 383 fãs

oceano e que registaram um total

Programa Bandeira Azul
em 314 praias
Em parceria com o Programa Bandeira

50.000€
para conservação

314 praias

de 114 698 visualizações.

Azul, a mensagem de conservação
do Oceanário de Lisboa está presente
em 314 praias e 17 marinas e portos
de recreio do país, sensibilizando
para a importância da alteração de
comportamentos.

Gelado mostra como é possível
cuidar e proteger o oceano e
gera 50.000€ para projetos de
conservação
Parceria inovadora para dar a conhecer
o universo marinho, sob o lema “Juntos
pelos oceanos!”, os personagens Max
e Vasco apresentaram o novo gelado
da OLÁ “ Calippo Laranja” e por cada
gelado vendido, cinco cêntimos reverteram
a favor da investigação e a conservação
da biodiversidade marinha.

Sea Otter Awareness Week
O Oceanário de Lisboa participou
na Sea Otter Awareness Week (entre
18 e 24 de setembro), promovida pela
organização Friends of the Sea Otter,
que pretende sensibilizar
a importância da conservação das
lontras-marinhas. Realizaram-se sessões
diárias de educação ambiental,
através da interação e dinamização de
atividades temáticas com os visitantes.

YOUTUBE
603 611 visualizações

Comunicação
e envolvimento
na proteção
do oceano

Foram oferecidas 874 entradas
a visitantes de instituições com
dificuldades económicas. 64 crianças
puderam ainda frequentar atividades do
Programa de Educação, nomeadamente
os programas de “Férias debaixo de
água” e “Dormindo com os tubarões”.

Voxmar | 16 histórias
inspiradas pelo “mar
português” passaram
em rádio com 22 000 ouvintes
diários
Do pescador ao cientista, do empresário
ao surfista, os convidados são de todos
os quadrantes da sociedade, que viram
o mar desenhar novos rumos nas suas
vidas. Foi uma iniciativa desenvolvida
pelo Oceanário de Lisboa e a agência
de marca Shift Thinkers,

sustentável

em parceria com a TSF.

Oceanário de Lisboa oferece
presente de natal à cidade
de Lisboa ligando o espaço
ao oceano
Ação conjunta com o Planetário
Calouste Gulbenkian que levou
o público a viajar entre o espaço
e o oceano, os seus fenómenos
e mistérios. Quem visitou o Planetário,
entre 8 e 18 de dezembro, recebeu
um convite para visitar o Oceanário de
Lisboa. A campanha gerou 4 778 visitas.

Greenfest | Participação
no maior evento
de sustentabilidade
em Portugal

Conferências Human
Habitat | novos modelos
de desenvolvimento
sustentável

250 000 visitas online às
300 espécies presentes no
Oceanário de Lisboa

Participação no Greenfest, com

Neste ciclo de conferências

uma nova base de dados com

a realização de workshops para

da Iniciativa Construção Sustentável,

informação sobre as mais

professores sobre o tema da poluição

nove convidados de reconhecido

de 300 espécies marinhas da coleção

por plásticos, que contaram com

mérito nacional e internacional

biológica, que recebeu 250 000 visitas,

a presença de 30 participantes.

partilharam as suas visões sobre

envolvendo os utilizadores no universo

os novos modelos de

do oceano.

desenvolvimento urbano sustentável.

O novo website do Oceanário integra

educador

Oceanário solidário
possibilita a descoberta
do oceano a convidados
especiais

inspirador

solidário

Oceanário de Lisboa

Informação
financeira

Oceanário de Lisboa

Visitantes

Receitas de bilheteira m€

Rendimentos m€
Bilheteira

2016

2015

“VARIAÇÃO
VALOR”

“VARIAÇÃO
%”

13.165

11.313

1.852

16%

Concessões e Arrendamentos

901

866

35

4%

Patrocínios

150

100

50

50%

Aluguer de Espaços para
Eventos

94

62

32

51%

365

519

33

151%

14.675

12.861

1.816

14%

Outros Rendimentos e Ganhos
TOTAL DE RENDIMENTOS

Gastos m€
2016

2015

“VARIAÇÃO
VALOR”

“VARIAÇÃO
%”

8.030

7.970

60

1%

Gastos com Pessoal

2.174

1.887

287

15%

Gastos Depreciação e Amortização

1.232

883

349

40%

Fornecimentos e Serviços Externos

Gastos e Perdas de Financiamento

279

23

256

1111%

Outros Gastos e Perdas

340

168

172

102%

12.054

10.930

1.123

10%

TOTAL DE GASTOS

Resultados m€
4,118

2,139

1,519

1,493

1,406

1,361

1,300

2,042

2,480

2,192

2,101

1,841
1,271

2,836

2,659

2,324

2,199

1,019

1,165

976

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

EBITDA

2.139

2.199

1.841

2.324

2.659

2.101

2.192

2.480

2.836

4.118

EBIT

1.734

1.740

1.386

1.874

1.995

1.385

1.638

1.955

1.953

2.886

RAI

1.764

1.750

1.356

1.840

1.955

1.329

1.580

1.960

1.931

2.621

RL

1.271

1.300

1.019

1.361

1.406

976

1.165

1.493

1.519

2.042

Oceanário de Lisboa

Agradecimentos
O Conselho de Administração expressa o seu reconhecido agradecimento a todos os que
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