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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
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
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 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.
José Soares dos Santos
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VISÃO E MISSÃO
VISÃO

A conservação dos Oceanos é
uma responsabilidade de todos.

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.
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Vogais
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O NOSSO ANO
OCEANÁRIO DE LISBOA
SEMPRE DIFERENTE
JANEIRO

PRÉMIO “INAQUA – FUNDO DE CONSERVAÇÃO BY OCEANÁRIO DE LISBOA E NATIONAL
GEOGRAPHIC CHANNEL”
O projeto “Capredux – Redução das Capturas Acidentais de Aves Marinhas na Zona de
Proteção Especial Aveiro-Nazaré” foi o vencedor da 3.ª edição do “InAqua – Fundo de
Conservação by Oceanário de Lisboa e National Geographic Channel” dedicado ao tema
“Aves marinhas – entre a terra e o mar”. O projeto vencedor, galardoado com um prémio, no
valor de 15 mil euros, atua na área da maior Zona de Proteção Especial Marinha em Portugal
Continental (ZPE Aveiro/Nazaré) e pretende reforçar a monitorização da captura acidental de
aves marinhas e implementar medidas de redução da mortalidade de espécies que utilizam
esta extensão da costa como zona de alimentação e repouso.
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FEVEREIRO
VISITANTE 20 MILHÕES
O Oceanário assinalou os 20 milhões de visitantes surpreendendo uma família portuguesa,
emigrante em França, com a oferta de uma experiência para a família. O prémio incluiu
também uma viagem com tudo pago à família e colegas dos filhos do casal, estudantes de
Ensino de Português no Estrangeiro do “Camões”, Instituto da Cooperação e da Língua (em
Paris), tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. O grupo viajou de Paris, em junho,
para participar no programa “Dormindo com os Tubarões.

NOVO WEBSITE
O novo website do Oceanário envolve os utilizadores no universo da atividade e de conteúdos
que o Oceanário gera através da extensão da experiência imersiva da visita ao equipamento.
A plataforma integra uma nova base de dados com mais de 300 espécies marinhas da
coleção biológica e tem a divulgação da literacia e da conservação dos oceanos como
prioridade. Na secção de Conservação, foi criado o “Observatório” que destaca o que de
melhor se faz ao nível da conservação da biodiversidade e ecossistemas marinhos no mundo,
sendo também possível acompanhar os projetos de conservação financiados pelo
Oceanário.
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MARÇO

PRIMEIRO AQUÁRIO EUROPEU A REPRODUZIR UGES-REDONDA
Foi realizada a divulgação ao público do sucesso assinalado com a reprodução, em 2015, da
uge-redonda. A espécie, que consta da Lista Vermelha da União Internacional para a
Conservação da Natureza, não tem informação suficiente para lhe ser atribuído um estatuto
de conservação. Duas destas raias foram enviadas para o Aquário de Génova.

ABRIL

UM ANO DA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Completou-se em abril um ano da abertura da nova exposição temporária “Florestas
Submersas by Takashi Amano”. O legado da obra do mestre Amano é a permanente evolução
da peça principal da exposição, o maior “nature aquarium” do mundo, que recria paisagens
de florestas tropicais dentro de um aquário com 40 metros de comprimento e 160 mil litros de
água, mais de 10 mil peixes tropicais e 46 espécies de plantas aquáticas.
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MAIO

EXPEDIÇÃO “PRISTINE SEAS” DA NATIONAL GEOGRAPHIC ÀS ILHAS SELVAGENS
Em setembro de 2015, a equipa do programa Pristine Seas realizou uma expedição às Ilhas
Selvagens, no arquipélago da Madeira, pretendendo avaliar o estado do seu meio marinho.
A National Geographic, com o apoio do Oceanário, apresentou ao Governo Português, o
Relatório Científico e o Filme da Expedição “Ilhas Selvagens”, realizado no âmbito deste
programa. A apresentação dos resultados ao Ministro do Ambiente, José Pedro Matos
Fernandes, e à Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, teve como objetivo informar sobre o estado
de equilíbrio dos ecossistemas marinhos das Selvagens, sensibilizando para a necessidade de
aumentar a proteção da área marinha destas ilhas.

JUNHO

MAX E VASCO LANÇAM CALIPPO LARANJA
O Oceanário e a OLÁ uniram-se numa parceria inédita para dar a conhecer o universo
marinho e mostrar como é possível cuidar e proteger os oceanos. Sob o lema “Juntos pelos
oceanos!” os personagens, Max e Vasco, apresentaram o novo gelado da OLÁ, o Calippo
Laranja. Por cada gelado vendido, cinco cêntimos reverteram a favor de um projeto nacional
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que promove a investigação e a conservação da biodiversidade marinha. A OLÁ assumiu o
compromisso de angariar 50 mil euros, tendo vendido 1 milhão de gelados.

JULHO
“FLORESTAS SUBMERSAS BY TAKASHI AMANO” - UM MILHÃO DE VISITANTES
Com um pouco mais de um ano de atividade a exposição temporária “Florestas Submersas
by Takashi Amano” assinalou um milhão de visitantes. A afluência de visitantes revelou o seu
enorme sucesso na apresentação de uma experiência envolvente e poderosa onde a arte e
a natureza se fundem.

AGOSTO

BILHETEIRAS COM ANIMAÇÃO E PERFORMANCE CIRCENSE
Durante os meses de verão, com maior afluência de visitantes, os performers do Chapitô nas
áreas de animação e artes circenses, fizeram as alegrias do público que aguardava para
adquirir o bilhete de entrada. Os artistas interpretam criaturas marinhas como mantas,
medusas, cavalos-marinhos, tartarugas e peixes-palhaço. O apoio a este projeto integrou a
atividade de responsabilidade social do Oceanário, uma vez que o Chapitô tem como missão
“o circo e as artes ao serviço da inclusão social de jovens, formação e qualificação humanas”,
através da Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo, única em Portugal.
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SETEMBRO

NOVO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
A nova programação estimula ao desenvolvimento da criatividade e capacidade de decisão através
de uma experiência de descoberta e conhecimento. Uma nova visita guiada, temática, leva os alunos
a construir a história da sua visita ao Oceanário. Destaca-se o programa “Escanifoquê? À Procura dos
Escanifobéticos do Oceanário”, uma visita temática a partir do livro de André Letria e Ricardo Henriques
para os níveis de ensino, Pré-Escolar e 1º Ciclo.

OUTUBRO

VOXMAR - 16 HISTÓRIAS INSPIRADAS PELO “MAR PORTUGUÊS”
O Oceanário de Lisboa e a agência de marca Shift Thinkers voltaram a dar voz ao “Mar
Português”, com a segunda edição das Conversas Voxmar. Num novo formato, em parceria
com a TSF, estas conversas tiveram como foco as histórias pessoais de oito convidados que,
por sua vez, trouxeram para a conversa pessoas que os inspiraram na sua relação com o mar.
Do pescador ao cientista, do empresário ao surfista, os convidados foram pessoas de todos os
quadrantes da sociedade, que viram o mar desenhar novos rumos nas suas vidas.
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CARDUME DE MANTAS
O Oceanário de Lisboa destacou-se como o primeiro aquário da Europa a receber um
cardume de seis mantas da espécie Mobula hypostoma. O papel do Oceanário na promoção
da conservação da biodiversidade marinha concretizou-se, neste projeto, em facilitar o
estudo e conhecimento científico desta manta, dado que é uma espécie pouco estudada no
ambiente natural. Conhecida por diabo-do-mar-do-Atlântico, esta espécie habita zonas
costeiras do Atlântico ocidental sabendo-se pouco sobre as suas populações, idade,
crescimento e taxas de reprodução.

MUSICAL INFANTIL “A INCRÍVEL FÁBRICA DOS OCEANOS”
O Oceanário de Lisboa desenvolveu, em parceria com a Plano 6, um musical infantil
integrando como tema base o “Mar de Portugal”, o oceano e a literacia azul.
Reconhecido, por parte do Ministério da Educação e do Ministério do Mar, como projeto de
utilidade educativa e de promoção da literacia dos oceanos, o musical “A Incrível Fábrica dos
Oceanos” estreou a 8 de outubro, no Casino Lisboa, e estará em cena em Lisboa e no Porto,
prevendo-se que atinja 50.000 espetadores até fevereiro de 2017.
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NOVEMBRO

PLASTICOLOGIA MARINHA – PROJETO DE OUTREACH PARA 1º E 2º CICLO
A nova ação de educação ambiental Plasticologia Marinha tem como públicos-alvo, os alunos do 1º
e 2º Ciclos de escolas de Lisboa e do Porto. O uso descontrolado do plástico representa uma ameaça
para o planeta e para a saúde do Homem, sendo urgente sensibilizar os públicos mais jovens sobre sua
importância enquanto agentes de mudança para a alteração de comportamentos da sociedade. A
atividade dinamizada pela equipa do Oceanário visa a diminuição do consumo de plástico no dia-adia, simultaneamente no contexto escolar e familiar. O projeto envolverá 25.000 alunos até ao final do
ano letivo 2016-2017.

DEZEMBRO

CAMPANHA DE PROMOÇÃO DA VISITA AO PLANETÁRIO
Promovendo o conhecimento do espaço e dos oceanos, o Oceanário de Lisboa e o Planetário
Calouste Gulbenkian apresentaram uma ação conjunta que levou o público a viajar entre os
seus fenómenos e mistérios. Quem visitou o Planetário, entre 8 e 18 de dezembro, recebeu um
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bilhete para visitar a exposição permanente do Oceanário de Lisboa, de 2 a 31 de janeiro de
2017. A campanha gerou 4.778 visitas, representando para o Planetário um aumento de 130%
no número de visitantes face a igual período do ano anterior.

ANIMAÇÃO ESPECIAL DE NATAL
Os últimos 15 dias do ano foram celebrados com música. Com a atuação do Quarteto Zyryab,
trazendo novas interpretações dos clássicos de Natal, o Oceanário de Lisboa celebrou assim
a época festiva com pequenos concertos de música clássica ao vivo, que entusiasmaram
todos os que nos visitaram.
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O NOSSO ANO
EM NÚMEROS
VISITANTES
1.264.952
1.148.658

918.752

910.910

2004

2005

966.578

2006

1.037.750 1.019.684

2007

2008

968.873

951.543

952.580

2009

2010

2011

901.912

920.084

2012

2013

986.703

2014

2015

2016

RESULTADOS
4.118

2.836

2.659
2.139

2.324

2.199

2.101

1.841

2.192
1.519

1.493

1.406

1.361

1.300

1.271

2.042

2.480

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

Os v alores de 2007 a 2009 estão reclassificados e ajustados de acordo com o nov o Sistema de Normalização Contabilística
(SNC),que entrou em v igor em 1 janeiro 2010.

valores em milhares de euros
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PROMOVER
O CONHECIMENTO
DOS OCEANOS
VISITANTES E MERCADOS
O número total de visitantes do ano foi 1.264.952, 14% acima do objetivo estabelecido e 10%
superior ao número de visitantes de 2015.

VISITANTES
1,264,952

1,148,658
986,703

2014

2015

2016

Os gráficos seguintes permitem-nos observar a evolução de visitantes ao longo dos anos e
identificar a tipologia de clientes por idade e por nacionalidade.

VISITANTES POR IDADES
100%
80%

6%

6%

6%

21%

21%

18%

74%

73%

76%

2014

2015

2016

60%
40%

20%
0%
% ADULTO

% CRIANÇA

% SÉNIOR
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Ao longo do ano, o Oceanário foi visitado por 534.763 portugueses. Este valor reflete um
acréscimo de 2% face ao ano anterior. No que respeita ao número de estrangeiros, o
equipamento recebeu 730.189 visitantes, este valor reflete um crescimento de 17% face ao
ano anterior.

VISITANTES POR NACIONALIDADE
100%
80%

54%

58%

39%

46%

42%

2014

2015

2016

61%
60%
40%

20%
0%

% PORTUGUESES

% TURISTAS

O turismo na cidade de Lisboa registou um aumento de 6,8%, quando se comparam os dados
acumulados de janeiro a setembro de 2016 com o período homólogo do ano anterior. Neste
período, registaram-se 2.311.228 visitantes estrangeiros na cidade. O Oceanário recebeu, no
mesmo período, 593.293 entradas de visitantes estrangeiros, tendo a sua captação média
registado 25,7%.

Da análise de visitantes por nacionalidade conclui-se que turistas de 190 países visitaram o
Oceanário de Lisboa em 2016. No top 5 das nacionalidades observa-se a França, o Brasil, a
Espanha, a Itália e a Alemanha, sendo a França e o Brasil os países com mais visitantes no
Oceanário.

PROGRAMA EDUCAÇÃO
A dinamização do Programa de Educação pretendeu contribuir para elevar a Literacia azul
em Portugal, tendo como base os valores da sustentabilidade e da necessidade de
conservação da biodiversidade marinha. Para chegar a cada vez mais pessoas, promovendo
o conhecimento sobre os oceanos e a vontade de contribuir para a sua conservação
aumentámos os projetos de alcance externo, de mobilização e capacitação da sociedade
para uma “cidadania azul”. A programação do ano letivo 2016/17 integrou novas atividades
para as escolas que visitam o Oceanário (programas pagos), um novo projeto de
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sensibilização em outreach, realizado diretamente nas escolas, o projeto “Plasticologia
Marinha” (programas gratuitos) e um musical infantil, “A incrível fábrica dos oceanos” coproduzido com a Plano 6 (programas patrocinados). Em 2016, recebemos 109.582
participantes nos programas educativos, correspondendo a um aumento de 53% face ao ano
anterior.

Em todas as categorias de programas se observou crescimento, destacando-se, pela sua
relevância, o aumento em 9% dos participantes em programas pagos (escolares, especiais e
visitas guiadas).

PARTICIPANTES NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO/CATEGORIA

27.781
Programas patrocinados (Musical infantil)

23.716

Programas gratuitos (Vaivém, Outreach)

18.585
21.334
Programas pagos (Oceanário)

45.069

2014

53.255

2015

58.085

2016

25
OCEANÁRIO DE LISBOA | RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2016

PROMOVER
O CONHECIMENTO
DOS OCEANOS
SATISFAÇÃO DO VISITANTE
A monitorização da satisfação do visitante é tão relevante para o Oceanário de Lisboa,
quanto a monitorização das afluências, pelo que tem sido prosseguida uma política de análise
contínua dos níveis de satisfação dos visitantes. Composto por vários aspetos, como a
satisfação global da visita, a simpatia no acolhimento, o tempo de espera, a qualidade das
infraestruturas e a informação disponível, o Índice de Satisfação do Visitante registado em 2016
foi de 88%, mantendo o nível elevado verificado nos anos anteriores.

De acordo com a metodologia Net Promoter Score (NPS), cujo objetivo principal é avaliar a
fidelidade do cliente para com a marca, efetuou-se uma auscultação aos visitantes mediante
a pergunta direta “Recomendaria a visita do Oceanário de Lisboa a amigos e familiares?” O
índice NPS obtido foi de 73, verificando-se um decréscimo de três pontos relativamente a 2015.
Este elevado valor revela que a maioria dos visitantes são promotores do Oceanário de Lisboa,
valorizando e demonstrando predisposição para promover a visita ao Oceanário junto da sua
rede de contactos.

A análise à opinião dos visitantes inquiridos sobre o posicionamento do Oceanário de Lisboa,
relativamente à conservação da natureza e à prossecução da missão de promover o
conhecimento dos oceanos, inferiu que, em média, 27% perceciona o Oceanário como uma
instituição de conservação e 93% dos visitantes considera que o Oceanário de Lisboa cumpre
a sua missão.

ÍNDICE SATISFAÇÃO DO VISITANTE:

88%

NET PROMOTER SCORE (NPS):

73

PERCEÇÃO DO OCEANÁRIO ENQUANTO INSTITUIÇÃO DE
CONSERVAÇÃO:

27%
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PROMOVER
O CONHECIMENTO
DOS OCEANOS
EXPOSIÇÕES E
COLEÇÃO BIOLÓGICA
Realizou-se, ao longo de 2016, um conjunto integrado de intervenções nos aquários e habitats
da exposição permanente do Oceanário de Lisboa que visam fomentar a melhoria dos
espaços expositivos e da qualidade da exposição. Entre as várias operações realizadas,
destacam-se: as alterações no aquário do recife rochoso do Pacífico, que facilitaram a
visualização dos animais e melhoraram o aspeto estético de todo o aquário; as alterações no
aquário das Medusas tropicais que favoreceram uma melhor e mais eficiente circulação de
água; a reformulação do aquário dos peixes do sul da Austrália que resultou numa melhoria
significativa do aspeto estético do aquário e num melhor equilíbrio das dimensões dos animais
ai presentes; e a instalação dos jardins verticais no Habitat do Índico que vieram melhorar a
experiência da visita na passagem pela passadeira da floresta deste Habitat.
Durante o ano de 2016 introduziram-se nos aquários da exposição permanente diversas
espécies, com um impacto positivo na qualidade da exposição. Estas espécies valorizam não
apenas a coleção, mas também a experiência da visita, constituindo, simultaneamente, um
desafio ao contínuo desenvolvimento de competências por parte da equipa técnica do
Oceanário para a sua manutenção.
DIABOS-DO-MAR DO ATLÂNTICO
Destaca-se a introdução no aquário central de um cardume de 6 diabos-do-mar-do-Atlântico
(Mobula hypostoma), primeiros exemplares desta espécie em aquários europeus. A adição
deste cardume ao aquário central veio enriquecer a sua dinâmica por serem animais que se
deslocam em cardume e que se alimentam várias vezes ao dia. Esta espécie pertence a um
grupo com muito potencial de comunicação e educação por serem animais pouco
conhecidos e pelas ameaças a que estão sujeitos ao nível da conservação.

TUBARÃO-ZEBRA
O habitat do Índico recebeu um exemplar juvenil de tubarão-zebra, nascido no aquário do
The Deep, no Reino Unido, e que foi transferido para o Oceanário no âmbito de um programa
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de reprodução dos aquários europeus.
TUBARÕES DE PONTAS-NEGRAS
O Oceanário recebeu ainda dois exemplares de tubarões de pontas-negras (Carcharhinus
melanopterus) nascidos no Sea Life de Oberhausen que se encontram ainda nas instalações
da quarentena. Também estes dois animais fazem parte de um programa europeu de
reprodução desta espécie.

VÁRIOS NASCIMENTOS NO OCEANÁRIO
São várias as espécies com as quais o Oceanário tem vindo a trabalhar nos últimos anos no
sentido de conseguir sucesso na sua reprodução. Ocorreram vários nascimentos durante o
ano de 2016, dos quais se destacam 4 pinguins-de-Magalhães, 4 andorinhas-do-mar-Inca, 5
ratões-águia e 2 quimeras.

ANIMAIS REPRODUZIDOS NO OCEANÁRIO CEDIDOS A OUTROS AQUÁRIOS
Em linha com um dos pilares da missão do Oceanário de Lisboa, de contribuir para a
sobrevivência da biodiversidade existente, foram enviados para outros aquários, portugueses
e estrangeiros, várias espécies reproduzidas no Oceanário de Lisboa.
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PROMOVER
O CONHECIMENTO
DOS OCEANOS
CONSERVAÇÃO
E SUSTENTABILIDADE
Constituindo-se como instituição dedicada à conservação dos oceanos, promotora e
inovadora no apoio à investigação e ciência para a conservação dos oceanos, o Oceanário
de Lisboa desenvolveu em 2016 um importante conjunto de atividades que integrou, não
apenas o investimento financeiro na promoção do estudo, formação e aquisição de
conhecimentos no domínio da conservação da biodiversidade marinha, mas também a
manutenção e promoção de relações de colaboração com instituições de referência
nacionais e internacionais para partilha de conhecimentos e realização de atividades de
investigação e de iniciativas de mobilização nesta área.

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE CONSERVAÇÃO
No âmbito do trabalho realizado, destaca-se a componente de conservação ex situ, que
continua a ser desenvolvida diretamente pelo Oceanário de Lisboa através da participação
em diversos projetos de conservação a nível europeu.

PROGRAMAS DE REPRODUÇÃO DE VÁRIAS ESPÉCIES
É de realçar neste âmbito a manutenção do Oceanário de Lisboa como gestor de um dos
programas de reprodução da EAZA – Associação Europeia de Zoos e Aquários, na qualidade
de European Studbook Keeper da espécie Taeniura lymma (uge-de-pintas-azuis).

O Oceanário participa ainda nos 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, Spheniscus magellanicus, Rhinobatos rhinobatos, Carcharias taurus,
Hydrolagus colliei, Myliobatis aquila, Aetomylaeus bovinus e Triakis semifasciata.

No âmbito das atividades do Fish and Invertebrate Taxon Advisory Group (FAITAG), o
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Oceanário de Lisboa continuou a integrar em 2016 dois grupos de trabalho:

⏐

“Animal Acquisitions Working Group” da EUAC (European Union of Aquarium Curators),
que se dedica a estabelecer as linhas orientadoras para a aquisição sustentável de
animais que irão ajudar os Curadores de Aquários Europeus a melhorar as suas
escolhas

⏐

“Elasmobranch Steering Committee” do “Elasmobranchs Taxon Advisory Group”, que
se dedica a organizar a atividade relacionada com os elasmobrânquios ao nível dos
aquários europeus.

No final do mês de maio, o Oceanário acolheu nas suas instalações a reunião anual do “Fish
and Invertebrate Taxon Advisory Group” (FAITAG), onde se discutiram os assuntos relacionados
com os diversos Taxon Advisory Groups. Nesta reunião foi decidida a criação do “Jellyfish Taxon
Advisory Group”, cuja coordenação ficou a cargo do Oceanário de Lisboa. A reunião do
“Animal Acquisitions Working Group” decorreu também no Oceanario, e permitiu finalizar o
documento “Guidelines for Animals Acquisitions” da European Union of Aquarium Curators.

OCTOPARQUE – O POLVO NO PARQUE MARINHO LUIZ SALDANHA
O projeto Octoparque resulta de uma parceria entre o Oceanário de Lisboa, o Instituto
Português do Mar e Atmosfera e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. O
polvo é dos mais valiosos recursos pesqueiros em Portugal e a principal espécie alvo da frota
licenciada no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha. O objetivo deste projeto é ensaiar
medidas mais eficazes na gestão da pesca do polvo usadas com sucesso na Galiza (Espanha).
Pretende-se, igualmente, aumentar o conhecimento sobre o crescimento, os movimentos e o
comportamento alimentar do polvo e a sua interação com as artes de pesca, bem como a
sobrevivência de polvos pequenos, após marcação e reintrodução.
O Oceanário financia o projeto Octoparque e participa na manutenção e marcação
experimental dos polvos e no apoio às campanhas in situ.

APOIO A PROJETOS
No Oceanário, a missão e visão alertam para a responsabilidade, individual e coletiva, de
preservar o Planeta. Considera-se, por isso, relevante a divulgação da responsabilidade de
cada indivíduo na redução do seu impacto sobre o meio ambiente como forma de contribuir
para a conservação da natureza.

No âmbito da contribuição para a sobrevivência da biodiversidade, pilar da sua missão, o
Oceanário continuou, ao longo de 2016, a apoiar a conservação in situ, ou seja, no local de

30
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2016 | OCEANÁRIO DE LISBOA

origem das espécies, através do financiamento de projetos desenvolvidos por várias
instituições nacionais e estrangeiras.
PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE TARTARUGAS MARINHAS EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
O Oceanário de Lisboa apoia este projeto da Associação para a Proteção, Pesquisa e
Conservação das Tartarugas Marinhas nos Países Lusófonos (ATM), desde 2013. O projeto tem
como objetivo contribuir de forma eficaz para a conservação das tartarugas marinhas em São
Tomé e Príncipe.

PROJETO PIABA – “TRAIN THE TRAINERS BEST HANDLING PRACTICES”
O Oceanário de Lisboa apoia financeiramente, desde 2015, o projeto PIABA, na região do Rio
Negro (Amazónia, Brasil), cuja missão é promover a sustentabilidade ambiental e social na
captura e comercialização de peixes ornamentais. Ao promover esta indústria o projeto
contribui para a conservação das florestas tropicais da Amazónia, através dos seus habitantes,
incluindo um grande número de tribos.

Este apoio permitiu a execução do programa “Train the Trainers Best Handling Practices”, que
visa a formação dos pescadores em métodos de captura, de transporte, de aclimatação e
de manutenção dos peixes ornamentais de forma a diminuir a taxa de mortalidade ao longo
do processo e aumentar a qualidade dos animais que chegam ao mercado. Estes pescadores
tornar-se-ão formadores de outros pescadores nas suas comunidades.

A CIÊNCIA E A ARTE NA CONSERVAÇÃO DOS TUBARÕES-MARTELO-RECORTADO NO JAPÃO
O projeto “Using science and art to conserve Japan’s Hammerheads: monitoring the structure
and habitat use of a novel aggregation of sharks”, da Zoological Society of London, tem como
objetivo sugerir medidas de proteção para a espécie Sphyrna lewini no Japão, aprofundando
o conhecimento da população destes tubarões, através da sua monitorização com marcas
de satélite e transmissores acústicos.

Esta espécie enfrenta diversas ameaças, sendo o seu estatuto de conservação segundo o
IUCN “Em perigo”. O projeto pretende, também, envolver a população local, através da
participação de operadores de mergulho nas ações de marcação dos tubarões. Serão
realizadas três ações educativas, em galerias de arte no Japão, em Singapura e em Hong
Kong. As ações apresentarão, de forma original, fotografias e vídeos do projeto, bem como
obras de arte criadas por artistas de renome, com o objetivo de sensibilizar a população para
a conservação desta espécie.

31
OCEANÁRIO DE LISBOA | RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2016

COASTWATCH
O Projeto Coastwatch é um projeto europeu de voluntariado ambiental coordenado há 27
anos em Portugal o pelo GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente,
e que consiste no envolvimento da sociedade civil na caracterização ambiental da faixa
costeira – Biodiversidade, Resíduos, Contaminações e Pressões Antrópicas.
O tema da campanha de 2016-2017 é o Turismo Sustentável.

INAQUA FUNDO DE CONSERVAÇÃO
A terceira edição do INAQUA – Fundo de Conservação by Oceanário de Lisboa e National
Geographic Channel, foi lançada em 2015 com o tema “Aves Marinhas - entre a terra e o
mar” e teve o financiamento das seguintes empresas: Il Cafè di Roma, Hard Rock Cafe Lisboa,
Event Network, GlobalSeaTravel e 21º Super Rock Super Bock.

Em janeiro de 2016 decorreu o evento de atribuição deste fundo ao projeto “Capredux –
Redução das Capturas Acidentais de Aves Marinhas na Zona de Proteção Especial AveiroNazaré”, coordenado pela Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem.

Este projeto representa uma abordagem cooperativa com o sector das pescas por dois anos
e contribuirá para a redução do risco de captura acidental e mortalidade de aves marinhas
na ZPE Aveiro/Nazaré.

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS MARINHOS DO ECOMARE
A concretização, em 2016, do protocolo entre a Universidade de Aveiro e o Oceanário de
Lisboa para a co-gestão do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos do ECOMARE, em
ílhavo, contribui de forma efetiva para a atividade futura do Oceanário no campo da
reabilitação de animais marinhos e da sua devolução à natureza.

O objetivo da colaboração entre as duas entidades é tornar este Centro numa referência
internacional na área da reabilitação de animais marinhos. O Oceanário tem, assim, a
oportunidade de iniciar uma nova atividade e o Centro terá ao seu dispor o know-how do
Oceanário de Lisboa ao nível da gestão de equipamentos, educação ambiental, operação
de sistemas de suporte de vida e manutenção de animais marinhos.
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PROMOVER
O CONHECIMENTO
DOS OCEANOS
CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO
Uma das importantes áreas de desenvolvimento do Oceanário de Lisboa é a promoção do
conhecimento científico sobre a biodiversidade marinha.

As relações de colaboração e parceria que 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.
Nesta área destaca-se a participação em congressos nacionais e estrangeiros da
especialidade, a colaboração em projetos de investigação em diversas instituições
universitárias e a estreita colaboração em cursos de licenciatura e mestrados com diversas
universidades nacionais.

Em 2016, o Oceanário realizou as seguintes comunicações em congressos nacionais e
estrangeiros:

⏐

“Ultrasonography and endoscopy as a method of assessing embryo development in
eggs of Port-jackson sharks (Heterodontus portusjacksoni)” – Joint AAZV/EAZWV/IZW
Conference, (Atlanta, USA)

⏐

“Serum biochemical and hematologic, values from alcids: a 17 year retrospective
study in the Oceanário de Lisboa” - Joint AAZV/EAZWV/IZW Conference (Atlanta, USA)

⏐

“Oceanário de Lisboa support to in-situ conservation projects” - IAC - International
Aquarium Congress 2016, (Vancouver, Canadá)

⏐

“Temporary exhibition strategy at Oceanário de Lisboa” - IAC - International Aquarium
Congress 2016, (Vancouver, Canadá)
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⏐

“Engaging with Audiences – Reshaping the Content Mix” - IAC - International Aquarium
Congress 2016, (Vancouver, Canadá)

⏐

“Medicina avançada em animais aquáticos” – (Temas: Medicina e cirurgia de peixes
e invertebrados. Medicina de aves marinhas. Medicina de lontras-marinhas) - XIX
Congresso e o XXV Encontro da ABRAVAS, (Goiânia, Brasil)

⏐

“Resistências bacterianas aos antibióticos em aquários públicos, devemo-nos
preocupar? Relato preliminar de 6 anos de culturas bacterianas e resistências aos
antibióticos em peixes, aves marinhas e anfíbios” - III Reunião Ibérica da EAZWV,
(Oceanário de Lisboa)

⏐

“Raising awareness about the oceans through performing arts” (Poster) - National
Marine Educators Association Conference, (Orlando, EUA)

No que respeita a publicações científicas produzidas pelos colaboradores do Oceanário,
destaca-se em 2016 as seguintes:

Oliveira M.T. 2016. “The role of artificial reefs to promote biodiversity and sustainability of the
ecotourism in Cape Verde: ecological, biological and management aspects.” Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. Tese de Doutoramento em Ciências do
Mar, da Terra e do Ambiente (CMTA), ramo de Ciências do Mar (CM), especialidade em
Biodiversidade Marinha.

Garrido, S., Cristóvão, A., Caldeira, C., Ben-Hamadou, R., Baylina, N., Batista, H., Saiz, E., Peck,
M.A., Ré, P. and Santos, A.M.P., 2016. “Effect of temperature on the growth, survival,
development and foraging behaviour of Sardina pilchardus larvae.” Marine Ecology Progress
Series, 559, pp.131-145.

No decorrer do ano os colaboradores do Oceanário prestaram ações de formação diversas,
entre as quais formações integradas em cadeiras de bacharelatos e mestrados:

⏐

“Reprodução de corais”, na cadeira de Aquacultura do Curso de Medicina
Veterinária, na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa

⏐

Cadeira de Aquariologia, integrada no Mestrado em Ecologia Marinha da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa

⏐

Course on Animal Experimentation, no Instituto de Medicina Molecular
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⏐

Zebrafish disease management, anaestesia and euthanasia, na Champalimaud
Foundation

⏐

Course on animal handling and experiment, in mouse and zebrafish, no Instituto
Gulbenkian de Ciência

⏐

Medicina de aves marinhas, lontras e anfíbios, por NMP, durante a Conferência
ABRAVAS, em Goiânias, Brasil

⏐

SPCAL: Curso prático de experimentação animal, na Univ. do Algarve

⏐

X Curso de Formação em Ciências em Animais de Laboratório-Organismos Aquáticos,
no CIIMAR-BOGA, Porto

⏐

“Oceanário de Lisboa – Mission and Tourism”, Saxion University of Applied Sciences in
the Netherlands, Lisboa

⏐

Workshop para Professores “Planeta Terra: Lotação esgotada?”, de janeiro a abril os
workshops para professores e educadores receberam 25 participantes e foram
dedicados ao tema “o aumento da população humana e do impacto na
sustentabilidade no planeta

⏐

“O papel dos aquários públicos na alteração de emoções, do conhecimento e de
comportamentos”, no âmbito do mestrado de Comunicação de Ciência, ministrado
pelo Instituto de Tecnologia Química e Biológica em parceria com a Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas (desde 2011)

⏐

“Estratégia e técnicas de envolvimento de públicos”, no âmbito do Mestrado de
Comunicação de Ciência, ministrado pelo Instituto de Tecnologia Química e Biológica
em parceria com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (desde 2011)

⏐

“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, conjunto com a Universidade de Évora e o
Instituto Superior de Agronomia (ISA), (desde 2013).

No Departamento de Biologia foram recebidos 6 estagiários provenientes de várias
universidades portuguesas.
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O Oceanário recebeu ainda os seguintes colaboradores de outros aquários públicos para a
realização de formação:

⏐

1 aquarista do Aquário de Saragoça (Espanha) durante 5 dias

⏐

1 aquarista do L´Oceanografic de Valencia (Espanha) por 2 dias

⏐

1 aquarista do Aquário de Longleat (Reino Unido)

⏐

1 aquarista do Duisburg Zoo (Alemanha)

⏐

1 veterinária do AquaRio durante 1 semana (Brasil)

⏐

1 veterinário do Zoo de Basileia durante 1 mês (Suíça)

Foram também realizadas visitas às áreas técnicas nos contextos seguintes:

⏐

Visita técnica dos alunos do curso de Biologia do Instituto de Psicologia Aplicada

⏐

Visita técnica dos alunos da cadeira de Aquacultura do curso de Veterinária da
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa.
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PROMOVER
O CONHECIMENTO
DOS OCEANOS
EDUCAÇÃO
E LITERACIA DOS OCEANOS
No início do ano letivo 2016/17, foi lançada a nova programação para escolas, que abrange
conteúdos curriculares do sistema educativo para os diversos níveis de ensino, desde o préescolar ao secundário.

A nova programação educativa do Oceanário proporciona visitas guiadas temáticas em que
os participantes decidem o curso e o desfecho da atividade, colaborando na construção da
história da visita através dos seus conhecimentos e escolhas. O objetivo é que os alunos
aprofundem os seus conhecimentos interdisciplinares e que reinventem a forma como olham
para os oceanos, através de atividades que pretendem contribuir para sua formação como
cidadãos ativos capazes de contribuir para a mudança.

O programa “Escanifoquê? À Procura dos Escanifobéticos do Oceanário”, para o Pré-escolar
e 1º ciclo, é uma visita que se desenvolve a partir do livro ilustrado criado por André Letria e
Ricardo Henriques. Nesta nova atividade descobrem-se os animais mais estranhos que vivem
no Oceanário.

Para o 2º ciclo, o atelier “Vamos mudar o Mundo?” é uma visita que pretende contribuir para
o desenvolvimento da capacidade de decisão dos alunos através de uma missão que lhes é
atribuída. Para tal os participantes têm de angariar fundos ultrapassando desafios que foram
desenhados de acordo com o currículo escolar.

O programa “Oceano XXI”, dirigido aos alunos do 3º Ciclo, é uma visita temática que tem
como ponto de partida, uma mensagem enigmática sobre o futuro da vida no planeta.

Por fim, a visita “Portal dos Oceanos” é uma viagem inesquecível no tempo em que os
estudantes do Secundário, encontram uma chave que lhes permitirá reabrir o portal e
regressar ao presente com as respostas para os desafios do futuro.
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A iniciativa “Dia Aberto ao Professor” realizou-se em 2016 pelo décimo segundo ano
consecutivo e recebeu 120 professores.
De janeiro a abril os workshops para professores e educadores receberam 25 participantes e
foram dedicados ao tema “Planeta Terra: Lotação esgotada?”, que aborda o aumento da
população humana e do impacto na sustentabilidade no planeta. Em outubro estreou-se um
novo workshop, sob o tema “Plasticologia Marinha”, que explora a temática da poluição do
oceano por plástico, e contou com a presença de 35 professores. A formação conta com a
colaboração da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, que
desenvolve atividades práticas numa saída de campo, realizada no rio Tejo, acompanhada
por técnicos especializados.

Ainda no âmbito das atividades lúdico-educativas do Programa Educação do Oceanário,
estreou-se em outubro 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-demagalhães.

CERTIFICAÇÃO ENQUANTO ENTIDADE FORMADORA
Em julho, a Direção Geral do emprego e das Relações e Trabalho (DGERT) concedeu ao
Oceanário de Lisboa a certificação como entidade formadora na área da educação e
formação. Refira-se que esta certificação vem substituir a anterior acreditação concedida
pela mesma entidade.

VAIVÉM OCEANÁRIO
O Vaivém Oceanário, projeto de educação ambiental em movimento, ultrapassou em 2016,
os 200.00 participantes, após 11 anos de atividade. Ao longo destes anos, o projeto visitou 176
municípios, com uma programação dirigida a públicos de todas as idades.

Em 2016, o Vaivém realizou 16 saídas, durante 87 dias de atividade no campo, recebendo
21.022 visitantes.

PROJETO ESCOLA AZUL
Durante o ano, foi dada continuidade ao desenvolvimento do projeto Escola Azul,
coordenado pelo Oceanário em parceria com a EMEPC e a Ciência Viva (entidades que
integram a Comissão de Coordenação). Este projeto educativo pretende elevar a Literacia

38
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2016 | OCEANÁRIO DE LISBOA

do Oceano junto da comunidade escolar, a nível nacional. 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, e que assumam o compromisso de formar crianças e jovens com maior nível de
Literacia do Oceano.

CAMPANHA BANDEIRA AZUL
Pelo décimo primeiro ano consecutivo, em parceria com a Campanha da Bandeira Azul, o
Oceanário de Lisboa desenvolveu os conteúdos educativos e produziu o cartaz para afixação
em 314 praias e 17 marinas e portos de recreio do país, no verão de 2016. O cartaz aludiu aos
30 anos desta iniciativa, através de uma original banda desenhada, que contou a história de
uma praia e da sua “evolução” ao longo dos anos, focando a interação entre os veraneantes
e a praia, durantes os meses da época balnear, evidenciando as melhorias conquistadas
através da implementação do programa e a importância da alteração de comportamentos.

MOSTRA EXPOSITIVA NA RAMPA
Foi criada uma mostra expositiva para a rampa de acesso à exposição permanente, com o
objetivo de aumentar a qualidade da experiência de visita e a satisfação do cliente. Esta
mostra, desenvolvida em parceria com a WWF, consistiu num conjunto de 19 painéis
informativos que promoveram o conhecimento dos oceanos, nomeadamente a sua
importância para o planeta e para a humanidade, garantindo o nosso sistema de suporte de
vida: ar, água, temperatura e alimento e alertando para o impacto negativo sem precedentes
do Homem, ao nível da exploração dos recursos marinhos. O percurso foi complementado à
saída da exposição com um módulo expositivo dedicado ao consumo sustentável de peixe e
marisco. Este espaço interativo, que funcionou no átrio do Oceanário de 15 de junho a 30 de
julho, contou com a presença de dois educadores marinhos, permitindo o contacto direto
com o público e incentivando à alteração efetiva de comportamentos.

PARCERIA COM OLÁ | CALIPPO LARANJA
O Oceanário e a OLÁ criaram uma parceria com o objetivo de apoiar financeiramente um
projeto de conservação dos oceanos. O Max e o Vasco, uniram-se para dar a conhecer o
universo marinho e mostrar como é possível cuidar e proteger os oceanos. Sob o lema “Juntos
pelos oceanos!” os personagens apresentaram um novo gelado da OLÁ, o “Calippo Laranja”.
Parte das receitas deste projeto reverteram para a conservação dos oceanos.
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SEA OTTER AWARENESS WEEK
À semelhança de anos anteriores, o Oceanário de Lisboa participou na “Sea Otter Awareness
Week” (entre 18 e 24 de setembro), promovida pela organização “Friends of the Sea Otter” www.seaotterweek.org.

Esta

iniciativa,

que

pretende

sensibilizar

a

importância

da

conservação das lontras marinhas, envolveu diversos aquários e zoos a nível internacional.
Neste contexto, realizaram-se sessões diárias de educação ambiental no habitat do Pacífico
(na exposição permanente), através da interação e dinamização de atividades temáticas
com os visitantes.

PARTICIPAÇÃO GREENFEST
O Oceanário de Lisboa participou no Greenfest, o maior evento de sustentabilidade de
Portugal, que se realizou no Centro de Congressos do Estoril, em outubro. Foram realizados dois
workshops para professores sobre o tema da poluição por plásticos que contou com a
presença de 30 participantes.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM OUTREACH
O projeto de capacitação e mobilização direta da comunidade escolar sob o tema
“Plasticologia Marinha” foi criado para elevar a literacia dos oceanos junto dos alunos do 1º e
2ºciclos. As atividades consciencializam para a poluição gerada pela acumulação de plástico
nos oceanos e fornecem ferramentas para minimizar o nosso impacto no quotidiano. Para
complementar a iniciativa foi desenvolvido um manual para o professor, com informação
detalhada e curiosidades sobre o tema, sugestões de atividades e quatro desafios a
concretizar com os alunos, que visam a diminuição do consumo e utilização de plástico. Esta
ação envolveu 2.694 crianças até dezembro de 2016.

MUSICAL INFANTIL “A INCRIVEL FÁBRICA DOS OCEANOS”
O Oceanário de Lisboa desenvolveu em parceria com a produtora Plano 6 um musical infantil
integrando como tema base o “Mar de Portugal”, o oceano e a literacia azul. O conceito
apresenta o mar de Portugal como um gigantesco território, uma fábrica em que os
organismos marinhos são os operários com 3,8 milhões de anos de experiência. O mar que
abastece (alimento e oxigénio), regula (clima, condições para a vida), cuida (farmacopeia
subaquática) e entretém (turismo, lazer, desporto) o Homem. O segmento-alvo da peça
contempla o universo infantil dos 3 aos 8 anos e prevê-se que o projeto atinja 50.000
espetadores até fevereiro de 2017.

40
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2016 | OCEANÁRIO DE LISBOA

O musical “A Incrível Fábrica dos Oceanos” estreou a 8 de outubro, no Casino Lisboa e estará
em cena em Lisboa e no Porto. Este projeto foi reconhecido, pelo Ministério da Educação,
como projeto de utilidade educativa e de promoção da literacia dos oceanos.

CONFERÊNCIAS HUMAN HABITAT
Mantivemos o ciclo de conferências Human Habitat, uma parceria com a Iniciativa
Construção Sustentável. Este ciclo tem como objetivo criar uma plataforma aberta de
comunicação dedicada ao tema das cidades sustentáveis. Neste ciclo de conferências, nove
convidados de reconhecido mérito nacional e internacional partilharam as suas visões sobre
os novos modelos de desenvolvimento urbano sustentável, renovando a confiança e a
energia necessária para implementar a transformação real e positiva das nossas cidades. As
nove conferências Human Habitat contaram com a participação de 340 pessoas.

CONVERSAS VOXMAR
O Oceanário de Lisboa e a Shift Thinkers levaram à antena da TSF uma nova edição do projeto
“Conversas Voxmar. O mar em escuta ativa”. O projeto, lançado em 2013 num formato de
auditório, foi apresentado nesta segunda edição numa parceria editorial com a rádio e trouxe
à antena pessoas comuns a quem o mar abriu novos mundos. No total foram oito conversas
moderadas por um jornalista, cujo mote foi definido pelas experiências dos protagonistas e
seus convidados, entre os quais dois mergulhadores, um velejador, um kitesurfer, um
economista, um empresário náutico, dois biólogos, uma peixeira, um fotógrafo, um geólogo e
um geofísico.

As conversas tiveram emissão à quarta-feira, às 15h com repetição às 22h, e aos domingos às
15h. As emissões começaram no dia 26 de outubro e terminaram a 21 de dezembro.
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COMUNICAÇÃO
A promoção da visita ao Oceanário de Lisboa e a prossecução da sua missão dependem da
eficácia da comunicação. A linha de comunicação diferenciada tem vindo a suportar a
liderança do Oceanário como aquário público com papel de relevo ao nível da visitação, da
conservação da natureza e da educação ambiental, contribuindo também para reforçar a
imagem e posicionamento da Marca.

O reconhecimento da marca Oceanário de Lisboa pelo público em geral e pelo mercado
reflete-se no resultado financeiro obtido no ano, destacando-se neste relatório as atividades
de comunicação que têm como objetivos fomentar o interesse pela visita e a atenção dos
stakeholders, entre potenciais parceiros e patrocinadores.

A estratégia de comunicação manteve a aposta permanente na produção de conteúdos
para ativação bellow the line, que resultou em ações de assessoria mediática e de relações
públicas maximizando a cobertura mediática. A capitalização do potencial interno de edição
de conteúdos em investimentos pontuais no above the line, concretamente no meio digital,
completou o media mix, promovendo a captação de visitantes e a notoriedade da Marca
enquanto instituição de educação e conservação dos oceanos.

ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO
Em 2016, o número total de referências ao Oceanário nos órgãos de comunicação social
ascendeu a 1.419 notícias, menos 41% do que em 2015. Se a esta avaliação se excluir o tema
da privatização/concessão, ocorrida em 2015 e que não se relaciona com as atividades do
equipamento, a comparação apresenta uma diminuição de 22% face ao ano anterior. Este
decréscimo deve-se, essencialmente, à ausência de uma nova exposição temporária, facto
que mereceu 327 notícias em 2015.

Salienta-se o desenvolvimento e produção de três vídeos: “Reprodução da Uge-Redonda”,
“Cardume

de

Diabos-do-mar-do

Atlântico”

e

“Projeto

Piaba”,

que

promovem

o

posicionamento do Oceanário no contexto da Conservação da Biodiversidade e dos
Oceanos, para divulgação aos media e nas redes sociais. Com lançamento no canal digital
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Youtube, o vídeo “Cardume de Mantas Diabo-do-mar-Atlântico” gerou 55.508 visualizações e
o vídeo “Reprodução da Uge-Redonda” registou 59.190 visualizações no mesmo canal.

WEBSITE
O website do Oceanário de Lisboa, em 2016, teve 4.256.719 page views (4% acima de 2015),
1.100.296 visitantes (10% acima do ano anterior) e 747.384 novos visitantes, menos 4% que em
comparação com 2015.

REDES SOCIAIS
Em 2016, o Oceanário de Lisboa teve uma presença ativa no Facebook, Instagram e Youtube.

INSTAGRAM
O Instagram continua a ser uma plataforma com grande tendência de adesão e participação
ativa de massas. O número total de seguidores do Oceanário no Instagram, até ao dia 31 de
dezembro, foi de 10.697, sendo que o número de seguidores mensais tem vindo a aumentar
ao longo do tempo, assim como o número de gostos e comentários.
FACEBOOK
A página do Facebook do Oceanário de Lisboa terminou o ano com 75.383 fãs.
Apesar de apresentar uma diminuição no ritmo de associação de novos fãs, a página registou
um crescimento de 162% no nível do alcance das publicações, ou seja, no número de pessoas
a quem chega a comunicação do Oceanário nesta rede social.
YOUTUBE
A página Youtube do Oceanário de Lisboa teve 603.611 visualizações, mais 112% que em 2015.
Este aumento está diretamente relacionado com a divulgação dos vídeos em pre-roll da
campanha do turista, “Meet the locals at Oceanário”, do novo cardume de mantas do
Oceanário e da reprodução da uge-redonda, que se traduziram nos três vídeos com maior
número de visualizações.

CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA O MERCADO DO TURISTA
A nova campanha publicitária do Oceanário de Lisboa que tem como slogan “Meet the
locals” ou “Conheça os habitantes locais”, desafia os turistas a conhecer os habitantes únicos
e fantásticos do Oceanário, afirmando que só se conhece verdadeiramente Lisboa depois de
ver os habitantes “locais”.

ESTRATÉGIA DIGITAL
Com o objetivo de gerar awareness sobre o Oceanário de Lisboa e promover a venda de
bilhetes através da plataforma do website, foi implementada, no segundo semestre de 2016,
uma campanha digital com o vídeo “Meet the locals at Oceanário”.
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PATROCÍNIOS,
PATROCINADORES E APOIOS
A atividade desenvolvida pelo Oceanário de Lisboa continuou a contar ao longo do ano de
2016 com o patrocínio do Pingo Doce – Jerónimo Martins. O relacionamento entre as duas
entidades foi reforçado em 2016, através do aprofundamento das sinergias estabelecidas,
resultando não apenas da revisão das caraterísticas do patrocínio, mas também do facto de
ambas pertencerem ao mesmo Grupo Empresarial.

O Oceanário apoiou eventos de ordem diversa, que se alinham com a missão ou cujas
entidades promotoras comungam dos mesmos valores e princípios:

⏐

Apresentação do Relatório Científico e Filme da Expedição “Ilhas Selvagens” da
National Geographic, organizado pela Fundação Oceano Azul e National
Geographic.

⏐

Fish and Aquatic Invertebrate Taxon Advisory Group (FAITAG) 2016 meeting,
organizado pela European Union of Aquarium Curators (EUAC).

⏐

Lisbon Summer School, organizado pela Faculdade de Ciências Humanas |
Universidade Católica Portuguesa.

⏐

Sessão de Apresentação Documentário "Regresso ao Mar", organizado pelo Fórum
Oceano e SIC Noticias.

⏐

Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta 2016, organizado pela Federação
Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB).

⏐

III Reunião Ibérica da European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians,
organizado pela Secção Ibérica da EAZWV.
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O CONHECIMENTO
DOS OCEANOS
GESTÃO E MANUTENÇÃO
DO EQUIPAMENTO
GESTÃO E MANUTENAÇÃO ECOEFICIENTE DO EQUIPAMENTO
Tendo como objetivo o aumento da satisfação do visitante, a área de manutenção de
equipamentos e instalações teve como principal foco a beneficiação das zonas de utilização
pelo público.

Em paralelo, deu-se início à migração dos sistemas de automatização para uma tecnologia
mais recente. Esta atividade, que deverá estar concluída em 2018, dotará o Oceanário de
Lisboa de um Sistema de Gestão Técnica Centralizada de última geração, garantindo assim a
segurança de toda a instalação, utilizadores do edifício e coleção animal.

A manutenção e beneficiação de infraestruturas e edifícios não foi negligenciada, tendo sido
realizadas diversas ações com o intuito de garantir o bom estado de conservação das
mesmas.
Com o objetivo de melhorar a eficiência dos sistemas de climatização do edifício de apoio,
procedeu-se à remoção do permutador de calor de água quente, permitindo assim o atingir
de temperaturas de água de rede mais elevadas, com a consequente diminuição de custos
de bombagem. Em paralelo, instalou-se uma unidade de pré-tratamento de ar para o piso
dos escritórios deste edifício, ação que permitiu melhorar o conforto e bem-estar dos
utilizadores deste espaço.

CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA
A performance energética dos edifícios que compõem o Oceanário de Lisboa não foi a
desejável. O aumento do número de visitantes teve algum impacto nos consumos de água e
energia, mas não justificam os desvios na totalidade. Algumas atividades em curso, como a
migração do sistema de gestão técnica centralizada e a inoperacionalidade dos sistemas de
monitorização de consumos, ainda no sistema antigo, dificultam o controlo da instalação. Um
maior enfoque nas atividades de recuperação de instalações e edifícios teve também como
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consequência uma diminuição das atividades de otimização da instalação.
Apesar destes factos, o consumo de água potável diminuiu aproximadamente 6,7% face ao
ano de 2015. Esta redução deveu-se à estabilização do aquário da exposição “Florestas
Submersas by Takashi Amano”, que, ainda assim, apresenta um aumento face a 2014 de 17%.

CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL
(m3)

32.259

30.093

26.175

2014

2015

2016

Os consumos de energia elétrica, que se mantiveram face ao ano de 2015, são também
afetados pela exposição temporária. Os consumos em iluminação e bombagem são
significativamente superiores aos registados noutro tipo de aquários e justificam em grande
parte o crescimento dos consumos face a 2014. Outro fator que terá tido algum impacto nos
consumos energéticos será a ineficiência dos equipamentos de produção de água gelada
dos Edifícios de Apoio e dos Oceanos. Encontra-se já em curso a substituição destes
equipamentos por outros mais eficientes. Há ainda a referir o aumento de potência instalada
de ventilação, frio e calor, no piso 1 do Edifício dos Oceanos, por via da substituição das
unidades de climatização afetas a essa área, ação que era necessária para fazer face ao
grande afluxo de visitantes que se verificou em 2016. Este facto, aliado ao processo de
aprendizagem do novo sistema de gestão técnica centralizada, teve como consequência um
aumento significativo nos consumos de energia térmica, em particular no calor, como se pode
verificar no gráfico.
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
(kWh)

6.677

7.078

7.099

2014

2015

2016

CONSUMO DE ENERGIA TÉRMICA
(MWh)

5.765

5.745

5.448

1.536

1.475

2014

2015
Consumo frio

1.796

2016
Consumo calor

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Ao longo de 2016 levou-se a cabo um conjunto de melhorias na infraestrutura tecnológica do
Oceanário, nomeadamente ao nível da rede e sistemas, dos quais se destacam: novos Kiosks
de venda de bilhetes; novo videowall da bilheteira; renovação de rede interna de dados;
nova bilheteira “on-line” no site oceanario.pt; e reforço da rede de WIFI pública.
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RECURSOS HUMANOS
A estrutura organizacional do Oceanário de Lisboa apresentou, em 2016, uma média de 52
colaboradores, registando a seguinte evolução ao longo do ano:

Nº COLABORADORES

49

49

49

49

JAN

FEV

MAR

ABR

50

50

MAI

JUN

53

53

JUL

AGO

55

SET

56

OUT

55

55

NOV

DEZ

A rotatividade verificada traduziu-se na saída de 2 colaboradores e na entrada de 8 novos
colaboradores para diferentes áreas.
A idade média dos colaboradores do Oceanário de Lisboa é de 39 anos, com uma
representatividade feminina de 56% do quadro de pessoal.

Os colaboradores efetivos representam 98% do total dos trabalhadores.

FORMAÇÃO
O Plano de Formação de Colaboradores definido para o ano de 2016 foi consubstanciado na
realização de componentes de formação interna, formação externa e de frequência de
conferências e seminários, que permitiram totalizar um investimento global de 1.231 horas,
correspondendo a uma média de 24 horas de formação por colaborador.
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REPRESENTAÇÃO EM COMITÉS E ASSOCIAÇÕES
O Oceanário de Lisboa participa e faz-se representar em diversos comités e associações
nacionais e internacionais, preenchendo posições de relevo e contribuindo para a tomada
de decisões na esfera de algumas das organizações de referência para as áreas relacionadas
com a gestão de aquários públicos e com a conservação dos oceanos. As funções
atualmente assumidas por colaboradores do Oceanário de Lisboa são os seguintes:

⏐

Presidência da European Union of Aquarium Curators

⏐

Conservation and Sustainability Committee da World Association of Zoos and
Aquariums

⏐

Executive Committee da European Association of Zoo and Aquaria

⏐

Aquarium Committee da European Association of Zoo and Aquaria

⏐

Communication Committee da European Association of Zoo and Aquaria

⏐

Education Committee da European Association of Zoo and Aquaria

⏐

European Studbook Keeper da espécie Taeniura lymma

⏐

Chair do “Jellyfish Taxon Advisory Group”, incluído no Fish and Invertebrate Taxon
Advisory Group (FAITAG)

⏐

Animal Acquisitions Working Group da European Union of Aquarium Curators

⏐

Elasmobranch Steering Committee do “Elasmobranchs Taxon Advisory Group”

⏐

Direção do Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Como empresa socialmente responsável, o Oceanário de Lisboa cumpriu, em toda a sua
atividade, os seus deveres e obrigações para com a sociedade em geral. A certificação nos
referenciais ISO9001:2008, ISO14001:2004 e EMASIII foram renovadas e a declaração ambiental
relativa ao ano 2015 validada pela SGS e acreditada pela Agência Portuguesa do Ambiente.

OCEANÁRIO SOLIDÁRIO
Ao longo do ano foram atribuídas 874 entradas a visitantes provenientes de diversas instituições
com comprovadas dificuldades económicas, entre estes, 64 crianças frequentaram atividades
do Programa de Educação, nomeadamente os programas de “Férias debaixo de água” e
“Dormindo com os tubarões”.

CONTRIBUTO PARA A INCLUSÃO SOCIAL E BILHETEIRAS COM ANIMAÇÃO
Num projeto em parceria com o Chapitô - Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo,
a atividade de responsabilidade social do Oceanário procurou contribuir para a inclusão
social de jovens, apoiando a missão daquela Escola, única em Portugal, que trabalha “o circo
e as artes ao serviço da inclusão social de jovens, formação e qualificação humanas”.
Durante os meses de verão, com maior afluência de visitantes, os performers do Chapitô nas
áreas de animação e artes circenses fizeram as alegrias do público que aguardava para
adquirir o bilhete de entrada. Os artistas interpretavam criaturas marinhas como mantas,
medusas, cavalos-marinhos, tartarugas e peixes-palhaço.

REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Fruto de um acordo para a realização de um projeto de reabilitação do espaço público
envolvente ao equipamento, assinado entre o Oceanário de Lisboa e a Junta de Freguesia
do Parque das Nações, foi possível recuperar o património arquitetónico e paisagístico do
Jardim da Ondas, do Jardim d’Água e do Jardim da Esplanada D. Carlos I. Através desta
intervenção, financiada pelo Oceanário de Lisboa, foram requalificadas as infraestruturas
paisagísticas e de lazer no sentido de promover uma maior satisfação dos visitantes do
Oceanário de Lisboa, moradores e utilizadores do Parque das Nações.
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NOTA FINAL
Ao encerrar o Relatório de Gestão do Exercício de 2016, o Conselho de Administração
expressa o seu reconhecido agradecimento a todos os que apoiaram e ajudaram o
Oceanário de Lisboa a atingir os seus objetivos, nomeadamente:

⏐

Aos colaboradores do Oceanário de Lisboa que, através da sua dedicação, esforço
e empenho, são mais uma vez os principais responsáveis pelo sucesso atingido em
2016;

⏐

À Sociedade Francisco Manuel dos Santos pela confiança e aposta reiterada nos
valores e missão da instituição;

⏐

À recentemente criada Fundação Oceano Azul pelo fortalecido empenho que
representa na conservação dos oceanos;

⏐

Ao Governo Português, em particular ao Ministério do Ambiente, pela confiança
depositada;

⏐

Aos órgãos sociais pela colaboração e disponibilidade que sempre demonstraram;

⏐

Ao patrocinador oficial do Oceanário de Lisboa, o Pingo Doce;

⏐

Aos concessionários e fornecedores do Oceanário, sem a colaboração dos quais
teria sido difícil atender aos desafios do ano.

E, por fim, a todos os visitantes, razão da existência do Oceanário de Lisboa, e cuja preferência
possibilitou um ano fora de série.

Lisboa, 24 de março de 2017
O Conselho de Administração

José Manuel da Silveira e Castro Soares dos Santos

João Miguel Meister Falcato Pereira

Tiago Filipe Olavo de Pitta e Cunha

Pedro Miguel de Frias Torres Curto Simões

David José Ferreira Azevedo Lopes
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BALANÇO
v alores em euros
Rubricas

Notas

31 dez 2016

31 dez 2015

AT I VO
Ativo não corrente
Ativ os fixos tangív eis

5

2.806.825,01

2.259.049,05

Ativ os Intangív eis

6

9.544.489,83

9.884.191,92

Ativ os Biológicos

0,00

0,00

Participações financeiras (método de equiv alência patrimonial)

7

570.188,37

667.035,40

Participações financeiras (GoodW ill)

7

267.390,18

291.698,38

Outros inv estimentos financeiros

8

1.379,48

546,93

Créditos a receber

9

2.100.000,00

0,00

15.290.272,87

13.102.521,68

Subtotal
Ativo corrente
Clientes

10

214.742,38

223.665,08

Estado e outros entes públicos

11

431.102,69

488.020,36

Outros créditos a receber

12

38.911,64

25.428,82

Diferimentos

13

125.464,55

95.483,45

Caixa e depósitos bancários

4

2.725.314,53

2.660.026,52

Subtotal

3.535.535,79

3.492.624,23

Total do Ativo

18.825.808,66

16.595.145,91

CAPI T AL PROPRI O E PASSI VO
Capital Próprio
Capital subscrito

14

1.000.000,00

1.000.000,00

Reserv as legais

14

200.000,00

200.000,00

Resultados transitados

14

2.288.070,55

768.662,70

Ajustamentos/ outras v ariações de capital próprio

14

6.511,11

6.511,11

3.494.581,66

1.975.173,81

2.041.642,58

1.519.407,85

5.536.224,24

3.494.581,66

Subtotal
Resultado líquido do exercício
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente
Prov isões

15

1.500,00

1.500,00

Financiamentos obtidos

17

8.333.333,00

9.166.666,67

8.334.833,00

9.168.166,67

Subtotal
Passivo corrente
Fornecedores

16

1.340.106,31

1.139.432,97

Estado e outros entes publicos

11

696.342,96

567.991,59

Financiamentos obtidos

17

833.333,33

833.333,33

Outras div idas a pagar

18

2.067.110,03

1.340.640,36

Diferimentos

Contabilista Certificado nº 37215

17.858,79

50.999,33

Subtotal

13

4.954.751,42

3.932.397,58

Total do Passiv o

13.289.584,42

13.100.564,25

Total do capital próprio e do passivo

18.825.808,66

16.595.145,91

O Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL
DE RESULTADOS POR NATUREZA
v alores em euros
Rendimentos e Gastos

Notas

Vendas e serv iços prestados

19

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 7

31 dez 2016

31 dez 2015

14.384.357,80

12.564.015,31

234.782,44

182.367,61

Trabalhos para a própria entidade

6

Fornecimentos e serv iços externos

20

-8.030.012,89

-7.970.040,34

Gastos com pessoal

21

-2.173.663,96

-1.887.066,30

Outros rendimentos

22

41.128,92

12.485,11

Outros gastos

23

-338.941,95

-167.619,96

4.117.650,36

2.835.860,91

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos / rev ersões de depreciação e de amortização

5-6

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

101.719,48

-1.231.874,83

-882.533,51

2.885.775,53

1.953.327,40

Juros e rendimentos similares obtidos

24

14.525,00

353,20

Juros e gastos similares suportados

25

-279.472,44

-22.754,90

2.620.828,09

1.930.925,70

Resultado antes de impostos
Impostos sobre o rendimento do período

26
Resultado líquido do período

Contabilista Certificado nº 37215

-579.185,51

-411.517,85

2.041.642,58

1.519.407,85

O Conselho de Administração
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