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VISÃO
A conservação 
do oceano é uma 
responsabilidade 
de todos.  

ÓRGÃOS SOCIAIS 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente

Tiago Ferreira Lemos
Secretário

Nuno de Deus Pinheiro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente

José Soares dos Santos
Vogais

João Falcato Pereira
Tiago Pitta e Cunha

Pedro Curto Simões
David Lopes (até 31.mai.2020)

Pedro Veloso (desde 01.jun.2020)

FISCAL ÚNICO
Efetivo

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

Suplente
Rui Abel Serra Martins

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

ACIONISTA 
A Fundação Oceano Azul, pessoa coletiva de 

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

utilização sustentável do oceano, é a acionista 
única do Oceanário de Lisboa.
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JANEIRO
Inauguração da nova 
exposição «ONE – o mar 
como nunca o sentiu»

FEVEREIRO
Visita ao programa de conservação 
de tartarugas marinhas em 
São Tomé com reportagem 
televisiva no Jornal da Noite

MARÇO
Encerramento ao público 
do Oceanário de Lisboa 
como medida preventiva 
decorrente da situação 
pandémica 

ABRIL
Lançamento de novas atividades 
e conteúdos educativos online 
«Na escola a ver o mar» 
e «Em casa a ver o mar»

MAIO
Reabertura com novas medidas de 
prevenção “Visita Segura”

Visita do Ministro do Mar dá a conhecer 
as novas medidas de prevenção que 
garantem o bem-estar e segurança 
de todos os visitantes

Visita do Presidente da República dá a 
conhecer a visão e a ação do Oceanário 
de Lisboa e da Fundação Oceano Azul 
para a sustentabilidade do oceano

JUNHO
Celebração do Mês da Criança 
com oferta promocional

Lançamento da nova loja online de 
produtos sustentáveis

JULHO
Lançamento da campanha 
“5€ até aos 18 anos“ incentiva os jovens 
e as famílias a visitarem as exposições 
do Oceanário de Lisboa

AGOSTO
Frederico Morais torna-se “Ocean 
Leader” e assume uma voz ativa 
na defesa do oceano

Em época de férias, campanha oferece 
visita a preço especial de 15€ para 
todos os visitantes dos 13 aos 64 anos

SETEMBRO
Campanha «Agarra o Momento» 
proporciona aos jovens até 25 anos 
a oportunidade de visitar o aquário por 
apenas 5€, tendo registado ampla adesão

Nascimento de um novo 
Pinguim-de-magalhães cujo nome 
“Zazu” foi escolhido pelos seguidores 
do Oceanário de Lisboa nas redes sociais

OUTUBRO
Campanha de «happy hour» convida 
os visitantes a desfrutar de um final 
de dia com um “mergulho” no oceano

Programa de Educação do Oceanário 
de Lisboa com edição online

NOVEMBRO
Lançamento de campanha inédita 
promove a compra antecipada 
de bilhetes, oferecendo condições 
especiais 

DEZEMBRO
Introdução de dois Tubarões-de-
pontas-brancas-de-recife no Aquário 
Central reforça a sensibilização 
dos visitantes para a importância 
da biodiversidade marinha

Instalação de sistema de reprodução 
de corais 

2020 
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2020 
EM NÚMEROS

VISITANTES

522 211  (-63%)

PARTICIPANTES ATIVIDADES EDUCATIVAS 

56 686  (-74%)

AVALIAÇÃO DOS VISITANTES NO TRIPADVISOR

4,62  (+ 0,7)

VISUALIZAÇÕES DE VÍDEOS DO OCEANÁRIO

721 471
INVESTIMENTO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS GRATUITAS

143 MIL EUROS
APOIO A PROJETOS DE CONSERVAÇÃO

111 MIL EUROS
PROJETOS DE CONSERVAÇÃO EM CURSO

16
PROGRAMAS DE REPRODUÇÃO DE ESPÉCIES

16
RENDIMENTOS OPERACIONAIS

6,4 M€ (-67%)

RESULTADO LÍQUIDO

-5,1 M€ (-7,2M€)

INVESTIMENTOS NO EQUIPAMENTO

746 MIL EUROS (-75%)
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UM AQUÁRIO 
PARA DESCOBRIR
E EMOCIONAR
VISITANTES

522 211 (-63%)

O ano de 2020 iniciou-se promissor. A inauguração, em janeiro, da Exposição “ONE – o Mar 
como nunca o sentiu”, revelou-se uma aposta vencedora, sendo os dois primeiros meses do 
ano, em conjunto, os melhores de sempre. No dia 16 de março, o Oceanário de Lisboa encer-
rou as suas portas, após mais de 21 anos aberto todos os dias.

A pandemia de Covid-19 colocou enormes desafios ao Oceanário em 2020. O seu principal clien-
te, turista estrangeiro, esteve ausente da cidade de Lisboa. A atratividade de espaços interiores 
viu-se reduzida e a capacidade do equipamento foi restringida para menos de um terço da lo-
tação habitual. A prioridade da instituição nunca deixou de ser a saúde dos seus colaboradores, 
o bem estar dos seus animais, a segurança de quem visitou e o cumprimento dos seus compro-
missos com o Estado Português no âmbito do contrato de concessão de serviço público. 2020 
foi um sucesso nestes parâmetros, tendo sido ultrapassados todos os desafios colocados a uma 
instituição que não pode deixar de operar diariamente, mesmo quando encerrada ao público.

Não obstante a perspetiva negativa dos resultados financeiros de 2020, o foco no cumprimen-
to do contrato de concessão levou a que fosse adaptado todo o programa educativo a uma 
realidade digital, que continuassem a ser financiados cinco projetos de conservação e a que 
toda a equipa interna se mantivesse permanentemente em atividade, garantido uma maximi-
zação do número de visitantes, sempre que possível.

Todos os esforços e criatividade da equipa não foram suficientes para evitar que o número to-
tal de visitantes do Oceanário de Lisboa registasse uma redução de 63% relativamente a 2019. 
O número de visitantes de nacionalidade portuguesa foi de 371.970, correspondendo a uma 
queda de 23% face ao ano anterior, e o número de visitantes de nacionalidade estrangeira foi 
de 150.241, representando uma redução de 84%. Os resultados financeiros do ano 2020 foram 
extremamente negativos.

Num ano extremamente exigente, e apesar dos custos necessários incorrer para garantir a ma-
ximização do serviço público terem sido relevantes, acreditamos que é nestes momentos que 
a missão da conservação dos Oceanos se torna ainda mais relevante e que os valores devem 
ser mantidos, reforçando a confiança pelo concedente em nós depositada.

2020 foi também um ano excecional quanto 
às entidades que honraram o Oceanário de 
Lisboa com a sua visita como sejam, o Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal de Lisboa Dr. Fer-
nando Medina, o Sr. Ministro do Ambiente Eng. 
João Matos Fernandes, o Sr. Ministro do Mar, 
Dr. Ricardo Serrão Santos, o Sr. Ministro da Edu-
cação, Dr. Tiago Brandão Rodrigues, o Sr. Vice 
Presidente da União Europeia Frans Timmer-
mans, o Sr. Secretário Geral das Nações Uni-
das, Eng. António Guterres, o Sr. Primeiro Minis-
tro Dr. António Costa e Sua Exª o Presidente da 
República Dr. Marcelo Rebelo de Sousa.
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ABERTURA DA NOVA EXPOSIÇÃO 
“ONE – O MAR COMO NUNCA O SENTIU”
Foi aberta ao público em janeiro de 2020 a nova exposição 

temporária, localizada no átrio principal, num novo espaço 

expositivo com 110 m2, criado especificamente para o efeito. 

Criada em exclusivo para o Oceanário de Lisboa, trata-se de 

uma instalação audiovisual imersiva, que transmite a grandeza 

do oceano e a ligação profunda do Homem com o mar, criando, 

simultaneamente, um sentimento de responsabilidade pela sua 

preservação. A instalação é da autoria da artista portuguesa 

Maya Almeida, realizadora e diretora artística, especializada 

em fotografia subaquática em movimento. A cerimónia de 

inauguração da exposição “ONE – O mar como nunca o sentiu” 

integrou o evento de abertura da iniciativa «Lisboa Capital Verde 

Europeia 2020», tendo contado com a presença de diversas 

entidades.

ENCERRAMENTO AO PÚBLICO DE 16 
DE MARÇO A 10 DE MAIO
Pela primeira vez na sua história, em consequência do estado 

de emergência decretado pelo Estado Português, e como 

medida preventiva no contexto de prevenção e contenção da 

pandemia de COVID-19, o Oceanário de Lisboa encerrou ao 

público no dia 16 de março de 2020 e manteve-se encerrado 

até ao dia 10 de maio, tendo igualmente suspendido todas as 

suas atividades educativas presenciais.

GARANTIA DE “VISITA SEGURA” 
E “CLEAN AND SAFE”
Após quase dois meses de encerramento ao público e em 

colaboração e articulação com as entidades oficiais, o Oceanário 

de Lisboa reabriu portas no dia 11 de maio, com medidas de 

prevenção e de segurança reforçadas, assumindo perante 

os seus visitantes a garantia de  «Visita Segura». O Oceanário 

de Lisboa foi ainda reconhecido com o selo “Clean and Safe” 

atribuído pelo Turismo de Portugal às entidades cumpridoras 

das recomendações da Direção-Geral da Saúde. Das várias 

medidas implementadas, destacam-se: redução do número de 

visitantes em simultâneo;  uso de máscara obrigatório durante 

a visita; oferta de máscara a todos os visitantes; realização de 

ações frequentes de higienização dos espaços; reforço de 

dispensadores de gel desinfetante para uso dos visitantes; 

pagamento de bilhetes exclusivamente por meios automáticos. 

UM AQUÁRIO PARA DESCOBRIR E EMOCIONAR

CAMPANHAS COMERCIAIS 
INOVADORAS
A ausência de turistas e falta de atratividade de espaços 

interiores obrigou à criação de condições atrativas para 

promover a visitação por parte dos portugueses.  Com esse 

objetivo, foi lançado, ao longo do ano, um conjunto de 

campanhas comerciais inovadoras, que deram a oportunidade 

inédita a crianças, jovens e adultos de visitarem o aquário com 

condições muito especiais. As campanhas realizadas registaram 

ampla adesão e demonstraram o interesse do público pela 

experiência de visita ao Oceanário de Lisboa.

AQUÁRIOS RENOVADOS
Foram realizadas diversas intervenções, nomeadamente ao 

nível da iluminação, da disposição de elementos ornamentais 

e da introdução de novos animais, que garantem a melhoria 

contínua da qualidade da exposição e a valorização das 

espécies presentes.

AQUÁRIO DOS PEIXES DO SUL DA AUSTRÁLIA DA GALERIA DO SUL

AQUÁRIO DO RECIFE ROCHOSO NA GALERIA DO PACIFICO

AQUÁRIO DO MANGAL DA GALERIA DO INDICO 

ABERTURA DE NOVO AQUÁRIO 
DE BACALHAUS 
O novo aquário, no Habitat do Atlântico, vem enriquecer 

a experiência da visita e sensibilizar para a relevância da 

conservação desta espécie com grande importância cultural 

em Portugal, abordando também o tema da sustentabilidade 

do pescado. 
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NOVOS ANIMAIS NA COLEÇÃO

GORGÓNIAS 
O aquário do Recife Rochoso recebeu alguns exemplares de 

gorgónias das espécies: Eunicella gazella, Paramuricea grayi e 

Spinimuricea atlântica. Estas adições são resultado da colaboração 

do Oceanário de Lisboa com o CCMAR – Centro de Ciências do 

Mar, da Universidade do Algarve, num projeto de recuperação 

de gorgónias e corais recolhidos em redes de pesca.

CABOZ-DE-BANDAS-AZUIS (Lythrypnus dalli)

Este caboz territorial habita zonas rochosas e recifes até 75 

metros de profundidade, onde frequentemente se refugia em 

buracos, fendas ou entre os espinhos de ouriços do mar. A 

sua classificação na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas é 

“Pouco Preocupante”.

TUBARÃO-LEOPARDO (Triakis semifasciata)

A espécie vem enriquecer a coleção presente no Aquário 

da Floresta de kelp. O tubarão-leopardo volta a este aquário 

depois de um longo período na zona de quarentena.

TUBARÕES-DE-PONTAS-BRANCAS-DE-RECIFE 
(Triaenodon obesus)

O Oceanário de Lisboa recebeu dois tubarões de pontas 

brancas, cedidos pelo Aquário de Gijón, que vieram juntar-se 

ao único exemplar desta espécie existente no Aquário Central.    

PATA-ROXA-GATA (Scyliorhinus stellaris)

As duas fêmeas de pata-roxa, oriundas do Aquário de Sevilha, 

integram o grupo presente no Habitat do Atlântico. O objetivo 

é voltar a ter nascimentos desta espécie nos próximos anos.

CARDUME DE CAVALAS (Scomber colias)

O novo cardume de cavalas introduzido 

no Aquário Central veio reforçar o cardume já existente.

UM AQUÁRIO PARA DESCOBRIR E EMOCIONAR

LANÇAMENTO DE NOVA LOJA ONLINE  
Respondendo aos desafios da pandemia, foi lançada em junho 

de 2020 a nova loja online do Oceanário de Lisboa. Reforçando o 

posicionamento de sustentabilidade, com o objetivo de facilitar 

a adoção de comportamentos mais responsáveis e sob o mote 

“Escolha mudar. Compre sustentável”, permite, mesmo a quem 

está longe, adquirir produtos da linha “SeatheFuture”, produzidos 

com matérias-primas naturais e processos com menor impacto 

para o planeta, visando fazer a diferença e dar mais um passo para 

a adoção de um estilo de vida mais consciente e responsável.

0,7 M€ DE INVESTIMENTOS 
NO EQUIPAMENTO
Apesar das fortes condicionantes financeiras, determinadas 

pelo contexto pandémico que levou a uma  redução 

significativa da atividade e das receitas geradas, foi realizado 

um esforço acrescido ao nível do investimento que permitiu 

assegurar a realização das intervenções consideradas 

indispensáveis para garantir a manutenção dos equipamentos, 

infraestruturas, edifícios e segurança.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES
Foi assegurado ao longo de 2020 o pleno funcionamento e 

a permanente melhoria dos sistemas de gestão de qualidade 

e ambiente, submetidos anualmente a auditorias externas 

independentes, das quais resultou a manutenção das 

certificações e acreditações.

OCEANÁRIO DE LISBOA É A MARCA 
Nº1 DA ESCOLHA DO CONSUMIDOR
Os consumidores portugueses avaliaram e premiaram a 

marca Oceanário de Lisboa como “Marca nº1 na Escolha do 

Consumidor”, entre 724 marcas de vários setores de atividade. 

Com a melhor pontuação na satisfação e recomendação, 

93%, alcançou pelo segundo ano consecutivo, o prémio 

da Escolha do Consumidor na categoria Espaços de Lazer e 

Entretenimento em família, na edição de 2021. Após um ano 

tão diferente, recebe, assim, o reconhecimento e confiança 

da entrega diária no cuidado dos animais, na simpatia do 

acolhimento a cada visitante e na procura de fazer melhor e 

diferente, pela educação e conservação do Oceano.
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CONSERVAÇÃO 
E CONHECIMENTO 

FUNDO PARA A 
CONSERVAÇÃO DOS OCEANOS
Criado pelo Oceanário de Lisboa e pela Fundação Oceano Azul, visa apoiar projetos científicos no âmbito da con-

servação das espécies e ecossistemas marinhos, que incluam ações no terreno, assegurem a qualidade científica 

da informação, constituam iniciativas sustentáveis, potenciem a educação e apresentem uma forte componente de 

divulgação, não apenas para especialistas como também para o grande público. Com 3 edições realizadas desde 

2017, decorreram ao longo de 2020 os trabalhos de estudo, investigação e divulgação dos 8 projetos vencedores. 

De notar que a evolução dos resultados  foi bastante limitada devido às condicionantes impostas pela pandemia.

“INVERTEBRADOS MARINHOS. PROTEGER NO MAR, 
O FUTURO DA TERRA.”
A 3º edição do FUNDO PARA A CONSERVAÇÃO DOS OCEANOS, realizada em 2019, visa apoiar projetos que 

contribuem para a conservação de invertebrados marinhos.

REALIZAR ESTUDO GENÉTICO DA LAPA 

DAS ILHAS SELVAGENS

THE SELVAGENS’ LIMPET PROJECT 2019-2022 | Ilhas Selvagens, 

Madeira

Espécies Lapa (Patella candei)

Parceiros Universidade Lusófona (coordenação), Museu de 

História Natural do Funchal, Centro de Ciências do Mar da 

Universidade do Algarve, Instituto Português de Malacologia 

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

DA APANHA DE BERBIGÃO

COACH 2019-2022 | Ria de Aveiro

Espécies Berbigão (Cerastoderma edule)

Parceiros Universidade de Aveiro/CESAM 

CRIAR CONHECIMENTO SOBRE ESPONJAS E CORAIS 

DE PROFUNDIDADE NA COSTA PORTUGUESA

DEEPBASELINE 2019-2022 |Portugal

Parceiros CIIMAR, IPMA, Universidade dos Açores 

“ESPÉCIES MARINHAS AMEAÇADAS. 
DA CIÊNCIA PARA A CONSCIÊNCIA”
A 2ª Edição do FUNDO PARA A CONSERVAÇÃO DOS OCEANOS, realizada em 2018, tem como objetivo contri-

buir para um maior conhecimento sobre as espécies marinhas que se encontrem classificadas como ameaça-

das na Lista Vermelha da ‘International Union for Conservation of Nature’ (IUCN).

CONHECER OS MOVIMENTOS DAS ENGUIAS NOS AÇORES

EEL TREK 2019-2021 | Açores

Espécies Enguia-europeia (Anguilla anguilla)

Parceiros Fundação Gaspar Frutuoso 

AUMENTAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

SOBRE O CACHALOTE NA MADEIRA

WHALE TALES 2019-2021 | MADEIRA

Espécies Cachalote (Physeter macrocephalus)

Parceiros ARDITI – Associação Regional para o 

Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação 

“RAIAS E TUBARÕES. 
DA ESCURIDÃO PARA A LUZ DA CIÊNCIA”
A 1ª Edição do FUNDO PARA A CONSERVAÇÃO DOS OCEANOS, realizada em 2017, tem como objetivo contri-

buir para a conservação de raias e tubarões procurando, simultaneamente, consciencializar para a importância 

da conservação deste grupo de peixes, um dos mais ameaçados à escala global.

AVALIAR AS POPULAÇÕES DE RAIAS E TUBARÕES

FINDRAYSHARK 
2018-2020 | Açores e Berlengas

Parceiros MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente

CRIAR CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA SOBRE TUBARÕES 

E RAIAS

SHARK ATTRACT 
2018-2020 | Portugal

Parceiros MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente

ESTUDAR A IMPORTÂNCIA DAS ILHAS OCEÂNICAS  

PARA TUBARÕES MIGRATÓRIOS
ISLAND SHARK 2018-2020 | Arquipélagos da Macaronésia

Espécies Cação (Galeorhinus galeus) | Tubarão-martelo 

(Sphyrna zygaena) 

Parceiros OMA – Observatório do Mar dos Açores, 

Universidade dos Açores 

16 PROJETOS DE CONSERVAÇÃO EM CURSO 
16 PROGRAMAS DE REPRODUÇÃO DE ESPÉCIES
111 MIL EUROS APOIO A PROJETOS
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MARCAÇÃO DE 23 ENGUIAS

INDIVÍDUOS DETETADOS A 1.000 KM 
E A 1.500 KM A OESTE DOS AÇORES

9 SAÍDAS DE MAR 

5 AMOSTRAS DE PELE

30 NOVOS INDIVÍDUOS 
IDENTIFICADOS

MARCAÇÃO DE 70 ÍNDIVIDUOS

20.000 PESSOAS SENSIBILIZADAS 

2 WORKSHOPS E 
2 CONFERÊNCIAS CIENTÍFICAS 

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E
ENVOLVIMENTO COM PESCADORES

PALESTRAS EM 8 ESCOLAS

APLICAÇÃO DE TELEMÓVEL PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE OVOS DE TUBARÕES 

E RAIAS AO LONGO DA COSTA PORTUGUESA 

611 OVOS REGISTADOS
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CONSERVAÇÃO E CONHECIMENTO

PROJETOS APOIADOS DIRETAMENTE PELO 
OCEANÁRIO
A intervenção do Oceanário de Lisboa com vista a promover a conservação do oceano contempla a atribuição 

de financiamento dirigido a projetos inéditos que possam contribuir de forma decisiva para a conservação de 

espécies ameaçadas e da biodiversidade marinha em geral. Em 2020, encontravam-se em cursos os seguintes 

projetos apoiados pelo Oceanário de Lisboa:

GARANTIR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 

À SOBREVIVÊNCIA DAS TARTARUGAS MARINHAS

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE TARTARUGAS 
MARINHAS EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
2012-2020 | São Tomé

Espécies Tartaruga-comum (Caretta caretta), Tartaruga-olivácea 

(Lepidochelys olivacea), Tartaruga-de-couro (Dermochelys 

coriacea), Tartaruga-verde (Chelonia mydas), Tartaruga-de-

pente (Eretmochelys imbricata)

Parceiros Associação Programa Tatô

DESENVOLVER NOVA METODOLOGIA DE MARCAÇÃO 

PARA AUMENTAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

SOBRE O TUBARÃO-ANJO

ANGEL SHARK 2017-2020 | Ilhas Canárias

Espécies Tubarão-anjo (Squatina squatina)

Parceirosoological Society of London, Universidad de Las 

Palmas de Grand Canaria, Zoological Research Museum 

Alexander Koenig 

MONITORIZAR O EFEITO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS SOBRE 

AS COMUNIDADES COSTEIRAS DE PEIXES

REBREATH: RECIFES INTERTIDAIS, BERÇÁRIOS 
EM REGIÕES TEMPERADAS 2018-2020 | Área Marinha 

Protegida das Avencas, Sintra

Espécies 42 espécies de peixes e 8 espécies de invertebrados 

Parceiros MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, 

ISPA-UP – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, 

Sociais e da Vida 

AUMENTAR O CONHECIMENTO SOBRE 

A PRESENÇA DE MOBULAS 

MANTA CATALOG AZORES 2017-2020 | Açores e Atlântico Este

Espécies Mobula tarapacana e Mobula birostris

Parceiros Okeanos Centro I&D da Universidade dos Açores 

CONHECER A DISTRIBUIÇÃO, ABUNDÂNCIA, 

COMPORTAMENTOS E MODOS DE VIDA DOS RATÕES-BISPO

FLY WITH BULL RAYS 2017-2020 | Malta e Ilhas Canárias

Espécies Ratão-bispo (Aetomylaeus bovinus)

Parceiros IMAR – Instituto do Mar, Açores

ESTUDAR AS DUAS ESPÉCIES DE CAVALOS-MARINHOS 

EXISTENTES EM PORTUGAL

OS CAVALOS-MARINHOS DESCONHECIDOS 
2019-2020 | Portugal

Espécies Cavalo-marinho-de-focinho-comprido (Hippocampus 

guttulatus), Cavalo-marinho-comum (Hippocampus 

hippocampus)

Parceiros Associação Natureza Portugal |WWF Portugal

CARACTERIZAR A UTILIZAÇÃO DAS ESPÉCIES DE ATUM NA 

INDÚSTRIA CONSERVEIRA PORTUGUESA

TUNAPRINT - THE TUNA BEHIND THE CAN 
2019-2020 | Portugal

Espécies 5 espécies de atum presentes em Portugal

Parceiros MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente
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34 LOCAIS MONITORIZADOS

156 AVISTAMENTOS

SESSÕES DE FORMAÇÃO
EM SESIMBRA E AÇORES

SENSIBILIZAÇÃO DOS 
CENTROS DE MERGULHO

125 890 TARTARUGAS 
LIBERTADAS NO MAR

     637 FÊMEAS MARCADAS 

24 SAÍDAS DE MAR

42 ESPÉCIES MONITORIZADAS

PROGRAMAS CONJUNTOS COM 
A FUNDAÇÃO OCEANO AZUL
Pelo fortalecido empenho que representam na conservação dos oceano, o Oceanário de Lisboa e a Fundação 

Oceano Azul, promovem, em articulação conjunta, a conceção e implementação de projetos que visam alertar 

para algumas das atuais ameaças à biodiversidade marinha, sensibilizar para a necessidade de conservação 

do oceano, motivar a reflexão e promover a alteração de comportamentos, em linha com a missão de ambas 

as instituições.

SALVAR OS CAVALOS-MARINHOS DA RIA FORMOSA

CAMPANHA SALVAR OS CAVALOS-MARINHOS DA RIA 
FORMOSA 2018-2021 | Ria Formosa, Algarve

Espécies Cavalo-marinho-de-focinho-comprido (Hippocampus 

guttulatus), Cavalo-marinho-comum (Hippocampus 

hippocampus)

Parceiros Fundação Oceano Azul, Associação Natureza 

Portugal |WWF Portugal, SCIAENA – Associação de Ciências 

Marinhas e Cooperação
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CONSERVAÇÃO E CONHECIMENTO

MANUTENÇÃO, REPRODUÇÃO 
E CONHECIMENTO SOBRE
AS ESPÉCIES
Uma das vertentes de contribuição do Oceanário de Lisboa para a conservação dos oceanos passa pela 

promoção do conhecimento científico sobre as espécies da sua coleção biológica. O trabalho que 

desenvolve nesta área e a partilha de conhecimento e experiência que concretiza com uma rede internacional 

de instituições similares permite ao Oceanário de Lisboa ser pioneiro na reprodução de algumas espécies, 

contribuindo, assim, para a conservação da biodiversidade marinha. 

ANIMAIS REPRODUZIDOS NO OCEANÁRIO DE LISBOA
NASCIMENTOS EM 2020
Uge-americana (Hypanus americanus)

Pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus)

Andorinha-inca (Larosterna inca)

Rã-musgo-vietnamita (Theloderma corticale)

Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra)

Rã-tingida (Dendrobates tinctorius)

Escorpião-vela (Nautichthys oculofasciatus)

CEDIDOS A OUTROS AQUÁRIOS
Uge-redonda (Taeniurops grabata) para o Aquário de Gijón

Uge-americana (Hypanus americanus) para o Sea Life do Porto

Ovos de Tubarão para o Sea Life de Helsínquia

ÁREA DE TRABALHO DEDICADA 
À REPRODUÇÃO DE TELEÓSTEOS
Na atividade realizada em 2020, destaca-se a criação de uma área de trabalho dedicada à reprodução de 

teleósteos e o trabalho desenvolvido nesse âmbito, que permitiu alcançar bons resultados na realização de 

ensaios, indução de posturas, recolha de ovos e desenvolvimento de larvas em diferentes espécies.

PROGRAMAS E COLABORAÇÕES INTERNACIONAIS NO ÂMBITO 
DA REPRODUÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE ESPÉCIES MARINHAS

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS EUROPEUS DE REPRODUÇÃO 
E MONITORIZAÇÃO DE 16 ESPÉCIES 

GESTÃO DO PROGRAMA DE REPRODUÇÃO DA ESPÉCIE UGE-DE-PINTAS-AZUIS 
(TAENIURA LYMMA) 

COORDENAÇÃO DO “TAXON ADVISORY GROUP” EUROPEU DE MEDUSAS

PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE TRABALHO “ANIMAL DISPOSITIONS” 
DA EUROPEAN UNION OF AQUARIUM CURATORS
O Oceanário de Lisboa integra o novo grupo de trabalho, criado em 2020, no âmbito da European Union of 

Aquarium Curators (EUAC), dedicado à elaboração de linhas de orientação para a cedência e transferência de 

animais entre instituições.

AVALIAÇÃO DO RISCO DE EXTINÇÃO 
DE 168 ESPÉCIES MARINHAS
Foram já publicadas um total de 229 novas avaliações de espécies marinhas na Lista Vermelha de Espécies 

Ameaçadas da IUCN, que resultam do trabalho do IUCN Marine Red List Officer do Oceanário de Lisboa.

A IUCN Marine Red List Officer do Oceanário de Lisboa passou a integrar a rede de formadores habilitados para 

a realização de worshops sobre a avaliação de espécies para a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN.

CASTANHETA-DAS-ROCHAS 
(Abudefduf saxatilis)

BODIÃO-VERMELHO 
(Labrus bergylta)

CABOZ-DE-BANDAS-AZUIS
(Lythrypnus dalli)

ESCORPIÃO-VELA
(Nautichthys oculofasciatus)
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PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 
Participação de dois colaboradores do Oceanário de Lisboa como coautores em dois dos capítulos do livro 

T.M. Thys, G.C. Hays and J.D.R. Houghton [eds.], The Ocean Sunfishes: Evolution, Biology and Conservation, CRC 

Press, Boca Raton, FL, USA:

SUNFISH ON DISPLAY: HUSBANDRY OF THE OCEAN SUNFISH MOLA MOLA. 
Howard et al., 2020, pp. 243–262. 

UNRESOLVED QUESTIONS ABOUT OCEAN SUNFISHES, MOLIDAE: A FAMILY COMPRISING SOME OF THE 
WORLD’S LARGEST TELEOSTS
Hays et al., 2020,  pp. 280-296. 

PARTICIPAÇÃO EM COMITÉS E ASSOCIAÇÕES
O Oceanário de Lisboa participa em diversos comités e associações nacionais e internacionais, contribuindo 

para a tomada de decisões na esfera das organizações de referência relacionadas com a gestão de aquários 

públicos e conservação dos oceanos.

Presidência

EUROPEAN UNION OF AQUARIUM CURATORS
Executive Committee, Aquarium Committee

EUROPEAN ASSOCIATION OF ZOO AND AQUARIA 

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, CONGRESSOS E REUNIÕES DA 
ESPECIALIDADE

CONFERÊNCIA SHARK REEF AQUATIC SEMINAR
EUA | 06 A 08 DE MARÇO 2020 

IUCN RED LIST TRAINER WORKSHOP
ONLINE | 07 A 11 DE SETEMBRO 2020 

REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÕES EM CONGRESSOS NACIONAIS E 
ESTRANGEIROS DA ESPECIALIDADE
Em 2020, devido à pandemia, a equipa da biologia do Oceanário de Lisboa esteve envolvida em apenas uma 

comunicação num congresso estrangeiro.

VIDEO BASED LIVE TRACKING OF FISHES IN TANKS
JOSÉ CASTELO, H. SOFIA PINTO, ALEXANDRE BERNARDINO AND NÚRIA BAYLINA

17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE ANALISYS AND RECOGNITION 

ICIAR 2020 VIRTUAL CONFERENCE. 24-26 DE JUNHO

CONSERVAÇÃO E CONHECIMENTO

ESTÁGIOS CURRICULARES E PROFISSIONAIS 
REALIZADOS NO OCEANÁRIO DE LISBOA

COLABORAÇÕES EM TESES DE MESTRADO 
DE UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

6

4

AÇÕES DE FORMAÇÃO OFERECIDAS 
A OUTRAS INSTITUIÇÕES 

CADEIRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL , INTEGRADA NO MESTRADO EM BIOLOGIA 
Aula “Conservation work at Oceanario de Lisboa”

UNIVERSIDADE DO SUL DA DINAMARCA

CURSO PÓS-GRADUADO DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 
Aula teórica e aula prática sobre maneio médico e cirúrgico na experimentação em peixes

NOVA MEDICAL SCHOOL – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

PRACTICAL COURSE ON ANIMAL HANDLING AND EXPERIMENTATION 
IN MOUSE AND ZEBRAFISH
Anesthesia, Anatomy, Euthanasia and Health Control in Fish (Aulas teóricas e aulas práticas)

INSTITUTO GULBENKIAN DE CIÊNCIAS
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EDUCAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO 

Com a missão de promover o conhecimento do oceano, sensibilizando para a sua 
conservação, através da alteração de comportamentos, o Oceanário de Lisboa proporciona 
atividades educativas originais, diferenciadoras e inesquecíveis, que dão a conhecer o oceano 
e estimulam uma cidadania ambiental mais ativa.

Num ano marcado pelas circunstâncias impostas pela pandemia, o Oceanário de Lisboa 
reinventou-se e lançou um conjunto de novos programas e atividades educativas online que 
permitem, num formato e com recursos diferentes, continuar a mobilizar e capacitar a sociedade 
para uma “cidadania azul”, contribuindo para elevar a literacia do oceano em Portugal.

PARTICIPANTES ATIVIDADES EDUCATIVAS

56 686  (-74%)

INVESTIMENTO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS GRATUITAS 

143 MIL EUROS 

ATIVIDADES EDUCATIVAS 
NO OCENÁRIO DE LISBOA
As atividades educativas realizadas no Oceanário de Lisboa foram integralmente suspensas a 
16 de março de 2020, e serão retomadas de acordo com a evolução da situação pandémica 
em Portugal, após indicação da Direção Geral de Saúde e das entidades competentes,  com 
a implementação das medidas necessárias para garantir o bem-estar e a segurança dos 
participantes.

PARTICIPANTES

18 095  PROGRAMAS ESCOLARES 

1 362  FESTAS DE ANIVERSÁRIO 

764  CONCERTO PARA BEBÉS 

431  DORMINDO COM TUBARÕES 

167  FÉRIAS DEBAIXO D’ÁGUA  

152 WORKSHOPS PARA PROFESSORES E EDUCADORES  
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EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

ATIVIDADES EDUCATIVAS 
ONLINE

“NA ESCOLA A VER O MAR” 
O Oceanário de Lisboa apresenta uma nova programação online que explora toda a matéria 
da literacia do oceano e que complementa e acrescenta valor às matérias curriculares, através 
de uma aula virtual (em plataforma de videoconferência) com os Educadores Marinhos do 
Oceanário. Estas atividades estão alinhadas com o currículo escolar, com uma dinâmica original, 
e pretendem estimular a criatividade, a comunicação e a participação ativa dos alunos.

O programa integra sete atividades online, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, que 
abordam temas como a biodiversidade marinha, o mar português, a conservação da natureza, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas e o lixo marinho. Com a duração de 60 minutos, estes 
programas são divididos em atividades em sala virtual e numa visita guiada em direto do Aquário.
 

MAR DE EMOÇÕES | PRÉ-ESCOLAR

Aborda a história da amizade improvável entre um menino e uma 

baleia, contada por Benji Davies no livro “A Baleia”. Nesta atividade, 

os mais pequenos são desafiados a explorar as suas emoções e a 

descobrir como podem ser amigos do oceano. 

TURMA A BORDO | 1º CICLO

Leva os participantes numa viagem à volta de um só oceano, com uma 

tripulação muito curiosa e cheia de energia, pronta para descobrir o 

mundo marinho. Em cada um dos pontos de paragem, os participantes 

conhecem alguns animais marinhos e as suas adaptações, bem como 

as ameaças a que estão sujeitos.

PLASTICOLOGIA MARINHA | 1º E 2º CICLO

Conhecer a origem do plástico, o caminho que percorre no oceano 

e a sua interação e impacto nos ecossistemas marinhos é o ponto de 

partida para redesenhar a nossa relação com o plástico e alterarmos 

os comportamentos para garantir um futuro sustentável.

HÁ MAR E MAR, HÁ IR E VOLTAR | 2º CICLO

O rei D. Carlos, um apaixonado por tudo o que se relacionava com 

o mar, comanda um campanha oceanográfica à descoberta do mar 

português. O objetivo é descobrir a diversidade de habitats e seres 

vivos de Portugal, numa fascinante viagem de norte a sul do país, 

passando pelas ilhas.

MISSÃO MAR: ESPECIAL CRISE CLIMÁTICA | 3º CICLO E SECUNDÁRIO

Desafia os participantes a resolver um crime ambiental que põe 

todos em perigo. Conhecer a relação entre o clima e a humanidade 

é essencial para compreender os grandes desafios económicos e 

sociais criados pelas alterações climáticas.

#ANOSSACASA | 3º CICLO E SECUNDÁRIO

Está na hora de pensar no que queremos escrever na fotografia do 

nosso futuro. A natureza já mostrou a sua resiliência e agora é a nossa 

vez de entrar em ação. Vamos decidir o que temos de fazer para 

partilhar um futuro sustentável.

VISITA DE ESTUDO DEBAIXO DE ÁGUA
Nesta visita de estudo virtual, para crianças de todas as idades, desde 

o 1º ciclo até ao Secundário, são desvendados os segredos reais dos 

animais, plantas e algas, que fazem do Oceanário de Lisboa a sua casa.

#anossacasa
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ATIVIDADES EDUCATIVAS 
GRATUITAS

38 591 PARTICIPANTES
VAIVÉM OCEANÁRIO
Leva o oceano a todo o país, com uma programação dirigida a 

públicos de todas as idades

PLASTICOLOGIA MARINHA
Vai às escolas consciencializar sobre a poluição do plástico no 

oceano

PLANETA OCEANO
Ensina a responder a questões essenciais sobre o mundo 

marinho

OCEANO PARTICIPATIVO
Sensibiliza alunos do Algarve para a riqueza do capital natural e 

para a importância das Áreas Marinhas Protegidas

ATIVIDADE COM ESCUTEIROS 
Sensibiliza para a necessidade de redesenhar a relação com o 

plástico

PROGRAMA BANDEIRA AZUL 
Divulga mensagem de conservação em 360 praias e 18 marinas 

e portos de recreio do país 

LÍDERES PARA A SUSTENTABILIDADE 
DO OCEANO
Francisco Lufinha, recordista mundial de kitesurf, inspira jovens 

para uma atitude pró-ativa perante o mar

Joana Schenker, campeã mundial de bodyboard, partilha as 

suas preocupações com o mar 

Frederico Morais, o único português a competir no 

campeonato mundial de surf e o primeiro a integrar a seleção 

olímpica, sensibiliza para a urgente necessidade da defesa e 

conservação do oceano 

EDUCAR PARA 
UMA GERAÇÃO AZUL
Promove a literacia do oceano das crianças, entre os 6 e os 10 anos, através 

da formação certificada de professores do ensino básico. Em 2020 foi 

realizada a adaptação do modelo de formação para poder ser realizado 

através dos meios digitais.

ATIVIDADES 
LÚDICO-PEDAGÓGICAS  
NA FEIRA DO LIVRO 
DE LISBOA
O Oceanário de Lisboa marcou presença na Feira do Livro de Lisboa, com 

a criação de um espaço educativo, onde foram dinamizadas atividades 

lúdico-pedagógicas dedicadas à conservação dos cavalos-marinhos na 

ria Formosa. Através da leitura da história «O xerife da ria Formosa», os 

visitantes aprenderam mais sobre a biologia dos cavalos-marinhos, onde 

vivem e porque estão ameaçados.
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RECURSOS 
HUMANOS 

Em resposta aos desafios trazidos pela pandemia COVID-19, foi estabelecida uma equipa de 
gestão de crise para a tomada de decisões de emergência e adotado um Plano de Contingência 
com vista a: salvaguardar a saúde dos colaboradores, reduzindo o risco de contaminação nos 
locais de trabalho; preservar e proteger o património e a continuidade da atividade, assegurando a 
manutenção dos serviços essenciais; gerir a informação, interna e externa, de forma transparente, 
concisa, clara e verdadeira. Os serviços de Medicina do Trabalho foram igualmente reforçados 
com a criação de uma linha de apoio, disponível 7 dias por semana, e com a realização de testes 
de diagnóstico para a COVID-19 nas instalações do Oceanário de Lisboa. 

O plano de contingência e a estratégia adotada desempenharam um papel fundamental na 
definição e comunicação das medidas organizacionais, comportamentais e de vigilância, e 
na criação de condições de trabalho (remoto e presencial) garantido o bem-estar de toda a 
equipa e a resposta às necessidades individuais.

COMUNICAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO 
A comunicação do Oceanário de Lisboa tem como objetivo contribuir para a concretização da 
sua missão de promover o conhecimento dos oceanos e sensibilizar os cidadãos para o dever 
da conservação, fazendo chegar a todos os visitantes e ao público em geral, os importantes 
temas e questões relacionadas com o oceano, visando, igualmente, dar a conhecer as atividades 
realizadas pelo Oceanário de Lisboa, fatores que contribuem para reforçar a motivação de 
visita ao aquário.

1 301 NOTÍCIAS

134 726 FÃS

44 345 SEGUIDORES

1,1 MILHÕES VISITAS WEBSITE

721 471 VISUALIZAÇÕES DE VÍDEOS DO OCEANÁRIO

Nº. MÉDIO DE COLABORADORES 77

COLABORADORES EFETIVOS 95%

IDADE MÉDIA 38 anos

REPRESENTAÇÃO DE GÉNERO    
    63%      37% 

FORMAÇÃO 713 horas 
(-708 horas que em 2018)
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EDUCAÇÃO 2020 2019 2018

Atividades educativas no Oceanário de Lisboa 45.650 276.548 261.640

Atividades educativas gratuitas fora de portas 142.611 452.787 513.440

Educar para uma geração azul 2.498 69.788 58.677

Plasticologia Marinha 41.196 205.851 74.193

Vaivém Oceanário 15.814 63.776 85.833

Oceano Participativo (Programa educacional da AMP Algarve) 6.855 9.741 -

Planeta Oceano 8.533 - -

Apoio ao desporto escolar náutico - 59.929 68.454

Líderes para a sustentabilidade do oceano 67.694 43.701 36.970

Campanha “O que não acaba no lixo acaba no mar” - - 188.980

Outros - - 334

188.261 729.335 775.080

CONSERVAÇÃO

Fundo para a Conservação dos Oceanos (3ª Edição - 2019)

Projeto "Coach" 28.388 28.387 -

Projeto "Deepbaseline" 29.850 29.850 -

Projeto "Slip" 16.763 16.763 -

Fundo para a Conservação dos Oceanos (2ª Edição - 2018)

Projeto "Eel Trek" - 50.000 50.000

Projeto "Whale Tales" - 25.000 25.000

Fundo para a Conservação dos Oceanos (1ª Edição - 2017)

Projeto "FindRayShark" - - 24.500

Projeto "Shark Attract" - - 13.500

Projeto "Island Shark" - - 12.000

Conservação de tartarugas marinhas de São Tomé 20.000 20.000 20.000

Projeto "Angel Shark" 8.992 - 8.480

Campanha "Salvar os cavalos-marinhos da Ria Formosa" 414 5.427 75.026

Projeto "Fly with Bull rays" - 10.000 -

Projeto "Tunaprint" - 9.980 -

Projeto "Cavalos-marinhos desconhecidos" - 9.851 -

Centro de Reabilitação de Animais Marinhos do ECOMARE - - 100.000

Projeto-piloto para pescas sustentáveis - - 94.500

Expansão da Área Marinha Protegida das Ilhas Selvagens (Madeira) - - 20.000

Projeto "Rebreath" - - 7.345

Outros 6.293 1.456 14.700

110.700 206.714 465.051

Outros 3.634 67.645 24.759

TOTAL PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E CONSERVAÇÃO 302.595 1.003.694 1.264.890

valores em euros

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E CONSERVAÇÃOANÁLISE 
ECONÓMICA 
E FINANCEIRA 
O ano de 2020 foi significativamente marcado pelas circunstâncias excecionais determinadas  
pela pandemia associada à COVID-19. Considerando o serviço público de exploração e admi-
nistração do Oceanário de Lisboa, a situação de epidemia por doença infeciosa e os objetivos 
e diretivas de saúde pública que visaram diminuir a velocidade de propagação/transmissão 
do vírus, o Oceanário de Lisboa, S.A. esteve temporariamente encerrado ao público de 16 de 
março a 10 de maio de 2020, tendo, a partir de novembro, alterado temporariamente o seu 
horário de abertura, cumprindo as restrições legais impostas.

Neste contexto, há a destacar todo o trabalho desenvolvido e todas as medidas implementadas 
com o objetivo de proteger a saúde e segurança dos colaboradores e visitantes, assim como o 
bem estar dos animais, e o cumprimento dos compromissos com o Estado Português no âmbito 
do contrato de concessão de serviço público, minimizando  os impactos na operação. 

Em 2020 o Oceanário de Lisboa apresentou um prejuízo de 5.117.872,88 euros, resultado expli-
cado  por uma redução de 67% do volume de vendas. Os gastos em 2020 sofreram igualmen-
te uma redução versus o ano anterior, por forma a compensar em parte a redução de receita.

Apesar de uma execução financeira deficitária, a empresa apresenta capacidade financeira 
suficiente para cumprir com as suas responsabilidades de curto prazo, não existindo risco na 
continuidade das operações. 
 
Não obstante a perspetiva negativa dos resultados financeiros de 2020, o foco no cumprimen-
to do contrato de concessão levou a que fosse adaptado todo o programa educativo a uma 
realidade digital, que continuassem a ser financiados cinco projetos de conservação e a que 
toda a equipa interna se mantivesse permanentemente em atividade, garantido uma maximi-
zação do número de visitantes, sempre que possível.

O Oceanário de Lisboa assegurou a continuidade dos investimentos em programas de con-
servação e educação, demonstrando a aposta estratégica na concretização da sua missão, 
conforme se pode verificar através do conjunto de projetos e iniciativas financiadas em 2020 
no quadro seguinte:
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RESULTADOS

2020 2019 VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO %

RENDIMENTOS

Doações e legados à exploração 6 0 6 -

Vendas 685 2.285 -1.600 -70%

Prestações de Serviços 5.630 16.751 -11.121 -66%

Outros Rendimentos e Ganhos 114 315 -201 -64%

Juros e outros rendimentos 38 27 11 42%

GASTOS

Custo das Mercadorias Vendidas 302 839 -538 -64%

Fornecimentos e Serviços Externos 6.243 8.675 -2.432 -28%

Gastos com pessoal 2.503 3.186 -683 -21%

Gastos depreciação e amortização 2.871 2.408 463 19%

Outros gastos e perdas 255 395 -140 -35%

Gastos e Perdas de Financiamento 1.137 1.196 -58 -5%

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS -6.839 2.678 -9.516 -355%

milhares de euros

1.519 1.481

2.494
1.879 2.033

-5.118

2015 2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA
milhares de euros

RESULTADO LÍQUIDO
milhares de euros

RENDIMENTOS

RENDIMENTOS 2020 2019 VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO %

Bilheteira 5.431 16.249 -10.818 -67%

Loja 685 2.285 -1.600 -70%

Donativos 6 0 6 n.a

Patrocínios 100 100 0 0%

Arrendamentos 53 301 -249 -82%

Aluguer de Espaços 14 63 -48 -77%

ACE 32 37 -5 -15%

Outras Prest. Serviços 0 1 -1 -100%

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 6.321 19.035 -12.714 -67%

Outros Rendimentos e Ganhos 114 315 -201 -64%

Juros e outros rendimentos 38 27 11 42%

TOTAL DE RENDIMENTOS 6.472 19.376 -12.904 -67%

milhares de euros

PATROCÍNIOS
Em 2020 a receita registada é referente ao contrato de patrocínio 

anual com o Pingo Doce no montante de 100 mil euros.

ARRENDAMENTOS
Esta rubrica inclui as receitas obtidas com a exploração dos 

espaços de restauração do piso 0 e do piso 1 (restaurante Tejo). 

O facto do equipamento ter estado encerrado, bem como a 

acentuada quebra de visitantes, representou uma diminuição 

da receita de 248 milhares de euros.

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
O valor mais significativo nesta rubrica são os ganhos obtidos 

com a participação financeira na Telecabine Lisboa, que 

registou um ganho de 230 milhares de euros em 2019. Em 2020, 

fruto da crise pandémica e do consequente fecho do teleférico 

e queda no número de passageiros, registou-se uma perda 

com a participação financeira no montante de 45 mil euros.

BILHETEIRA
- 10,8 milhões de euros
milhares de euros

LOJA
As vendas da loja diminuíram 1,6 milhões de euros. Foi lançada 

em junho de 2020 a nova loja online do Oceanário de Lisboa, 

que entre outros produtos vende também a linha de produtos 

sustentáveis do Oceanário de Lisboa da marca “SeatheFuture”. 

Estas vendas representaram 26 mil euros, durante o período de 

junho a dezembro.
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GASTOS

Os gastos em 2020 sofreram igualmente uma redução, quando comparados com o ano anterior, o que contribuiu para  compensar, 

em parte, a redução verificada na receita.

GASTOS 2019 2019 VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO %

Custo das Mercadorias Vendidas 302 839 -538 -64%

Fornecimentos e Serviços Externos 6.243 8.675 -2.432 -28%

Gastos com Pessoal 2.503 3.186 -683 -21%

Gastos Depreciação e Amortização 2.871 2.408 463 19%

Outros gastos e Perdas 255 395 -140 -35%

Gastos e Perdas de Financiamento 1.137 1.196 -58 -5%

TOTAL DE GASTOS 13.311 16.699 -3.388 -20%

milhares de euros

O Capital Expenditure (CAPEX) atingiu o montante de 746 milhares de euros, tendo registado um decréscimo de 75% relativamente 

ao ano transato.

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS 2020 2019 2018

Exposição Temporária 387 1.089 1.099

Comuns da Empresa 39 896 3.012

Engenharia 228 877 761

Biologia 37 50 55

Comercial 53 33 79

Educação 1 25 65

Operações 1 17 4

TOTAL 746 2.986 5.075

milhares de euros

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 2020

Exposição Temporária 387

Substituição de sistema de gestão centralizada 75

Loja online 37

Intervenções de construção civil 31

Aquisição de sistema de reprodução de corais 26

Loja - Manutenção e Renovação 16

Substituição de esteiras de cabos 15

Reparação bombas elétricas 15

Remodelação de Quadro Geral de Baixa Tensão 14

Outros Investimentos 130

TOTAL 746

milhares de euros

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

SITUAÇÃO FINANCEIRA 2020 2019 VARIAÇÃO %

Ativo Liquído 45.807 49.377 -7%

Passivo 41.838 40.290 4%

Capital Próprio 3.969 9.087 -56%

INDICADORES DE ATIVIDADE 2020 2019 VARIAÇÃO %

Nº Visitantes* 522.211 1.407.183 -63%

Bilheteira 5.431 16.249 -67%

Preço médio do bilhete* (€) 10,40 11,55 -10%

N.º Participantes 
Ativ. Educativas * 56.459 214.052 -74%

Receita Participantes 
Ativ. Educativas 133 600 -78%

(milhares de euros, exceto *)

RESULTADOS 2020 2019 VARIAÇÃO %

Rendimentos Operacionais 6.435 19.350 -67%

Gastos Operacionais 12.174 15.503 -21%

EBITDA -2.868 6.255 -146%

EBIT -5.739 3.847 -249%

Resultados Antes de Impostos -6.839 2.678 -355%

Resultado Líquido -5.118 2.033 -352%

Margem Operacional* (%) -91% 20% -111%

Margem EBITDA* (%) -45% 32% -78%

CAPEX 746 2.986 -75%

EBITDA menos CAPEX -3.614 3.268 -211%

(milhares de euros, exceto *)

1.165 1.493 1.519
1.481

2.494
1.879 2.033

-5.118

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EBITDA 2.192 2.480 2.836 5.444 6.766 5.920 6.255 -2.868
EBIT 1.638 1.955 1.953 3.243 4.587 3.752 3.847 -5.739
RAI 1.580 1.960 1.931 1.868 3.334 2.464 2.678 -6.839
RL 1.165 1.493 1.519 1.481 2.494 1.879 2.033 -5.118

RESULTADOS
milhares de euros
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PROPOSTA
DE APLICAÇÃO
DE RESULTADOS 
O Resultado Líquido do exercício de 2020 foi negativo em 5.117.872,88€ (cinco milhões, 
cento e dezassete mil, oitocentos e setenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos).

O Conselho de Administração do Oceanário de Lisboa, S.A. propõe a transferência da 
totalidade do Resultado Líquido para Resultados Transitados.

PERSPETIVAS
PARA 2021 
2021 será um ano exigente e pleno de incertezas. 

A 15 de Janeiro o Oceanário de Lisboa voltou a encerrar as suas portas.

O impacto que a pandemia COVID-19 em 2021 vai ter na atividade do Oceanário de Lisboa 
depende do momento em que será possível reabrir o Oceanário, da duração das restrições 
impostas à sua lotação e do momento do retorno dos turistas à cidade de Lisboa.

Será essencial durante este ano manter grandes restrições ao nível dos custos e garantir a 
maximização de todas as oportunidades de criação de receita.

A equipa do Oceanário de Lisboa mostrou, ao longo de 2020, ter uma grande resiliência, 
capacidade de adaptação e inovação o que dá garantias de uma recuperação rápida, 
assim que a conjuntura o permitir.

NOTA FINAL 
Ao encerrar o Relatório de Gestão do Exercício de 2020, o Conselho de Administração ex-
pressa o seu reconhecido agradecimento a todos os que apoiaram e ajudaram o Oceanário 
de Lisboa a prosseguir os seus objetivos, neste ano marcado por um contexto particular-
mente desafiante, nomeadamente:

Aos colaboradores do Oceanário de Lisboa pela sua dedicação, esforço e empenho;

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

Ao acionista único, a Fundação Oceano Azul, pelo fortalecido empenho que representa na 
conservação dos oceanos;

Ao Governo Português, em particular ao Ministério do Mar, ao Ministério do Ambiente e da 
Ação Climática e ao Ministério das Finanças, 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 de Lisboa, 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.

Lisboa, 30 de março de 2021

O Conselho de Administração

José Soares dos Santos

João Falcato Pereira

 

Tiago Pitta e Cunha

Pedro Curto Simões 

Pedro Veloso 
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA  

 NOTA 31 DEZ 2020 31 DEZ 2019

ATIVO    

Não corrente  

Ativos tangíveis 6         8.834.952,35         9.622.228,03 

Ativos intangíveis 7       32.708.280,59       34.034.234,18 

Direitos de Uso 7               28.587,05               40.782,19 

Investimentos em associadas 8            585.272,60            900.345,84 

Outras contas a receber 11               28.889,33               28.889,33 

Impostos diferidos ativos 12         1.545.939,51               11.629,14 

        43.731.921,43       44.638.108,71 

    

Corrente

Inventários 13            404.399,45            415.798,81 

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados 14               13.464,74               10.452,83 

Clientes 15            284.629,87            397.347,70 

Outras contas a receber 11            722.367,31         2.473.090,69 

Imposto sobre o rendimento a receber 16               32.752,80                              -   

Caixa e equivalentes de caixa 17            617.879,86         1.442.562,46 

         2.075.494,03         4.739.252,49 

    

Total do Ativo        45.807.415,46       49.377.361,20 

    

CAPITAL PRÓPRIO  

Capital social 18         1.000.000,00         1.000.000,00 

Reservas legais 19            200.000,00            200.000,00 

Reservas legais                              -                                -   

Resultados transitados          7.887.034,63         5.854.232,20 

Resultado liquido do exercício        (5.117.872,88)         2.032.802,43 

Total Capital Próprio          3.969.161,75         9.087.034,63 

    

PASSIVO    

Não corrente  

Financiamentos obtidos 20         6.226.661,94         5.811.544,25 

Responsabilidades com locações 21                 1.858,77               15.382,60 

Outras contas a pagar 21       27.728.216,74       28.218.771,73 

        33.956.737,45       34.045.698,58 

Corrente

Financiamentos obtidos 20         3.418.216,30            827.070,81 

Fornecedores 22         1.995.991,64            597.577,37 

Imposto sobre o rendimento a pagar 16                              -              118.298,89 

Responsabilidades com locações 21               27.396,67               29.145,25 

Outras contas a pagar 21         2.439.911,65         4.672.535,67 

         7.881.516,26         6.244.627,99 

Total do Passivo        41.838.253,71       40.290.326,57 

Total do Capital Próprio e Passivo  45.807.415,46       49.377.361,20 

As notas das páginas 48 a 107 constituem parte integrante destas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E DO OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL 

  EXERCÍCIO 

 NOTA 2020 2019

Doações e legados à exploração 23 6.416,00                                        
-   

Vendas e Prestações de serviços 24 6.314.457,15 19.035.110,64 

Ganhos/ (Perdas) de interesses em associadas 8 (45.341,49) 229.584,78 

Custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas 25 (301.665,79) (839.328,32)

Fornecimentos e serviços externos 26 (6.243.034,53) (8.674.796,31)

Gastos com o pessoal 27 (2.502.884,87) (3.185.981,85)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 6 e 7 (2.871.035,83) (2.407.856,47)

Variações de justo valor 28 (2.141,30) 31,12 

Outros rendimentos 29 113.699,92 85.260,53 

Outros gastos 30        (207.405,47) (395.123,11)

Resultado operacional (5.738.936,21) 3.846.901,01 

  

Gastos financeiros 31 (1.137.391,99) (1.195.593,93)

Rendimentos financeiros 31            37.739,57 26.541,67 

Resultados antes de impostos  (6.838.588,63) 2.677.848,75 

    

Imposto sobre o rendimento 32          1.720.715,75 (645.046,32)

Resultado líquido do exercício  (5.117.872,88) 2.032.802,43 

Outros rendimentos integrais  - -

Outros rendimentos integrais | total  - -

Total do rendimento integral do exercício  (5.117.872,88) 2.032.802,43

As notas das páginas 48 a 107 constituem parte integrante destas demonstrações financeiras.

O Contabilista Certificado    O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado    O Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 

 CAPITAL 
SOCIAL

RESERVAS 
LEGAIS

RESULTADOS 
TRANSITADOS

RESULTADO 
LÍQUIDO DO 

EXERCÍCIO
TOTAL 

A 1  JANEIRO 2019 1.000.000,00 200.000,00 5.980.634,96 1.878.889,82 9.059.524,78

Resultado líquido do exercício - -  - 2.032.802,43 2.032.802,43

Aplicação do resultado líquido do exercício - - 1.878.889,82 (1.878.889,82) -

Distribuições - - (2.005.292,58) - (2.005.292,58)

A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 1.000.000,00 200.000,00 5.854.232,20 2.032.802,43 9.087.034,63

Resultado líquido do exercício -  - - (5.117.872,88) (5.117.872,88)

Aplicação do resultado líquido do exercício  - - 2.032.802,43 (2.032.802,43) -

Distribuições - - - - -

A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 1.000.000,00 200.000,00 7.887.034,63 (5.117.872,88) 3.969.161,75

      

As notas das páginas 48 a 107 constituem parte integrante destas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 NOTA 2020 2019

    

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  

Recebimentos de clientes  7.585.515,61 23.513.269,47

Pagamentos a fornecedores  (8.249.674,16) (13.238.608,03)

Pagamentos ao pessoal  (1.632.350,58) (1.700.901,72)

Caixa gerada pelas operações  (2.296.509,13) 8.573.759,72

  

Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento  55.770,11 (679.682,34)

Outros recebimentos/ pagamentos  (1.655.527,50) (3.746.075,97)

Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais  (3.896.266,52) 4.148.001,41

    

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    

Pagamentos respeitantes a:  

  Ativos tangíveis  (963.295,49) (1.825.729,26)

  Ativos intangíveis  (1.362.195,45) (1.482.753,24)

Recebimentos provenientes de:  

  Empréstimos concedidos  2.100.000,00 -

  Dividendos  269.731,75 226.457,32

 Juros e rendimentos similares  37.328,11 -

Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento  81.568,92 (3.082.025,18)

    

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    

Recebimentos provenientes de:    

 Financiamentos obtidos  3.000.000,00 -

 Juros e proveitos similares  - 26.614,58

Pagamentos respeitantes a:  

  Financiamentos obtidos  - (833.334,00)

  Juros e gastos e similares  (9.985,00) (195.623,04)

  Dividendos  - (1.503.969,44)

Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento  2.990.015,00 (2.506.311,90)

  

VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES  (824.682,60) (1.440.335,67)

Caixa e seus equivalentes no início do período 17 1.442.562,46 2.882.898,13

Caixa e seus equivalentes no fim do período 17 617.879,86 1.442.562,46

As notas das páginas 48 a 107 constituem parte integrante destas demonstrações financeiras.

O Contabilista Certificado    O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado    O Conselho de Administração



48 |   20
20

 | 49     20
20

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

1. INTRODUÇÃO 

A Oceanário de Lisboa, S.A. (também referida neste documento como “Oceanário de Lisboa”, “Entidade” ou 

“Empresa”), com sede na Esplanada D. Carlos I, 1990-005, Lisboa, foi constituída em 21 de setembro de 1994 com 

o objeto principal de criação, manutenção e exploração de um complexo de aquários oceânicos e na realiza-

ção de conferências, estudos e atividades de Investigação e Desenvolvimento no domínio da Biologia Marinha 

e Ciências do Mar. Faz ainda parte do objeto da Entidade, o desenvolvimento do setor educacional através da 

promoção de cursos e ações específicas de formação, bem como quaisquer outras atividades conexas ou afins.

A Empresa é detida pela Fundação Oceano Azul, com quem partilha a missão de promover o conhecimento 

do oceano, sensibilizando para a sua conservação através da alteração de comportamentos.  

A atividade principal da Empresa é desenvolvida no âmbito de um contrato de concessão de serviço público 

de exploração e administração do “Oceanário de Lisboa” (ver condições na Nota 3.4) iniciado em 9 de junho 

de 2015 por um período de 30 anos. 

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração, na reunião de 30 de 

março de 2021. É da opinião o Conselho de Administração que estas demonstrações financeiras refletem de 

forma verdadeira e apropriada as operações da Empresa, bem como a sua posição e performance financeira 

e fluxos de caixa.

Os acionistas da Entidade têm a capacidade de alterar este conjunto de demonstrações financeiras, após a 

autorização para emissão pelo Conselho de Administração.

As demonstrações financeiras da Entidade e respetivas notas deste anexo são apresentadas em euros.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 BASES DE PREPARAÇÃO

As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 foram preparadas pela Entidade de acordo com 

as IFRS adotadas pela União Europeia (“IFRS”), emitidas e em vigor ou emitidas e adotadas antecipadamente à 

data de 1 de janeiro de 2020.

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a par-

tir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, tendo a Entidade seguido a convenção do custo histórico, 

modificada, quando aplicável, pela mensuração ao justo valor ativos financeiros ao justo valor por resultados.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS requer o uso de estimativas, 

pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela 

Entidade, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos 

e gastos do período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência do Conselho de Administração e nas 

suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros 

podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou 

áreas em que os pressupostos e as estimativas sejam significativos são apresentadas na Nota 4.

Normas (novas e alterações) publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais que se iniciem 

em ou após 1 de janeiro de 2020, que a União Europeia já endossou:

a) IFRS 3 (alteração), ‘Definição de negócio’. Esta alteração constitui uma revisão à definição de negócio para 

efeitos de contabilização de concentrações de atividades empresariais. A nova definição exige que uma 

aquisição inclua um input e um processo substancial que conjuntamente gerem outputs. Os outputs passam a 

ser definidos como bens e serviços que sejam prestados a clientes, que gerem rendimentos de investimentos 

financeiros e outros rendimentos, excluindo os retornos sob a forma de reduções de custos e outros benefí-

cios económicos para os acionistas. Passam a ser permitidos ‘testes de concentração’ para determinar se uma 

transação se refere à aquisição de um ativo ou de um negócio. Não existiu qualquer impacto relativamente à 

alteração desta norma.

b) IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 (alteração), ‘Reforma das taxas de juro de referência’. Estas alterações fazem parte 

da primeira fase do projeto ‘IBOR reform’ do IASB e permitem isenções relacionadas com a reforma do ben-

chmark para as taxas de juro de referência. As isenções referem-se à contabilidade de cobertura, em termos 

de: i) componentes de risco; ii) requisito ‘altamente provável’; iii) avaliação prospetiva; iv) teste de eficácia 

retrospetivo (para adotantes da IAS 39); e v) reciclagem da reserva de cobertura de fluxo de caixa, e têm 

como objetivo que a reforma das taxas de juro de referência não determine a cessação da contabilidade de 

cobertura. No entanto, qualquer ineficácia de cobertura apurada deve continuar a ser reconhecida na de-

monstração dos resultados. Não existiu qualquer impacto relativamente à alteração desta norma.

c) IAS 1 e IAS 8 (alteração), ‘Definição de material’. Esta alteração introduz uma modificação ao conceito de 

“material” e clarifica que a menção a informações pouco claras refere-se a situações cujo efeito é similar a omi-

tir ou distorcer tais informações, devendo a entidade avaliar a materialidade considerando as demonstrações 
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financeiras como um todo. São ainda efetuadas clarificações quanto ao significado de “principais utilizadores 

das demonstrações financeiras”, sendo estes definidos como ‘atuais e futuros investidores, financiadores e 

credores’ que dependem das demonstrações financeiras para obterem uma parte significativa da informação 

de que necessitam. Não existiu qualquer impacto relativamente à alteração desta norma.

d) IFRS 16 (alteração), “Locações - Bonificações de rendas relacionadas com a COVID-19” (a aplicar nos exer-

cícios que se iniciem em ou após 1 de junho de 2020). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de en-

dosso pela União Europeia. Esta alteração introduz um expediente prático para os locatários (mas não para 

os locadores), que os isenta de avaliar se as bonificações atribuídas pelos locadores no âmbito da COVID-19, 

qualificam como “modificações” quando estejam cumpridos cumulativamente três critérios: i) a alteração nos 

pagamentos de locação resulta numa retribuição revista para a locação que é substancialmente igual, ou 

inferior, à retribuição imediatamente anterior à alteração; ii) qualquer redução dos pagamentos de locação 

apenas afeta pagamentos devidos em, ou até 30 de junho de 2021; e iii) não existem alterações significativas 

a outros termos e condições da locação. Os locatários que optem pela aplicação desta isenção, contabilizam 

a alteração aos pagamentos das rendas, como rendas variáveis de locação no(s) período(s) no(s) qual(ais) o 

evento ou condição que leva à redução de pagamento ocorre. Esta alteração é aplicada retrospetivamente 

com os impactos refletidos como um ajustamento nos resultados transitados (ou outra componente de capi-

tal próprio, conforme apropriado) no início do período de relato anual em que o locatário aplica a alteração 

pela primeira vez. Não se perspetiva qualquer impacto nas demonstrações financeiras da entidade com a 

alteração desta norma.

e) Estrutura concetual, ‘Alterações na referência a outras IFRS’. Como resultado da publicação da nova Estru-

tura Conceptual, o IASB introduziu alterações no texto de várias normas e interpretações, como: IFRS 2, IFRS 3, 

IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, SIC 32, de forma a clarificar 

a aplicação das novas definições de ativo / passivo e de gasto / rendimento, além de algumas das caracte-

rísticas da informação financeira. Essas alterações são de aplicação retrospetiva, exceto se impraticáveis. Não 

existiu qualquer impacto relativamente à alteração desta norma.

Normas (novas e alterações) publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais que se iniciem 

em ou após 1 de janeiro de 2021, já endossadas pela União Europeia:

a) IFRS 4 (alteração), ‘Contratos de seguro – diferimento da aplicação da IFRS 9’ (a aplicar nos exercícios que 

se iniciem em ou após 1 de junho de 2021). Esta alteração refere-se às consequências contabilísticas tempo-

rárias que resultam da diferença entre a data de entrada em vigor da IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e da 

futura IFRS 17 – Contratos de Seguro. Em especial, a alteração efetuada à IFRS 4 adia até 2023 a data de expi-

ração da isenção temporária da aplicação da IFRS 9 a fim de alinhar a data efetiva desta última com a da nova 

IFRS 17. Não existiu qualquer impacto relativamente à alteração desta norma. 

b) IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 (alterações) ‘Reforma das taxas de juro de referência - fase 2’ (a aplicar 

nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2021). Esta alteração ainda está sujeita ao processo 

de endosso pela União Europeia. Estas alterações tratam de questões que surgem durante a reforma de uma 

taxa de juro de referência, incluindo a substituição de uma taxa de juro de referência por outra alternativa, per-

mitindo a adoção de isenções como: i) alterações na designação e documentação de cobertura; ii) valores 

acumulados na reserva de cobertura de fluxo de caixa; iii) avaliação retrospetiva da eficácia de uma relação 

de cobertura no âmbito da IAS 39; iv) alterações nas relações de cobertura para grupos de itens; v) presunção 

de que uma taxa de referência alternativa, designada como uma componente de risco não especificada con-

tratualmente, é identificável separadamente e qualifica como um risco coberto; e vi) atualizar a taxa de juro 

efetiva, sem reconhecer ganho ou perda, para os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado 

com variações nos fluxos de caixa contratuais em consequência da reforma da IBOR, incluindo locações que 

são indexadas a uma IBOR. A Entidade ainda está a apurar os impactos que esta norma possa ter. No entanto 

não se perspetiva impactos significativos

Normas (novas e alterações) e interpretações publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos 

anuais que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2021, mas que a União Europeia ainda não endossou:

a) IAS 1 (alteração), ‘Apresentação das demonstrações financeiras - classificação de passivos’ (a aplicar nos 

exercícios que se iniciem em ou após 1 de junho de 2023). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de 

endosso pela União Europeia. Esta alteração pretende clarificar a classificação dos passivos como saldos cor-

rentes ou não correntes em função dos direitos que uma entidade tem de diferir o seu pagamento, no final de 

cada período de relato. A classificação dos passivos não é afetada pelas expectativas da entidade (a avaliação 

deverá determinar se um direito existe, mas não deverá considerar se a entidade irá ou não exercer tal direito), 

ou por eventos ocorridos após a data de relato, como seja o incumprimento de um “covenant”. Esta alteração 

inclui ainda uma nova definição de “liquidação” de um passivo. Esta alteração é de aplicação retrospetiva. A 

Entidade ainda está a apurar os impactos que esta norma possa ter. 

b) IAS 16 (alteração) ‘Rendimentos obtidos antes da entrada em funcionamento’ (a aplicar nos exercícios que 

se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela 

União Europeia. Alteração do tratamento contabilístico dado à contraprestação obtida com a venda de produ-

tos que resultam da produção em fase de teste dos ativos fixos tangíveis, proibindo a sua dedução ao custo 

de aquisição dos ativos. Esta alteração é de aplicação retrospetiva, sem reexpressão dos comparativos. Não 

se perspetiva qualquer impacto nas demonstrações financeiras da entidade com a alteração desta norma. 

c) IAS 37 (alteração) ’Contratos onerosos – custos de cumprir com um contrato’ (a aplicar nos exercícios que 

se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela 

União Europeia. Esta alteração especifica que na avaliação sobre se um contrato é ou não oneroso, apenas 
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podem ser considerados os gastos diretamente relacionados com o cumprimento do contrato, como os 

custos incrementais relacionados com mão-de-obra direta e materiais e a alocação de outros gastos direta-

mente relacionados como a alocação dos gastos de depreciação dos ativo tangíveis utilizados para realizar o 

contrato. Esta alteração deverá ser aplicada aos contratos que, no início do primeiro período anual de relato 

ao qual a alteração é aplicada, ainda incluam obrigações contratuais por satisfazer, sem haver lugar à reexpres-

são do comparativo A Entidade ainda está a apurar os impactos que esta norma possa ter. No entanto não se 

perspetiva impactos significativos.

d) Melhorias às normas 2018 – 2020 (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022). 

Estas alterações ainda estão sujeitas ao processo de endosso pela União Europeia. Este ciclo de melhorias 

altera os seguintes normativos: IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41. A Entidade ainda está a apurar os impactos que 

esta norma possa ter. No entanto não se perspetiva impactos significativos.

IFRS 1, ‘Subsidiária enquanto adotante das IFRS pela primeira vez’. Esta melhoria clarifica que, quando a subsi-

diária optar pela mensuração dos seus ativos e passivos pelos montantes incluídos nas demonstrações finan-

ceiras consolidadas da empresa-mãe, as mensurações das diferenças de transposição acumuladas de todas 

as operações estrangeiras podem ser efetuadas pelos montantes que seriam registados nas demonstrações 

financeiras consolidadas, baseado na data de transição da empresa-mãe para as IFRS.  

IFRS 9, ‘Desreconhecimento de passivos – custos incorridos a incluir no teste dos 10% de variação’. Esta me-

lhoria clarifica que no âmbito dos testes de desreconhecimento efetuados aos passivos renegociados, o mu-

tuário deve determinar o valor líquido entre honorários pagos e honorários recebidos considerando apenas 

os honorários pagos ou recebidos entre o mutuário e o financiador, incluindo honorários pagos ou recebidos, 

por qualquer uma das entidades em nome da outra. 

IFRS 16, ‘Incentivos à locação’. Esta melhoria refere-se à alteração do Exemplo ilustrativo 13 que acompanha 

a IFRS 16, para eliminar inconsistência no tratamento contabilístico de incentivos à locação, atribuídos pelo 

locador. 

IAS 41, ‘Tributação e mensuração do justo valor’. Esta melhoria elimina o requisito de exclusão dos fluxos de 

caixa fiscais na mensuração de justo valor dos ativos biológicos, assegurando a consistência com os princípios 

a IFRS 13 – ‘Justo valor’. 

e) IFRS 3 (alteração) ‘Referências à Estrutura conceptual’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 

de junho de 2022). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Esta altera-

ção atualiza as referências à Estrutura Conceptual no texto da IFRS 3, não tendo sido introduzidas alterações 

aos requisitos contabilísticos para as concentrações de atividades empresariais. Esta alteração também clarifi-

ca o tratamento contabilístico a adotar relativamente aos passivos e passivos contingentes no âmbito da IAS 

37 e IFRIC 21, incorridos separadamente versus incluídos numa concentração de atividades empresariais. Esta 

alteração é de aplicação prospetiva. Não se perspetiva qualquer impacto nas demonstrações financeiras da 

entidade com a alteração desta norma. 

f) IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 (alterações) ‘Reforma das taxas de juro de referência - fase 2’ (a aplicar 

nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2021). Esta alteração ainda está sujeita ao processo 

de endosso pela União Europeia. Estas alterações tratam de questões que surgem durante a reforma de uma 

taxa de juro de referência, incluindo a substituição de uma taxa de juro de referência por outra alternativa, per-

mitindo a adoção de isenções como: i) alterações na designação e documentação de cobertura; ii) valores 

acumulados na reserva de cobertura de fluxo de caixa; iii) avaliação retrospetiva da eficácia de uma relação 

de cobertura no âmbito da IAS 39; iv) alterações nas relações de cobertura para grupos de itens; v) presunção 

de que uma taxa de referência alternativa, designada como uma componente de risco não especificada con-

tratualmente, é identificável separadamente e qualifica como um risco coberto; e vi) atualizar a taxa de juro 

efetiva, sem reconhecer ganho ou perda, para os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado 

com variações nos fluxos de caixa contratuais em consequência da reforma da IBOR, incluindo locações que 

são indexadas a uma IBOR. A Entidade ainda está a apurar os impactos que esta norma possa ter. No entanto 

não se perspetiva impactos significativos.

g) IFRS 17 (nova), ‘Contratos de seguro’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 

2023). Esta norma ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Esta nova norma substitui o 

IFRS 4 e é aplicável a todas as entidades que emitam contratos de seguro, contratos de resseguro e contratos 

de investimento com características de participação discricionária. A IFRS 17 baseia-se na mensuração corrente 

das responsabilidades técnicas, as quais são reavaliadas a cada data de relato. A mensuração corrente pode 

ser efetuada pela aplicação do modelo completo (“building block approach”) ou simplificado (“premium allo-

cation approach”). O modelo completo baseia-se em cenários de fluxos de caixa descontados ponderados 

pela probabilidade de ocorrência e ajustados pelo risco, e uma margem de serviço contratual, a qual repre-

senta a estimativa do lucro futuro do contrato. Alterações subsequentes dos fluxos de caixa estimados são 

ajustados contra a margem de serviço contratual, exceto se esta se tornar negativa. A IFRS 17 é de aplicação 

retrospetiva com algumas isenções na data da transição. Não se perspetiva qualquer impacto nas demonstra-

ções financeiras da entidade com a alteração desta norma. 

h) IFRS 17 (alteração), ‘Contratos de seguro’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 

2023). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Esta alteração compreen-

de alterações específicas em oito áreas da IFRS 17, tais como: i) âmbito; ii) nível de agregação dos contratos 

de seguros; iii) reconhecimento; iv) mensuração; v) modificação e desreconhecimento; vi) apresentação da 

Demonstração da posição financeira; vii) reconhecimento e mensuração da Demonstração dos resultados; e 
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viii) divulgações.  Esta alteração também inclui clarificações, que têm como objetivo simplificar alguns dos re-

quisitos desta norma e agilizar a sua implementação. Não se perspetiva qualquer impacto nas demonstrações 

financeiras da entidade com a alteração desta norma. 

2.2 OUTROS ASSUNTOS

Durante o mês de março de 2020, o Coronavírus SARS COV-2 espalhou-se globalmente, tendo sido toma-

das medidas de contenção do contágio da pandemia a partir de meados de março. Os primeiros impactos 

começaram-se a sentir ainda durante o mês de março com o encerramento das instalações ao público. A 

empresa implementou medidas para proteger os seus colaboradores e para minimizar eventuais impactos 

na operação. Consideramos que a empresa tem capacidade financeira suficiente para cumprir com as suas 

responsabilidades de curto prazo, assim como consideramos não existir risco na continuidade das operações 

uma vez que a empresa opera sob um contrato de concessão.

 

Em dezembro de 2020 foi apresentado um prejuízo de 5.117.872,88 euros motivado por uma redução das 

vendas de 67%. Devido à quebra significativa da receita, foi acionado o empréstimo de curto prazo de três 

milhões de euros previsto no contrato de financiamento atual com o Banco Santander, adicionalmente a en-

tidade requereu uma moratória pública aplicável a contratos de crédito e de financiamento celebrados por 

empresas (Decreto-Lei n.º 10-J/2020), beneficiando do adiamento do pagamento das prestações de capital 

do empréstimo bancário referido em i) da Nota 20 por um prazo de 18 meses. Em 2021 antecipamos novas 

necessidades de financiamento que serão asseguradas pelo grupo. Os gastos previstos em 2020 sofreram 

igualmente uma redução comparativamente com o ano anterior por forma a compensar em parte a redução 

de receita prevista. 

O Conselho de Administração apesar dos desafios que se fazem sentir continua a considerar que a prepara-

ção das demonstrações financeiras numa base de continuidade de operações é o mais apropriado.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abai-

xo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo 

indicação contrária.

3.1 PARTES DE CAPITAL EM ASSOCIADAS

Associadas são todas as entidades sobre as quais a Empresa exerce influência significativa. A Entidade exerce 

influência significativa quando tem o poder de participar nas decisões de política financeira e operacional da 

investida, sem, todavia, exercer um controlo ou um controlo conjunto dessa política.

O excesso do custo de aquisição relativamente à quota-parte do justo valor dos ativos e passivos identifi-

cáveis adquiridos, o goodwill, é reconhecido como parte do investimento financeiro nas associadas. Se o 

custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos e passivos destas entidades adquiridas, a diferença é 

reconhecida como um ganho diretamente na demonstração dos resultados e do outro rendimento integral.

Nas demonstrações financeiras os investimentos em associadas são mensurados pelo valor resultante da 

aplicação do método da equivalência patrimonial. Os investimentos nestas entidades são inicialmente mensu-

rados ao custo nas demonstrações financeiras, sendo o seu valor contabilístico posteriormente aumentado ou 

reduzido, através do reconhecimento da quota-parte da Empresa no total de ganhos e perdas reconhecidos 

nos resultados e rendimento integral, desde a data em que a influência significativa se inicia, até à data em 

que efetivamente termina. 

Os dividendos atribuídos pelas associadas são reduzidos ao valor dos investimentos, na demonstração da 

posição financeira. Quando a quota-parte das perdas destas Entidades excede o valor do investimento nas 

Associadas, a Empresa reconhece perdas adicionais se tiver assumido obrigações, ou caso tenha efetuado 

pagamentos em benefício destas entidades.

3.2 CONVERSÃO CAMBIAL

I) Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados utilizando a moeda do ambiente econó-

mico em que a Empresa opera (moeda funcional), o euro. As demonstrações financeiras da Entidade e as 

respetivas notas deste anexo são apresentadas em euros, salvo indicação explícita em contrário, a moeda 

funcional e de apresentação da Empresa.

II) Transações e saldos

As transações em moedas diferentes do euro são convertidas na moeda funcional utilizando as taxas de 

câmbio à data das transações. Os ganhos ou perdas cambiais resultantes do pagamento/ recebimento das 

transações bem como da conversão pela taxa de câmbio à data do relato financeiro, dos ativos e dos passi-

vos monetários denominados em moeda estrangeira, são reconhecidos na demonstração dos resultados e 

do outro rendimento integral, na rubrica de gastos de financiamento, se relacionadas com empréstimos ou 

em outros ganhos ou perdas operacionais, para todos os outros saldos/transações.
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III) Cotações utilizadas

As cotações de moeda estrangeira utilizadas para conversão de saldos expressos em moeda estrangeira, 

foram como segue:

COTAÇÕES DE MOEDA ESTRANGEIRA

 CÂMBIO MÉDIO CÂMBIO FINAL DO PERÍODO

MOEDA 2020 2019 31 DEZ 20 31 DEZ 19

USD 1,1422 1,1195 1,2271 1,1234 

GBP 0,8897 0,8778 0,8990 0,8508 

JPY 121,8500 122,0100 126,4900 121,9400 

ZAR 18,7655 16,1757 18,0219 15,7773 

HUF 351,2500 325,3000 363,8900 330,5300 

3.3 ATIVOS TANGÍVEIS

Os ativos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas e eventuais 

perdas por imparidade. Este custo inclui: (a) o “custo considerado” determinado à data de transição para IFRS 

e (b) o custo de aquisição dos ativos adquiridos ou construídos após essa data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição 

e os encargos suportados com a preparação do ativo para que este seja colocado na sua condição de utili-

zação. Os custos financeiros incorridos com financiamentos obtidos para a construção de ativos tangíveis são 

reconhecidos como parte do custo de construção do ativo. 

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que se traduzam no aumento da 

vida útil, ou da capacidade de gerar benefícios económicos dos ativos são reconhecidos no custo do ativo. 

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do 

período em que são incorridos. 

Os gastos a suportar com o desmantelamento ou remoção de ativos instalados em propriedade de terceiros 

são considerados como parte do custo inicial dos respetivos ativos, quando constituam montantes significativos. 

As vidas úteis estimadas para os ativos tangíveis mais significativos são conforme segue:  

ANOS

Edifícios e outras construções Entre 2.5 a 50 anos

Equipamento básico Entre 2.5 a 10 anos

Equipamento de transporte Entre 4 a 5 anos

Equipamento administrativo Entre 3 a 8 anos

Outras ativos fixos tangíveis Entre 3 a 10 anos

Porque no final da concessão a Empresa tem direito a uma “indemnização pelo “valor contabilístico, descon-

tados os subsídios, dos bens (...) criados, construídos, adquiridos ou instalados no cumprimento do contrato”, 

as vidas úteis atribuídas pelo Conselho de Administração não estão condicionadas ao prazo de 30 anos do 

contrato de concessão. 

Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos tangíveis, são efetuados testes de imparidade, de 

forma a estimar o valor recuperável do ativo, e quando necessário registar uma perda por imparidade. O 

valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o justo valor menos custos de vender, e o valor 

de uso do ativo, sendo este último calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, 

decorrentes do uso continuado e da alienação do ativo no final da vida útil definida. 

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o 

valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados e do outro rendimento integral.

3.4 ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos quando: i) sejam identificáveis; ii) seja provável que dos mes-

mos advenham benefícios económicos futuros; e iii) o seu custo possa ser mensurado com fiabilidade.

Quando adquiridos separadamente os ativos intangíveis são reconhecidos ao custo, o qual compreende: 

I) o preço de compra, incluindo custos com direitos intelectuais e taxas após a dedução de quaisquer descon-

tos; e II) qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo, para o seu uso pretendido.

Após a contabilização inicial, a Empresa mensura os seus ativos intangíveis de acordo com o modelo do custo.

Os ativos gerados internamente, nomeadamente as despesas com desenvolvimento interno, são registados 

como gasto quando incorridos, sempre que não seja possível distinguir a fase da pesquisa da fase de desen-

volvimento, ou não seja possível determinar com fiabilidade os custos incorridos em cada fase ou a probabi-

lidade de fluírem benefícios económicos para a Empresa.    
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Os dispêndios com estudos e avaliações efetuados no decurso das atividades operacionais são reconhecidos 

nos resultados do exercício em que são incorridos.

A Entidade tem registados como ativos intangíveis:

I) Programas de computador – referem-se aos valores despendidos na aquisição de direitos sobre aplicações 

informáticas e dos custos de parametrização incorridos, para apoio à atividade desenvolvida. São também capi-

talizados como ativo intangível os upgrades efetuados às aplicações ou a introdução de novas funcionalidades.

As licenças de utilização e manutenção são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados e do 

outro rendimento integral, pró-rata do período a que se referem. 

II) Direitos de concessão – respeita ao custo de aquisição do direito de exploração do Oceanário de Lisboa, 

conforme contrato de concessão assinado com o Estado Português.

As principais condições contratuais do contrato de concessão são como segue: 

| O contrato de concessão de serviço público vigora por um prazo de 30 anos, e define que o estabelecimen-

to da concessão é composto por bens móveis, imóveis, intangíveis e “ativos biológicos”;

| É obrigação da concessionária “a realização de todas as obras de reparação e de conservação decorrentes 

da normal utilização dos bens afetos à Concessão, devendo assegurar a permanência destes bens em boas 

condições de exploração”;

| A realização de todos os investimentos de substituição dos bens afetos à concessão que sejam necessários 

ou convenientes de acordo com a vida útil destes mesmos bens, as boas práticas e o cumprimento dos pa-

drões de desempenho, de qualidade e de segurança exigidos nos termos do contrato de concessão;

| As receitas da concessão são as receitas de bilheteira, receitas no âmbito das atividades comerciais relacio-

nadas com a atividade de exploração do Oceanário e a comparticipação em taxas e juros de capitais e de 

aplicações de financeiras; 

| Os preços dos bilhetes “são livremente fixados pela Concessionária, sem prejuízo das obrigações de serviço 

público e de execução da política de responsabilidade social”;

| Pela atribuição da concessão, a concessionária compromete-se a pagar uma contrapartida financeira, nos 

termos da cláusula 26º, composta por: i) “uma componente de pagamento inicial, no montante de 10 milhões”; 

ii) uma componente anual composta por uma parte fixa de 1.3 milhões de euros, atualizada de acordo com 

o Índice do Preço Consumidor (“IPC”) a pagar em 12 prestações iguais; e iii) uma “componente variável de 5% 

sobre as receitas da Concessão”.

A Empresa determina a vida útil e o método de amortização dos ativos intangíveis com base na estimativa de 

consumo dos benefícios económicos associados ao ativo, tendo definidas a esta data as seguintes vidas úteis:  

 ANOS

Programas computador Entre 3 a 10 anos

Direitos de concessão 30 anos

Outros ativos intangíveis entre 2 a 30 anos

3.5 IMPARIDADE DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS  

Os ativos não financeiros, tais como os ativos tangíveis e intangíveis com vida útil definida são sujeitos a testes 

de imparidade, quando e somente quando a ocorrência de certos eventos ou circunstâncias indicarem que 

o valor contabilístico dos ativos possa não ser recuperável.

Quando o valor recuperável é inferior ao valor contabilístico dos ativos, é registada a respetiva imparidade.

Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia contabilística do ativo face ao 

seu valor recuperável, sendo o valor recuperável, o maior entre o justo valor de um ativo deduzido dos custos 

de venda e o seu valor de uso. Para a determinação da existência de imparidade, os ativos são alocados ao nível 

mais baixo para o qual existem fluxos de caixa separados identificáveis (unidades geradoras de caixa). 

O cálculo do justo valor menos os custos de venda pode basear-se: i) no preço de venda acordado contra-

tualmente numa transação entre terceiros não relacionados, deduzindo os custos de venda; ii) o preço de 

mercado se o ativo for negociado num mercado ativo; ou iii) o justo valor calculado como uma estimativa dos 

fluxos de caixa futuros que qualquer agente de mercado esperaria obter do ativo.

No cálculo do valor em uso, aplica-se a metodologia dos fluxos de caixa descontados, e inclui os seguintes 

elementos:

a) uma estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter do ativo;

b) as expectativas de flutuações dos valores e tempestividade destes fluxos de caixa;

c) o efeito temporal do dinheiro, mensurado pela aplicação da taxa de desconto antes de impostos, derivada 

da WACC; e

d) outros fatores que devem ser considerados nesta análise, tais como a falta de liquidez que os participantes 

do mercado, possam refletir nos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter do ativo.

Os ativos não financeiros, que não o goodwill, para os quais tenham sido reconhecidas perdas por imparida-

de, são avaliados a cada data de relato, sobre a possível reversão das perdas por imparidade.

 

Quando há lugar ao registo de uma perda por imparidade ou à sua reversão, a depreciação/amortização dos 
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respetivos ativos é recalculada prospectivamente de acordo com o valor recuperável ajustado da imparidade 

reconhecida.

3.6 INVENTÁRIOS

Os inventários incluem as mercadorias para venda na loja da Empresa e são inicialmente mensurados pelo 

preço de compra adicionado das despesas diretamente relacionadas com a aquisição.

Os valores de inventário devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido, através do reconhecimento 

de perdas por imparidade, sempre que a diferença entre o valor realizável líquido e o custo seja negativa. A 

imparidade em inventários deve ser revista a cada data de relato.

O custo é determinado através do método do custo médio ponderado, e é reconhecido quando o inventário 

é consumido, por contrapartida de “Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas”. O inventário é 

também desreconhecido quando é considerado obsoleto pela Empresa. Neste caso, o seu valor contabilísti-

co é desreconhecido por contrapartida de “Outros gastos”.

3.7 ATIVOS FINANCEIROS

O Conselho de Administração determina a classificação dos ativos financeiros, na data do reconhecimento 

inicial, de acordo com o objetivo da sua aquisição.

Os ativos financeiros podem ser classificados como:

I) Ativos financeiros ao custo amortizado: inclui os ativos financeiros que correspondem apenas ao pagamen-

to do valor nominal e de juros e cujo modelo de negócio seguido pela gestão é o do recebimento dos fluxos 

de caixa contratuais;

II) Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral: esta categoria pode incluir ativos 

financeiros que qualificam como instrumentos de dívida (obrigação contratual de entregar fluxos de caixa) ou 

instrumentos de capital próprio (interesse residual numa entidade);

a) Quando se trate de instrumentos de dívida, esta categoria inclui os ativos financeiros que correspon-

dem apenas ao pagamento do valor nominal e de juros, para os quais o modelo de negócio seguido 

é o do recebimento dos fluxos de caixa contratuais ou pontualmente o da sua venda;

b) Quando se trate de instrumentos de capital próprio, esta categoria inclui a percentagem de inte-

resse detido em entidades sobre as quais não é exercido controlo, controlo conjunto ou influência 

significativa, e que a Entidade opta, de forma irrevogável, na data do reconhecimento inicial designar 

ao justo valor através do outro rendimento integral;

III) Ativos financeiros ao justo valor através dos resultados: inclui os ativos que não cumprem com os critérios 

de classificação como ativos financeiros ao custo amortizado ou ao justo valor através de outro rendimento 

integral, quer se refiram a instrumentos de dívida ou instrumentos.

Compras e vendas de investimentos em ativos financeiros são registadas na data da transação, ou seja, na data 

em que a Entidade se compromete a comprar ou a vender o ativo.

Os ativos financeiros ao justo valor são mensurados inicialmente, adicionados dos custos de transação direta-

mente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro, para os ativos financeiros que não são mensurados ao justo 

valor através dos resultados. Os custos de transação de ativos financeiros ao justo valor através dos resultados 

são registados em resultados do exercício quando incorridos.

Os ativos financeiros ao custo amortizado são mensurados subsequentemente de acordo com o método da 

taxa de juro efetiva e deduzidos de perdas de imparidade. Os rendimentos de juros destes ativos financeiros 

são incluídos em Juros obtidos, nos rendimentos financeiros.

Os ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, que constituem instrumentos de dívida, 

são mensurados subsequentemente ao justo valor com as variações de justo valor reconhecidas por contrapar-

tida de outro rendimento integral, à exceção das variações respeitantes ao reconhecimento de imparidades, 

rendimentos de juros e ganhos/(perdas) por diferenças cambiais, as quais são reconhecidas em resultados do 

exercício. Os ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral estão sujeitos a imparidade.

Os ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, que constituem instrumentos de capi-

tal próprio, são mensurados ao justo valor na data do registo inicial e subsequentemente, sendo as variações 

de justo valor registadas diretamente no outro rendimento integral, no Capital próprio, não havendo lugar 

a reclassificação futura mesmo após o desreconhecimento do investimento. Os dividendos obtidos destes 

investimentos são reconhecidos como ganhos, em resultados do exercício, na data em que são atribuídos.

A Entidade avalia de forma prospetiva as perdas de crédito estimadas associadas aos ativos financeiros, que 

constituem instrumentos de dívida, classificados ao custo amortizado e ao justo valor através de outro rendi-

mento integral. A metodologia de imparidade aplicada tem em consideração o perfil de risco de crédito dos 

devedores, sendo aplicadas diferentes abordagens consoante a natureza dos mesmos.
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No que respeita aos saldos a receber de “Clientes” (Nota 15) e “Outras contas a receber” (Nota 11)  e ativos de 

contratos com clientes, a Entidade aplica a abordagem simplificada permitida pela IFRS 9, de acordo com a 

qual as perdas de crédito estimadas são reconhecidas desde o reconhecimento inicial dos saldos a receber 

e por todo o período até à sua maturidade, considerando uma matriz de incumprimentos históricos para a 

maturidade dos saldos a receber, ajustada por estimativas prospetivas sempre que adequado.

No que respeita aos saldos a receber de entidades relacionadas, que não sejam consideradas parte do inves-

timento financeiro nessas entidades, a imparidade de crédito é avaliada atendendo aos seguintes critérios: i) 

se o saldo a receber é imediatamente exigível; ii) se o saldo a receber tem baixo risco; ou iii) se tem um prazo 

inferior a 12 meses.

Nos casos em que o valor a receber é imediatamente exigível e a entidade relacionada tem capacidade de 

pagar, a probabilidade de incumprimento é próxima de 0% e por isso a imparidade é considerada igual a 

zero. Nos casos em que o saldo a receber não seja imediatamente exigível é avaliado qual o risco de crédito 

da entidade relacionada e se este for “baixo” ou se o prazo for inferior a 12 meses.

Para todas as outras situações e naturezas de saldos a receber, é aplicado a abordagem geral do modelo de 

imparidade, avaliando a cada data de relato se existiu um aumento significativo do risco de crédito desde a 

data do reconhecimento inicial do ativo. Se não tiver existido um aumento do risco de crédito é calculado 

uma imparidade correspondente à quantia equivalente às perdas esperadas num prazo de 12 meses. Se tiver 

existido um aumento do risco de crédito, é calculada uma imparidade correspondente à quantia equivalente 

às perdas esperadas para todos os fluxos contratuais até à maturidade do ativo.

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos ao recebimento dos fluxos monetários origina-

dos por esses investimentos expiram ou são transferidos, assim como todos os riscos e benefícios associados 

à sua posse.

Relativamente aos ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, que constituem ins-

trumentos de dívida, na data do desreconhecimento os ganhos/(perdas) reconhecidos em capital/outros

rendimentos integrais anteriormente são reclassificados das correspondentes rúbricas do capital próprio para 

resultados exercício.

3.8 JUSTO VALOR DE ATIVOS E PASSIVOS

Na determinação do justo valor de um ativo ou passivo, a abordagem deve ser baseada numa transação hipo-

tética que seja realizada no mercado mais ativo deste ativo ou passivo, ou, na sua ausência, o mercado mais 

vantajoso (ou seja, o mercado que maximiza o valor que a Empresa receberia ao vender o ativo ou minimizar 

o valor que seria pago para transferir a responsabilidade dentro desse mercado, depois de considerar os 

custos de transação e custos de transporte, se aplicáveis). Isto corresponde ao Nível 1 da hierarquia de valor 

justo, desde que os preços de mercado utilizados não sejam ajustados.

Ativos e passivos classificados no Nível 2 da hierarquia de justo valor não têm mercados ativos - esses itens são 

mensurados através de uma metodologia baseada em inputs, diferentes dos preços  cotados observáveis de 

Nível 1 (ex: taxas de juro, taxas de câmbio, etc.), habitualmente utilizados no mercado.

A Empresa também pode ter ativos e / ou passivos que são classificados no Nível 3 da hierarquia do justo 

valor. Este nível de justo valor é caracterizado pela ausência de dados de mercado observáveis   – como tal, a 

Empresa aplica metodologias com base na melhor informação disponível, dadas as circunstâncias particulares 

de cada ativo e passivo, que pode incluir dados internos, como pressupostos e estimativas.

3.9 CLIENTES E OUTRAS CONTAS A RECEBER 

Estas rubricas incluem principalmente os saldos de clientes resultantes de serviços prestados no âmbito da 

atividade da Empresa. Os saldos são classificados como ativo corrente quando a cobrança é estimada dentro 

de um período de 12 meses. Os saldos são classificados como não correntes, se a cobrança estimada ocorrer 

12 meses, após a data de relato.

As rubricas de “Clientes” e “Outras contas a receber” são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo sub-

sequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de imparidade. As perdas por imparidade dos 

Clientes e Outras contas a receber são registadas de acordo com os princípios descritos na Nota de Ativos 

financeiros. As perdas por imparidade identificadas são registadas na rubrica de demonstração dos resultados 

e do outro rendimento integral em “Imparidade de contas a receber”, sendo subsequentemente revertidas 

por resultados. Os empréstimos a acionistas e partes relacionadas por via de acionistas encontram-se valori-

zados ao custo ou custo amortizado menos imparidade.  

3.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo, de 

liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses, que podem ser imediatamente convertidos em cai-

xa, estando sujeitos a um risco insignificante de variação de valor. 

Os descobertos bancários são apresentados na demonstração da posição financeira, no passivo corrente, 

na rubrica “Empréstimos obtidos”, e são considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, 

como caixa e equivalentes de caixa.
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3.11 CAPITAL SOCIAL

As ações ordinárias são classificadas no capital próprio. Os custos diretamente atribuíveis à emissão de novas 

ações ou opções são apresentados no capital próprio como uma dedução, líquida de impostos, ao montante 

resultante da emissão.

As ações próprias adquiridas através de contrato ou diretamente no mercado são reconhecidas no capital 

próprio, em rubrica própria. As ações próprias são registadas ao custo de aquisição, se a compra for efetuada 

à vista, ou ao justo valor estimado se a compra for diferida.

3.12 PASSIVOS FINANCEIROS

Os passivos financeiros são classificados em duas categorias:

a) Passivos financeiros ao justo valor por via de resultados;

b) Outros passivos financeiros

Os Outros passivos financeiros incluem os “Financiamentos obtidos” (Nota 20), “Fornecedores” (Nota 22) e 

“Outras contas a pagar” (Nota 21). Os passivos classificados como “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” 

são mensurados inicialmente ao justo valor e subsequentemente são mensurados ao custo amortizado de 

acordo com a taxa de juro efetiva. 

Os passivos financeiros são desreconhecidos quando as obrigações subjacentes se extinguem pelo paga-

mento, são canceladas ou expiram.

3.13 COMPENSAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e os passivos financeiros são compensados, sendo os seus valores líquidos reportados na demons-

tração da posição financeira, apenas quando existe um direito legalmente exercível para compensar os refe-

ridos valores, e quando existe uma intenção para liquidar numa base líquida, ou quando o ativo seja realizado 

simultaneamente com a liquidação do passivo. O direito legal de compensar existe quando seja exercível a 

todo o momento no decurso normal da atividade, não sendo contingente à ocorrência de eventos futuros ou 

de casos de default, insolvência ou falência da Entidade.

3.14 FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Os Financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido dos custos de transação in-

corridos. Os financiamentos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado sendo a diferença en-

tre o valor nominal e o justo valor inicial reconhecida na demonstração dos resultados e do outro rendimento 

integral ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da taxa de juro efetiva.

Os financiamentos obtidos são classificados no passivo corrente, exceto se a Entidade possuir um direito 

incondicional de diferir o pagamento do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do relato financeiro, 

sendo neste caso classificados no passivo não corrente.

3.15 FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR

Esta rubrica inclui geralmente saldos de fornecedores de bens e serviços que a Empresa adquiriu, no decurso 

normal da sua atividade. Os itens que a compõem serão classificados como passivos correntes se o paga-

mento se vencer no prazo de 12 meses ou menos, caso contrário, as contas de “Fornecedores” e de “Outras 

contas a pagar” serão classificadas como passivos não correntes.

Estes passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao justo valor. Subsequentemente ao seu reconheci-

mento inicial, a rubrica de “Fornecedores” e de “Outras contas a pagar” é mensurada pelo custo amortizado, 

através do método da taxa de juro efetiva.

3.16 CUSTOS COM EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Juros e outros custos incorridos pela Empresa, relacionados com empréstimos para apoiar as atividades da 

Empresa, sejam eles gerais ou específicos, diretamente atribuíveis à construção de ativos qualificáveis (ativos 

que normalmente levam um período substancial de tempo para ficarem prontos para uso ou venda) são adi-

cionados ao custo desses ativos, até que estejam prontos para uso ou venda.

Os rendimentos de juros obtidos a partir de investimentos temporários de empréstimos específicos, que ain-

da não tenham sido aplicados para pagar a fornecedores de ativos qualificáveis, são deduzidos dos custos de 

empréstimos elegíveis para capitalização.

Exceto quanto à capitalização em ativos qualificáveis, todos os outros custos com empréstimos são reconhe-

cidos nos resultados, nos períodos em que são incorridos.

3.17 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

Os impostos sobre o rendimento são reconhecidos em resultados, exceto quando estão relacionados com 

itens que são reconhecidos diretamente nos capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em 

capitais próprios. Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios decorrentes da mensuração ao 
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justo valor de ativos ao justo valor através de outro rendimento integral e de derivados de cobertura de fluxos 

de caixa são posteriormente reconhecidos em resultados no momento em que forem reconhecidos em 

resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem.

IMPOSTO CORRENTE

Os impostos correntes são os que se esperam que sejam pagos com base no resultado tributável apurado de 

acordo com as regras fiscais em vigor e utilizando a taxa de imposto aprovada ou substancialmente aprovada 

em cada jurisdição e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores. O imposto é reconhecido 

em cada período de relato financeiro baseado em estimativas da gestão sobre a taxa média anual de impos-

to efetiva prevista para a totalidade do exercício fiscal. O imposto corrente é calculado com base no lucro 

tributável do período, o qual difere do resultado contabilístico devido a ajustamentos resultantes de gastos ou 

rendimentos não relevantes para efeitos fiscais ou que apenas serão considerados em exercícios posteriores. 

A Empresa é tributada em sede de Imposto sobre o Rendimento à taxa de 21%, acrescida de Derrama Mu-

nicipal, até à taxa máxima de 1,5% sobre o Lucro Tributável. Adicionalmente, a Entidade encontra-se sujeita a 

Derrama Estadual, quando os lucros tributáveis excedam os 1.500.000 euros, com a seguinte incidência:

- 3% para lucros tributáveis entre 1.500.000 euros e 7.500.000 euros;

- 5% para lucros tributáveis entre 7.500.000 euros e 35.000.000 euros;

- 9% para lucros tributáveis superiores a 35.000.000 euros. 

IMPOSTOS DIFERIDOS

Os impostos diferidos são reconhecidos usando o método do passivo com base na demonstração da posi-

ção financeira, considerando as diferenças temporárias resultantes da diferença entre a base fiscal de ativos e 

passivos e os seus valores nas demonstrações financeiras. 

Os impostos diferidos são calculados com base na taxa de imposto em vigor ou já oficialmente comunicada 

à data do relato financeiro, e que se estima que seja aplicável na data da realização dos impostos diferidos 

ativos ou na data do pagamento dos impostos diferidos passivos.

 

Os impostos diferidos ativos são reconhecidos na medida em que seja provável que existam lucros tributáveis 

futuros disponíveis para a utilização da diferença temporária. Os impostos diferidos passivos são reconhecidos 

sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, exceto as relacionadas com: i) o reconhecimento inicial do 

goodwill; ou ii) o reconhecimento inicial de ativos e passivos, que não resultem de uma concentração de 

atividades empresarias, e que à data da transação não afetem o resultado contabilístico ou fiscal. 

3.18 PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem: i) uma obrigação presente legal ou construtiva resul-

tante de eventos passados; ii) para a qual é mais provável do que não que seja necessário um dispêndio de 

recursos internos no pagamento dessa obrigação; e iii) o montante possa ser estimado com razoabilidade. 

Sempre que um dos critérios não seja cumprido ou a existência da obrigação esteja condicionada à ocor-

rência (ou não ocorrência) de determinado evento futuro, a Entidade divulga tal facto como um passivo con-

tingente, conforme Nota 34, salvo se a avaliação da exigibilidade da saída de recursos para o pagamento da 

mesma seja considerada remota.

As provisões são mensuradas ao valor presente dos custos estimados para pagar a obrigação, utilizando uma 

taxa de juro antes de impostos, que reflete a avaliação de mercado para o período do desconto e para o 

risco da provisão em causa.

PROCESSOS JUDICIAIS

As provisões relacionadas com processos judiciais, opondo a Empresa a Entidades terceiras, são constituídas 

de acordo com as avaliações internas de risco efetuadas pela Gestão, com o apoio e aconselhamento dos 

seus consultores legais. 

CONTRATOS ONEROSOS

A Empresa reconhece uma provisão para contratos onerosos, quando tem a obrigação contratual de fornecer 

um produto ou serviço, para os quais o custo de satisfazer a obrigação assumida excede os benefícios econó-

micos estimados a receber. A provisão é mensurada pelo menor entre os custos de cumprimento do contrato, e 

quaisquer penalidades ou compensações que a Empresa tenha que pagar, pelo não cumprimento do contrato.

3.19 ATIVOS CONTINGENTES 

Os ativos contingentes são “possíveis” ativos gerados por eventos passados , cuja existência deriva da confir-

mação da ocorrência futura de um ou mais eventos incertos, sobre os quais a Empresa não tem controlo.

Estes ativos não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da Empresa, mas são divulgados nas notas 

anexas, quando a sua ocorrência é provável.

3.20 LOCAÇÕES 

A IFRS 16 eliminou a classificação das locações entre locações operacionais ou financeiras para as entidades 

locatárias, conforme era previsto na IAS 17. Ao invés, introduziu um modelo único de contabilização, muito 
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semelhante ao tratamento que era dado às locações financeiras nas contas dos locatários. Este modelo único 

estabelece, para o locatário, o reconhecimento de:

I) ativos e passivos para todas as locações com termo superior a 12 meses (sendo que os ativos de reduzido 

valor são excluídos, independentemente do termo da locação) no Balanço; e 

II) depreciação dos ativos locados e juros separadamente na Demonstração dos Resultados. A Empresa ado-

tou esta nova norma a partir de 1 de janeiro de 2019, tendo aplicado o método retrospetivo modificado, pelo 

que não reexpressou as contas comparativas do ano de 2018, não se tendo verificado qualquer impacto nos 

capitais próprios no momento da transição. As locações dizem respeito principalmente a contratos de loca-

ções de viaturas. No que respeita aos compromissos anteriores com locações operacionais, na transição, a 

Empresa reconheceu em 1 de janeiro de 2019, no seu Balanço, direitos de uso e responsabilidades por loca-

ção. Na mensuração das responsabilidades por locação, a Empresa descontou os pagamentos das locações 

usando a taxa de 4,22% associada aos respetivos contratos de locação.

3.21 GASTOS E RENDIMENTOS 

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamen-

to ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios. As diferenças 

entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos 

ou passivos, se qualificarem como tal.    

3.22 RÉDITO

O Rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo à venda de bilhetes de 

ingresso para as exposições da Empresa, das mercadorias na loja da Empresa e de outras prestações de 

serviços no decurso normal da atividade da Empresa, tais como alugueres de espaços, arrendamentos/con-

cessões, entre outros. O Rédito é registado líquido de quaisquer impostos, descontos comerciais e descontos 

financeiros atribuídos.

O rédito da venda de produtos é registado quando: i) parte substancial dos riscos e benefícios das mercado-

rias tenham sido transferidos para o comprador; o valor do rédito possa ser estimado com fiabilidade; e iii) é 

provável que benefícios económicos fluam para a Empresa.

O Rédito da prestação de serviços é reconhecido na data da prestação de um serviço único, específico ou 

de acordo com a percentagem de acabamento ou com base no período do contrato, quando a prestação 

de serviços não esteja associada à execução de atividades específicas, mas à prestação contínua do serviço. 

O Rédito da Empresa corresponde, maioritariamente, à bilheteira obtida das entradas de visitantes no Oceaná-

rio e nas exposições temáticas e às rendas obtidas pela cedência do espaço de loja e restauração no edifício 

de apoio ao Oceanário. O Rédito da bilheteira é reconhecido na data em que se realiza a visita e o rédito da 

cedência do espaço é reconhecido ao longo do período de contrato. 

3.23 DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

A distribuição de dividendos aos acionistas da Empresa é reconhecida como uma responsabilidade nas de-

monstrações financeiras no período em que os dividendos são aprovados pelos seus acionistas. 

Na distribuição de dividendos a Empresa tem em consideração as disposições previstas no Código das Socieda-

des Comerciais, nomeadamente i) impossibilidade de distribuir lucros do exercício que sejam necessários para 

cobrir prejuízos transitados ou para formar ou reconstituir reservas impostas pela lei ou pelo contrato de socie-

dade; ii) impossibilidade de distribuição de reservas cuja constituição seja obrigatória ao abrigo do contrato de 

sociedade, lei ou contrato de concessão; iii) impossibilidade de distribuir os incrementos decorrentes da aplica-

ção do justo valor através de componentes do capital próprio, incluindo os da sua aplicação através do resultado 

líquido do exercício, exceto quando os elementos ou direitos que lhes deram origem sejam alienados, exercidos, 

extintos, liquidados ou, também quando se verifique o seu uso, no caso de ativos fixos tangíveis e intangíveis.

3.24 EVENTOS SUBSEQUENTES

Os eventos subsequentes referem-se ao tratamento contabilístico a ser dado a eventos ocorridos após a data 

de relato, e antes da data de emissão das demonstrações financeiras.

Eventos que ocorreram após a data de relato, e antes da emissão das demonstrações financeiras, que for-

necem informações adicionais, ou confirmam situações pendentes na data de relato são ajustados neste 

conjunto de demonstrações financeiras.

Eventos que ocorreram após a data de relato e antes da emissão destas demonstrações financeiras, que não 

estão relacionadas com situações que existiam à data de relato, não dão origem a ajustamentos nas demons-

trações financeiras, sendo divulgados, se considerados materiais.

4. POLÍTICAS DE GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da Entidade são continuamente 

avaliados, representando a cada data de relato a melhor estimativa do Conselho de Administração, tendo em 
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conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas 

circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de 

estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados. As estimativas e os 

julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor contabilístico 

de ativos e passivos no decurso do exercício seguinte são as que seguem:

4.1 FATORES DO RISCO FINANCEIRO

As atividades da Empresa estão expostas a uma variedade de fatores de risco financeiro, incluindo os efeitos 

de alterações de preços de mercado: risco de crédito, risco de liquidez e risco de fluxos de caixa associado 

à taxa de juro, entre outros. 

A gestão de risco da Empresa é controlada pelo departamento financeiro de acordo com políticas aprovadas 

pelo Conselho de Administração. Nesse sentido, o Conselho de Administração tem definido por escrito os 

principais princípios de gestão de risco globais, e bem assim políticas específicas para algumas áreas, como 

sejam a cobertura de risco de taxa de juro, risco de liquidez e risco de crédito.

O Conselho de Administração define os princípios para a gestão do risco como um todo e as políticas que 

cobrem áreas específicas, como o risco cambial, o risco de taxa de juro, risco de crédito, o uso de derivados 

e outros instrumentos financeiros não derivados, bem como o investimento do excesso de liquidez.

I) Risco de taxa de câmbio

A atividade operacional da Entidade é desenvolvida essencialmente em Portugal e consequentemente a 

grande maioria das suas transações são efetuadas na moeda do país, o Euro, o que reduz substancialmente 

o risco de câmbio.

II) Risco de crédito

O risco de crédito da Entidade resulta essencialmente i) do risco de recuperação dos meios monetários entre-

gues à guarda de terceiros, e ii) do risco de recuperação dos créditos de entidades terceiras. Estando modelo 

de negócio da Empresa assente no recebimento dos bilhetes no ato da venda. A Empresa tem alguns saldos 

a cobrar de operadores/ intermediários que incluem no seu pacote de oferta a clientes, bilhetes para visitar o 

Oceanário e exposições temáticas O acompanhamento do risco de crédito é efetuado através da avaliação 

de risco efetuada antes da aplicação e pela sua evolução.

A qualidade de crédito das instituições financeiras, quanto aos depósitos bancários da Empresa, classificados 

como “Caixa e Equivalentes de Caixa” e “Outros ativos financeiros”, é a seguinte:

 31 DEZ 2020 31 DEZ 2019

DEPÓSITOS BANCÁRIOS   

AA+ - - 

AA- - - 

A 583.871,74 1.416.584,69 

A- - - 

Outros sem rating 34.008,12 25.977,77 

Depósitos bancários (caixa e equivalentes) 617.879,86 1.442.562,46

   

 31 DEZ 2020 31 DEZ 2019

OUTROS ATIVOS FINANCEIROS   

AA- - - 

AA+ - - 

A+ - - 

A - - 

A- - - 

Outros sem rating 1.035.886,51 2.899.327,72

Outros ativos financeiros 1.035.886,51 2.899.327,72

(Fonte: Standard & Poor’s)

Regra geral os clientes e outras contas a receber da Empresa não têm rating de crédito atribuído.

III) Risco de liquidez 

As necessidades de tesouraria são geridas pelo departamento financeiro da Empresa. As necessidades pon-

tuais de tesouraria são cobertas por linhas de crédito contratadas, mas não utilizadas. 

O risco de liquidez pode ocorrer se as fontes de financiamento, como por exemplo os fluxos de caixa opera-

cionais, de desinvestimento, de linhas de crédito e os fluxos de caixa obtidos de operações de financiamento, 

não satisfizerem as necessidades de financiamento, como sejam as saídas de caixa para atividades operacio-

nais e de financiamento, os investimentos, a remuneração dos acionistas e o reembolso da dívida. 

Em resultado do atual contexto de saúde pública, a entidade requereu uma moratória pública aplicável a contratos 

de crédito e de financiamento celebrados por empresas (Decreto-Lei n.º 10-J/2020), beneficiando do adiamento 

do pagamento das prestações de capital do empréstimo bancário referido em i) por um prazo de 18 meses.
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A tabela seguinte analisa os passivos financeiros da Empresa por grupos de maturidade relevantes, tendo por 

base o período remanescente até à maturidade contratual, à data do relato financeiro. Os montantes que 

constam da tabela são cash-flows contratuais não descontados incluindo os juros vincendos:

 MENOS DE 1 ANO ENTRE 1 A 5 ANOS MAIS DE 5 ANOS

31 DEZEMBRO 2020    

Financiamentos obtidos:  

   - empréstimos bancários 3.580.416,23 3.848.489,27 3.249.615,10 

   - descobertos bancários - - - 

   - outros financiamentos - - - 

Fornecedores e outras contas a pagar 5.033.969,59 5.555.727,98 31.828.013,70

 8.614.385,82 9.404.217,25 35.077.628,80

    

 MENOS DE 1 ANO ENTRE 1 A 5 ANOS MAIS DE 5 ANOS

31 DEZEMBRO 2019    

Financiamentos obtidos:    

   - empréstimos bancários 997.171,44 3.775.757,62 2.608.334,10 

   - descobertos bancários - - - 

   - outros financiamentos - - - 

Fornecedores e Outras contas a pagar 5.545.526,63 5.622.291,14 36.291.525,18

 6.542.698,07 9.398.048,76 38.899.859,28

IV) Risco de taxa de juro 

O risco associado à flutuação da taxa de juro tem impacto no serviço da dívida contratada. Os riscos da taxa 

de juro estão essencialmente relacionados com os juros suportados com a contratação de diversos financia-

mentos com taxas de juro variáveis.

Análise de sensibilidade dos gastos financeiros a variações na taxa de juro: 

Foi efetuada uma análise de sensibilidade com base na nos financiamentos obtidos da Empresa, com referên-

cia a 31 de dezembro de 2020 e 2019.

31 de dezembro de 2020:

Tendo por referência a dívida referente aos financiamentos obtidos da Entidade em 31 de dezembro de 2020, 

um acréscimo de 0,1% nas taxas de juro resultaria num incremento dos gastos financeiros líquidos anuais de 

38.947,87 euros. 

31 de dezembro de 2019:

Tendo por referência a dívida referente aos financiamentos obtidos da Entidade em 31 de dezembro de 2019, 

um acréscimo de 0,1% nas taxas de juro resultaria num incremento dos gastos financeiros líquidos anuais de 

29.370,33 euros. 

4.2 GESTÃO DO RISCO DE CAPITAL

O objetivo da Entidade em relação à gestão de capital, que é um conceito mais amplo do que o capital re-

levado na face da demonstração da posição financeira, é manter uma estrutura de capital otimizada, através 

da utilização prudente de dívida.

A contratação de dívida é analisada periodicamente através da ponderação de fatores como o custo do 

financiamento e as necessidades de investimento em subsidiárias.

Em 2020, o gearing sofreu um aumento derivado dos mecanismos utilizados para combater os resultados 

derivados da Pandemia. Os rácios de gearing em 31 de dezembro de 2020 e 2019 eram os seguintes:

 31 DEZ 2020 31 DEZ 2019

Empréstimos totais (Nota 20) 9.644.878,24 6.638.615,06 

Menos: Caixa e equivalentes de caixa (Nota 17) 617.879,86 1.442.562,46 

Dívida líquida 9.026.998,38 5.196.052,60 

Capitais próprios 3.969.161,75 9.087.034,63 

Capital Total 12.996.160,13 14.283.087,23

Gearing 69% 36%

5. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS APRESENTADOS

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da Entidade são continuamente 

avaliados, representando a cada data de relato a melhor estimativa do Conselho de Administração, tendo em 

conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas 

circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de 

estimativa possa, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados. As estimativas e os 

julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor contabilístico 

de ativos e passivos no decurso do exercício seguinte são as que seguem:



74 |   20
20

 | 75     20
20

JULGAMENTOS

5.1 CLASSIFICAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO

Tal como referido na Nota 1, a Empresa tem atribuído um Contrato de concessão de serviço público para a 

exploração e administração do “Oceanário de Lisboa”. No âmbito da aplicação das IFRS, existe uma interpre-

tação, a IFRIC 12 – ‘Contratos de concessão de serviço’, que determina a contabilização dos investimentos 

efetuados e responsabilidades assumidas no âmbito da concessão quando determinadas condições estão 

cumpridas cumulativamente: 

a) o contrato tem por objeto a prestação de um serviço público;

b) o concedente controla ou regula quais os serviços a prestar, a quem são prestados e porque preço; e

c) o concedente controla qualquer interesse residual significativo na infraestrutura.

Da avaliação efetuada pela gestão conclui-se que: i) apesar do contrato ser denominado como serviço públi-

co, a exploração do “Oceanário de Lisboa” constitui uma atividade lúdica não correspondendo à prestação 

de um serviço essencial à subsistência dos cidadãos nas condições sociais existentes, tal como previsto na 

IFRIC 12. Para além disso também se verifica que o Estado Português não exerce qualquer controlo direto ou 

indireto sobre os preços praticados pela Empresa. 

Desta forma a gestão conclui que os princípios subjacentes à aplicação da IFRIC 12 não se aplica ao contrato 

de concessão negociado com o Estado Português.

5.2 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS 

No âmbito do contrato de concessão de serviço público para a exploração e administração do “Oceanário 

de Lisboa” é atribuída à Empresa a responsabilidade pela “realização de todos os investimentos de substitui-

ção dos bens afetos à concessão que sejam necessários ou convenientes de acordo com a vida útil destes 

mesmos bens, as boas práticas e o cumprimento dos padrões de desempenho, de qualidade e de segurança 

exigidos nos termos do contrato de concessão”. 

A gestão efetuou a sua avaliação sobre se estas condições contratuais constituem uma obrigação contratual 

a registar no inicio do contrato de concessão como uma provisão por contrapartida do ativo intangível e 

concluiu que contrato de concessão de exploração e administração, não cumpre com as condições para 

o classificar como um contrato de serviço de concessão no âmbito da IFRIC 12 - Acordos de concessão de 

serviços, e consequentemente o tratamento contabilístico que lhe está subjacente, nomeadamente pelos 

seguintes motivos:

I) O Oceanário de Lisboa tem a liberdade de fixar os preços do serviço que presta e o preço que pratica inclui 

a recuperação do investimento efetuado em bens de substituição; 

II) A responsabilidade de substituição de bens da concessão não ocorre apenas no final do contrato mas ao 

longo da concessão e sempre que seja necessário manter/repor a qualidade e a segurança do serviço prestar; e

III) O Oceanário de Lisboa tem direito a receber o Valor Liquido Contabilístico que estes ativos tiverem no 

final da concessão

5.3 CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS - PEIXES/ANIMAIS

No âmbito do contrato de concessão, foi concedido à Empresa, para a prestação do serviço público, o aces-

so a determinados animais nos termos do capítulo IV do contrato da concessão, os quais constituem ativos 

do Concedente.

Relativamente aos animais adquiridos pela Empresa após a data de concessão, verificando-se não ser o objetivo 

da Empresa a produção de animais e algas para a posterior venda, mas sim a sua exposição nos aquários e nas 

exposições permanentes, a gestão considera que estes não devem ser classificados como ativos biológicos, mas 

sim como ativos fixos tangíveis nos casos em que se considere que a respetiva vida útil é superior a 12 meses.

Atendendo à materialidade dos montantes envolvidos, dimensão física dos animais, tipo de espécie e respe-

tiva longevidade média determinada pelos biólogos da Empresa, tendo por base as condições dos aquários, 

da longevidade média das espécies, e o histórico existente desde 1998, a gestão decidiu registar os montan-

tes despendidos como gastos do período.

5.4 EXERCÍCIO DE INFLUÊNCIA SIGNIFICATIVA

A Empresa detém um interesse na Telecabine de Lisboa, Lda. A Empresa exerce influência significativa sobre 

esta entidade, dado que a sua participação de 25 % lhe permite nomear um gerente.

Na sequência da pandemia, a Telecabine Lisboa, Lda. implementou medidas para proteger os seus colabora-

dores e para minimizar eventuais impactos na operação. Consideramos que a empresa tem capacidade finan-

ceira suficiente para cumprir com as suas responsabilidades de curto prazo, assim como consideramos não 

existir risco na continuidade das operações uma vez que a empresa opera sob um contrato de concessão. 

Em dezembro de 2020 a empresa apresentou um prejuízo de 265.702,94 euros motivado por uma redução 

das vendas de 76%. Face aos resultados e à projeção para o ano de 2021 a gestão acredita que a continuidade 

das operações não está em causa, fazendo todo o sentido a preparação das demonstrações financeiras com 

base no pressuposto da continuidade.
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ESTIMATIVAS

5.5 ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação/ amortização a aplicar é 

essencial para determinar o montante das depreciações/amortizações a reconhecer na demonstração dos 

resultados e do outro rendimento integral de cada exercício.

Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento do Conselho de Administração para 

os ativos e negócios em questão, considerando também as práticas adotadas por empresas do setor ao nível 

internacional. 

5.6 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

As revisões de declarações fiscais efetuadas pela Autoridade Tributária podem levar ao reconhecimento de 

passivos respeitantes a pagamentos adicionais de impostos, incluindo juros e outras penalidades. Tais revisões 

podem implicar impactos ao nível do imposto sobre o rendimento, e provisões para impostos, nos períodos 

contabilísticos em que as mesmas ocorrem.

São reconhecidos ativos por impostos diferidos para todos os prejuízos recuperáveis, na medida em que seja 

provável que venha a existir lucro tributável contra o qual as perdas possam ser utilizadas.

Tendo em conta o contexto de crise e o impacto que pode ter nos resultados futuros, torna-se necessário ter 

em conta os seguintes fatores, por parte da Administração, para determinar a quantia de impostos diferidos 

ativos que podem ser reconhecidos:

| A data e quantia prováveis de lucros futuros tributáveis; e

| As estratégias de planeamento fiscal futuro definidas pelo Concelho de Administração

6. ATIVOS TANGÍVEIS

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 os movimentos registados nas rubricas dos ativos 

tangíveis foram como segue:

 
EDIFÍCIOS 
E OUTRAS 

CONSTRUÇÕES
EQUIPAMENTO 

BÁSICO
EQUIPAMENTO 

TRANSPORTE
EQUIPAMENTO 

ADMINISTRATIVO

OUTROS 
ATIVOS FIXOS 

TANGÍVEIS
ATIVOS 

EM CURSO TOTAL

1 JANEIRO 2020

Custo de aquisição 7.772.579,54 3.905.368,48 179.529,28 1.463.635,86 629.560,76 2.691.097,21 16.641.771,13

Imparidade acumulada - - - - - - - 

Depreciações acumuladas (2.888.355,01) (2.840.858,06) (113.266,77) (797.880,18) (379.183,08) - (7.019.543,10)

Valor líquido 4.884.224,53 1.064.510,42 66.262,51 665.755,68 250.377,68 2.691.097,21 9.622.228,03

 

MOVIMENTO 2020

Adições 58.839,46 560.456,48 - 8.115,83 7.438,59 49.338,87 684.189,23 

Alienações - - - - - - - 

Transferências e abates 156.012,32 2.252.309,21 - - - (2.408.321,53) - 

Imparidade - exercício - - - - - - - 

Depreciação - exercício (682.576,51) (588.289,61) (19.147,90) (125.715,44) (55.736,05) - (1.471.465,51)

Depreciação - alienações - - - - - - - 

Depreciação - Regularizações - 0,60 - - - - 0,60 

Depreciação- transf. e abates - - - - - - - 

Valor líquido 4.416.499,80 3.288.987,10 47.114,61 548.156,07 202.080,22 332.114,55 8.834.952,35

        

31 DEZEMBRO 2020

Custo de aquisição 7.987.431,32 6.718.134,17 179.529,28 1.471.751,69 636.999,35 332.114,55 17.325.960,36 

Imparidade acumulada - - - - - - - 

Depreciações acumuladas (3.570.931,52) (3.429.147,07) (132.414,67) (923.595,62) (434.919,13) - (8.491.008,01)

Valor líquido 4.416.499,80 3.288.987,10 47.114,61 548.156,07 202.080,22 332.114,55 8.834.952,35
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 os movimentos registados nas rubricas dos ativos 

tangíveis foram como segue:

 
EDIFÍCIOS 
E OUTRAS 

CONSTRUÇÕES
EQUIPAMENTO 

BÁSICO
EQUIPAMENTO 

TRANSPORTE
EQUIPAMENTO 

ADMINISTRATIVO

OUTROS 
ATIVOS FIXOS 

TANGÍVEIS
ATIVOS 

EM CURSO TOTAL

1 JANEIRO 2019

Custo de aquisição 7.127.303,32 3.694.438,43 157.515,22 1.203.305,23 538.768,23 1.136.595,21 13.857.925,64

Imparidade acumulada - - - - - - - 

Depreciações acumuladas (2.251.039,43) (2.642.148,77) (95.614,49) (670.292,45) (328.884,84) - (5.987.979,98)

Valor líquido 4.876.263,89 1.052.289,66 61.900,73 533.012,78 209.883,39 1.136.595,21 7.869.945,67

 

MOVIMENTO 2019

Adições 482.525,43 165.828,05 22.014,06 260.330,63 90.792,53 1.762.354,79 2.783.845,49 

Alienações - - - - - - - 

Transferências e abates 162.750,79 45.102,00 - - - (207.852,79) - 

Imparidade - exercício - - - - - - - 

Depreciação - exercício (637.315,58) (198.709,29) (17.652,28) (127.587,73) (50.298,24) - (1.031.563,12)

Depreciação - alienações - - - - - - - 

Depreciação- transf. e abates - - - - - - - 

Valor líquido 4.884.224,53 1.064.510,42 66.262,51 665.755,68 250.377,68 2.691.097,21 9.622.228,03

        

31 DEZEMBRO 2019

Custo de aquisição 7.772.579,54 3.905.368,48 179.529,28 1.463.635,86 629.560,76 2.691.097,21 16.641.771,13 

Imparidade acumulada - - - - - - - 

Depreciações acumuladas (2.888.355,01) (2.840.858,06) (113.266,77) (797.880,18) (379.183,08) - (7.019.543,10)

Valor líquido 4.884.224,53 1.064.510,42 66.262,51 665.755,68 250.377,68 2.691.097,21 9.622.228,03

        

Os ativos tangíveis compreendem as obras nos edifícios, o equipamento básico necessário ao funcionamento 

do Oceanário e edifício do mar, o equipamento administrativo e de transporte. 

Os valores mais significativos incluídos na rubrica de “Ativos em curso” referem-se ao seguinte:

2020

| Obras de reparação/instalação nos edifícios que se encontram a decorrer.

2019

| Infraestrutura para a exposição temporária “ONE – O Mar como nunca o sentiu” a inaugurar em 2020.

As depreciações dos ativos fixos tangíveis estão reconhecidas na rubrica “Gastos/(reversões) de deprecia-

ções e amortizações” da demonstração dos resultados e do outro rendimento integral pela sua totalidade.

7. ATIVOS INTANGÍVEIS 

A evolução registada para na rubrica de ativos intangíveis para os períodos apresentados é como segue:

 
PROJETOS DE 

DESENVOLVIMENTO
PROGRAMAS 

COMPUTADOR
DIREITOS DE 

CONCESSÃO
OUTROS ATIVOS 

INTANGÍVEIS DIREITOS DE USO

ATIVOS 
INTANGÍVEIS 

EM CURSO TOTAL

A 1 JANEIRO 2020        

Custo de aquisição 148.064,08 207.942,14 39.803.619,41 209.334,74 50.889,27 159.330,00 40.579.179,64 

Imparidade acumulada - - - - - - - 

Amortizações acumuladas (146.547,36) (176.250,52) (5.996.792,87) (174.465,44) (10.107,08) - (6.504.163,27)

Valor líquido 1.516,72 31.691,62 33.806.826,54 34.869,30 40.782,19 159.330,00 34.075.016,37

        

Alteração de política 
contabilística - - - - - - - 

Adições - 36.478,10 - 6.512,66 18.430,82 - 61.421,58 

Transferências e abates - 4.330,00 - - (4.330,00) - 

Imparidade - exercício - - - - - - - 

Amortização - exercício (699,93) (21.838,32) (1.326.453,97) (19.952,13) (30.625,96) - (1.399.570,31)

Valor líquido 816,79 50.661,40 32.480.372,57 21.429,83 28.587,05 155.000,00 32.736.867,64

        

31 DEZEMBRO 2020        

Custo de aquisição 148.064,08 248.750,24 39.803.619,41 215.847,40 69.320,09 155.000,00 40.640.601,22 

Imparidade acumulada - - - - - - - 

Amortizações acumuladas (147.247,29) (198.088,84) (7.323.246,84) (194.417,57) (40.733,04) - (7.903.733,58)

Valor líquido 816,79 50.661,40 32.480.372,57 21.429,83 28.587,05 155.000,00 32.736.867,64
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PROJETOS DE 

DESENVOLVIMENTO
PROGRAMAS 

COMPUTADOR
DIREITOS DE 

CONCESSÃO
OUTROS ATIVOS 

INTANGÍVEIS DIREITOS DE USO

ATIVOS 
INTANGÍVEIS 

EM CURSO TOTAL

A 1 JANEIRO 2019        

Custo de aquisição 145.964,08 207.942,14 39.803.619,41 199.115,09 - 20.000,00 40.376.640,72 

Imparidade acumulada - - - - - - - 

Amortizações acumuladas (145.964,08) (159.339,47) (4.670.338,90) (152.227,47) - - (5.127.869,92)

Valor líquido - 48.602,67 35.133.280,51 46.887,62 - 20.000,00 35.248.770,80

        

Alteração de política 
contabilística - - - - 16.146,23 - 16.146,23 

Adições 2.100,00 - - 10.219,65 34.743,04 139.330,00 186.392,69 

Transferências e abates - - - - - - - 

Imparidade - exercício - - - - - - - 

Amortização - exercício (583,28) (16.911,05) (1.326.453,97) (22.237,97) (10.107,08) - (1.376.293,35)

Valor líquido 1.516,72 31.691,62 33.806.826,54 34.869,30 40.782,19 159.330,00 34.075.016,37

        

31 DEZEMBRO 2019        

Custo de aquisição 148.064,08 207.942,14 39.803.619,41 209.334,74 50.889,27 159.330,00 40.579.179,64 

Imparidade acumulada - - - - - - - 

Amortizações acumuladas (146.547,36) (176.250,52) (5.996.792,87) (174.465,44) (10.107,08) - (6.504.163,27)

Valor líquido 1.516,72 31.691,62 33.806.826,54 34.869,30 40.782,19 159.330,00 34.075.016,37

I) Direito de concessão – o valor registado nesta rubrica refere-se ao valor presente do preço de aquisição que a 

Empresa se comprometeu a pagar ao Estado Português, na sequência da celebração do contrato de concessão. 

Este valor foi reexpresso com referência a junho de 2015, de forma a incorporar a responsabilidade assumida 

pelo pagamento de uma renda fixa atualizada pelo IPC ao concedente durante um período de 30 anos. 

II) Ativos intangíveis em curso – referem-se essencialmente a projetos de arquitetura.

 8. INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS

O detalhe dos movimentos registados em 2020 e 2019, relativamente aos investimentos em associadas, é 

como segue:

2020 2019

1 JANEIRO 900.345,84 897.218,38

Ganhos / (Perdas) por alteração % detenção capital - (19.062,69)

Ganhos/(Perdas) por equivalência patrimonial (45.341,49) 248.647,47

Distribuição de Dividendos (269.731,75) (226.457,32)

31 DEZEMBRO 585.272,60 900.345,84 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, os investimentos em associadas referem-se ao investimento na Teleca-

bine de Lisboa, Lda., conforme segue:    

   31 DEZ 2020

Designação Atividade País de domícilio e principal 
localização de negócio

% 
detida

Participação 
financeira

Perda 
imparidade

Prestações suple-
mentares/ aces-

sórias

Total 
investimento

Goodwill 
incluído

Telecabine 49310 Passeio das Tágides, Estação 
Norte 1990-280 Lisboa 25%          

585.272,60            585.272,60 291.698,38 

            
585.272,60 -                            -            585.272,60 291.698,38 

   31 DEZ 2019

Designação Atividade País de domícilio e principal 
localização de negócio

% 
detida

Participação 
financeira

Perda 
imparidade

Prestações suple-
mentares/ aces-

sórias

Total 
investimento

Goodwill 
incluído

Telecabine 49310 Passeio das Tágides, Estação 
Norte 1990-280 Lisboa 25% 900.345,84   900.345,84 291.698,38 

   900.345,84 -                            -            900.345,84 291.698,38 

Durante o exercício de 2019 ocorreu uma alteração na % de detenção da Telecabine de 30% em 2018 e para 

25% em 2019, derivado de um aumento de capital efetuado pelos outros sócios da Telecabine, não tendo sido 

efetuado esse aumento pelo Oceanário de Lisboa na sua proporção. 

Os ativos e passivos, os rendimentos e gastos gerados no exercício, conforme reconhecidos nas demonstra-

ções financeiras da Telecabine, são como se segue: 

 31 DEZ 2020 31 MAR 2020 31 DEZ 2019 31 MAR 2019

 TELECABINE TELECABINE TELECABINE TELECABINE

Ativos   

Não correntes 221.616,73 262.475,06 136.806,54 173.140,12 

Correntes 1.097.082,77 2.606.568,74 2.833.652,90 2.422.889,02 

 1.318.699,50 2.869.043,80 2.970.459,44 2.596.029,14 

Passivos   

Não correntes -    -    -    -    

Correntes 144.402,44 350.116,82 535.869,58 250.199,85 

 144.402,44 350.116,82 535.869,58 250.199,85 

     

Capital Próprio 1.174.297,06 2.518.926,98 2.434.589,86 2.345.829,29 

 1.174.297,06 2.518.926,98 2.434.589,86 2.345.829,29 
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 2020 2019

 TELECABINE TELECABINE

Atividade no ano ABR-DEZ ABR-DEZ

Rendimentos 541.942,08 2.257.673,32 

Gastos (880.070,43) (976.259,27)

Imposto s/ rendimento 72.425,41 (286.824,19)

 Resultado líquido (265.702,94) 994.589,86 

Outros rendimentos integrais - -

Rendimentos integrais totais (265.702,94) 994.589,86 

A reconciliação da informação financeira selecionada com o valor contabilístico dos investimentos em asso-

ciadas é como segue:

2020 2019

 TELECABINE TELECABINE

Ativos líquidos a 1 de janeiro 1.200.000,00 1.200.000,00

Resultado Líquido (265.702,94) 994.589,86 

Outros movimentos em capital próprio 240.000,00 240.000,00

Diferença de câmbio -    -

Ativos líquidos a 31 de dezembro 1.174.297,06 2.434.589,86 

   

% participação 25,00% 25,00%

Participação financeira nas associadas 293.574,27 608.647,47 

Goodwill 291.698,38 291.698,38 

Outros ajustamentos -    - 

Valor líquido apurado 585.272,65 900.345,84 

Valor líquido contabilístico* 585.272,60 900.345,84 

Diferenças de reconciliação - -

A atividade do ano refere-se ao período de abril a dezembro da Telecabine, no entanto os proveitos reconhe-

cidos na Entidade são alusivos ao período de janeiro a dezembro.

9. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS POR CATEGORIA 

As categorias de ativos e passivos financeiros definidas de acordo com as categorias da IFRS 9 foram alocadas 

da seguinte forma:

31 DEZ 2020
CUSTO 

AMORTIZADO

ATIVOS/ 
 PASSIVOS AO 
 JUSTO VALOR 

POR VIA 
RESULTADOS

OUTROS 
PASSIVOS 

FINANCEIROS TOTAL

Ativos     

Caixa e equivalentes de caixa 617.879,86 - - 617.879,86

Clientes 284.629,87 - - 284.629,87

Outras contas a receber 751.256,64 - - 751.256,64

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados -    13.464,74 - 13.464,74

Total ativos financeiros 1.653.766,37 13.464,74 - 1.667.231,11

     

Passivos     

Financiamentos obtidos -  - 9.644.878,24 9.644.878,24

Fornecedores - - 1.995.991,64 1.995.991,64

Outras contas a pagar - - 30.197.383,83 30.197.383,83

Total passivos financeiros - - 41.838.253,71 41.838.253,71

31 DEZ 2019
CUSTO 

AMORTIZADO

ATIVOS/ 
 PASSIVOS AO 
 JUSTO VALOR 

POR VIA 
RESULTADOS

OUTROS 
PASSIVOS FINAN-

CEIROS TOTAL

Ativos     

Caixa e equivalentes de caixa 1.442.562,46 - - 1.442.562,46

Clientes 397.347,70 - - 397.347,70

Outras contas a receber 2.501.980,02 - - 2.501.980,02

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados -    10.452,83 - 10.452,83

Total ativos financeiros 4.341.890,18 10.452,83 - 4.352.343,01

     

Passivos     

Financiamentos obtidos -  - 6.638.615,06 6.638.615,06

Fornecedores - - 597.577,37 597.577,37

Outras contas a pagar - - 32.935.835,25 32.935.835,25

Total passivos financeiros - - 40.172.027,68 40.172.027,68
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10. JUSTO VALOR DE ATIVOS E PASSIVOS

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

31  DEZEMBRO 2020 NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 TOTAL

Ativos financeiros     

Ativos financeiros ao justo valor através de  resultados 13.464,74   13.464,74 

  13.464,74 -    -    13.464,74 

31  DEZEMBRO 2019 NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 TOTAL

Ativos financeiros     

Ativos financeiros ao justo valor através de  resultados 10.452,83   10.452,83 

  10.452,83 -    -    10.452,83 

Estes montantes, a 31 de dezembro de 2020 e 2019, referem-se aos valores pagos para o fundo de compen-

sação do trabalho (FCT) ao abrigo da Lei 70/2013 de 30 de agosto.

11. OUTRAS CONTAS A RECEBER

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a decomposição da rubrica de Outras contas a rece-

ber, é como se segue:

  31 DEZ 2020  31 DEZ 2019

  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL

Acréscimos de rendimentos i) 92.794,52 - 92.794,52  84.603,95 - 84.603,95 

Estado e outros entes públicos ii) 448.047,49 - 448.047,49  120.634,50 - 120.634,50 

Diferimentos ativos iii) 78.123,29 28.889,33 107.012,62  42.097,55 28.889,33 70.986,88 

Outros devedores iv) 39.880,84 - 39.880,84  2.125.594,07 - 2.125.594,07 

Adiantamento a fornecedores 63.521,17 - 63.521,17  98.163,82 - 98.163,82 

Pessoal - - -  1.996,80 - 1.996,80 

  722.367,31 28.889,33 751.256,64  2.473.090,69 28.889,33 2.501.980,02 

Imparidade - - -  - - - 

Outras contas a receber 722.367,31 28.889,33 751.256,64  2.473.090,69 28.889,33 2.501.980,02 

I) Acréscimos de rendimentos – o detalhe desta sub-rubrica é como segue:

  31 DEZ 2020  31 DEZ 2019

  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL

Juros a Receber -  - -  12.031,28  - 12.031,28 

Outros Rendimentos 92.794,52  - 92.794,52  72.572,67  - 72.572,67 

 Acréscimos de rendimentos 92.794,52 - 92.794,52  84.603,95 - 84.603,95 

II) Estado e outros entes públicos – nesta rubrica são registados os saldos de tributos a receber / a recuperar 

junto do Estado. O detalhe desta sub-rubrica é como se segue:

 31 DEZ 2020 31 DEZ 2019

IVA 448.047,49 120.634,50

Outros impostos - - 

 Estado e outros entes públicos 448.047,49 120.634,50 

III) Diferimentos ativos – a decomposição dos diferimentos ativos a 31 de dezembro de 2020 e 2019 é a se-

guinte:

  31 DEZ 2020  31 DEZ 2019

  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL

Gastos com fornecimentos e 
serviços externos 54.682,70 28.889,33 83.572,03  34.853,39 28.889,33 63.742,72 

Gastos com o Pessoal 9.269,70 - 9.269,70  2.569,42 - 2.569,42 

Outros gastos 14.170,89 - 14.170,89  4.674,74 - 4.674,74 

Diferimentos ativos 78.123,29 28.889,33 107.012,62  42.097,55 28.889,33 70.986,88 

IV) Outros devedores – a decomposição dos outros devedores a 31 de dezembro de 2020 e 2019 é a seguinte:

  31 DEZ 2020  31 DEZ 2019

  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL

Outros devedores - Grupo 13.876,70 - 13.876,70  2.100.000,00 - 2.100.000,00

Outros devedores - Não Grupo 26.004,14 - 26.004,14  25.594,07 - 25.594,07

Outros devedores 39.880,84 - 39.880,84  2.125.594,07 - 2.125.594,07

O montante de 2.100.000 euros de outros devedores – Grupo, em 31 de dezembro de 2019 refere-se a um 

empréstimo concedido à acionista Fundação Oceano Azul, no valor de 2.100.000 euros, o qual vence juros à 

taxa Euribor 12M + 1,25% e tem uma maturidade de 2 anos. O empréstimo inicialmente concedido tinha matu-

ridade de 2 anos, sendo prorrogado por mais 2 anos.
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Comparativamente ao exercício findo a 31 de dezembro de 2019, esta rúbrica a 31 de dezembro de 2020 

apresenta uma diminuição devido, na sua maioria, ao aumento do IVA a recuperar por via do Estado e à liqui-

dação do empréstimo, acima mencionado, por parte da acionista Fundação Oceano Azul no montante de 

2.100.000,00 euros.

A 31 de dezembro de 2020 e 2019, não estavam reconhecidas quaisquer perdas por imparidade sobre os 

saldos a receber de terceiros. 

Para os períodos apresentados não existem diferenças entre os valores contabilísticos e o seu justo valor. Os 

saldos a receber não correntes vencem juros a taxas de mercado.

12. ATIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos reconhecidos relativamente a impostos diferidos são apresen-

tados na demonstração da posição financeira pelo seu valor bruto.

Os montantes de imposto sobre o rendimento corrente e diferido registados no exercício de 2020 e 2019, 

são como segue: 

 2020 2019

Demonstração dos Resultados

Imposto diferido 1.534.310,37 11.629,14 

imposto corrente 186.405,38 (656.675,46)

1.720.715,75 (645.046,32)

O impacto dos movimentos nas rubricas de impostos diferidos, ocorrido para os exercícios apresentados, foi 

como se segue:

 2020 2019

Impacto na demonstração dos resultados

Ativos por impostos diferidos 1.545.939,51 11.629,14 

Impacto líquido dos impostos diferidos 1.545.939,51 11.629,14 

Os movimentos ocorridos nas rubricas de ativos e passivos por impostos diferidos para os exercícios apre-

sentados são como se segue:

 
Diferenças temporárias 

dedutíveis 
Prejuízos Fiscais

Diferenças temporárias 
dedutíveis 
Donativos

Total

A 1 de janeiro de 2020 - 11.629,14 11.629,14

Período findo em 31 de dezembro

Reversão por resultados - (11.629,14) (11.629,14)

Constituição por resultados 1.545.939,51 - 1.545.939,51

Movimento do período 1.545.939,51 (11.629,14) 1.534.310,37 

A 31 de dezembro de 2020 1.545.939,51 - 1.545.939,51

13. INVENTÁRIOS 

O detalhe de inventários, à data de 31 de dezembro de 2020 e 2019, é o seguinte:

 31 DEZ 2020 31 DEZ 2019

Mercadorias       404.399,45       415.798,81 

Imparidade de inventários - - 

Total inventários       404.399,45       415.798,81 

As mercadorias detidas pela Empresa, referem-se a artigos para venda na loja do Oceanário de Lisboa. Face 

à crise pandémica existente, durante o 1º semestre o Oceanário de Lisboa foi obrigado a encerrar durante 56 

dias, verificando-se uma redução do número de visitantes nesse período e no presente. No entanto não se 

espera que venham a existir perdas por imparidades a nível dos stocks existentes.

O custo dos inventários reconhecidos em resultados do exercício em 2020 e 2019, incluídos na linha “Custo 

das mercadorias vendidas e das matérias consumidas”, ascendeu a 301.665,79 euros e a 839.328,32 euros 

respetivamente.

14. ATIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

Os ativos financeiros ao justo valor através de resultados da Empresa correspondem às contribuições efetua-

das para o Fundo de Compensação de Trabalho (“FCT”).

Os ativos financeiros ao justo valor através de resultados são registados ao justo valor, sendo as variações de 

justo valor posteriores registadas em resultados do exercício.
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Os movimentos registados na rubrica de ativos financeiros ao justo valor através de resultados apresentados 

como segue:

 2020 2019

A 1 de janeiro 10.452,83 5.994,23

Dotações 5.153,21 4.427,48

Variações de justo valor (2.141,30) 31,12

Utilizações - - 

A 31 de dezembro 13.464,74 10.452,83

15. CLIENTES

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a decomposição da rubrica de Clientes, é como se 

segue:

  31 DEZ 2020  31 DEZ 2019

  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL

Clientes - Grupo 66.197,17 - 66.197,17  43.569,70 - 43.569,70 

Clientes - Não-grupo 218.432,70 - 218.432,70  353.778,00 - 353.778,00 

Clientes de cobrança duvidosa - - -  31.864,25 - 31.864,25 

  284.629,87 - 284.629,87  429.211,95 - 429.211,95 

Imparidade Clientes - - -  (31.864,25) - (31.864,25)

Total Clientes 284.629,87 - 284.629,87  397.347,70 - 397.347,70

A variação da rubrica de perdas de imparidade durante os períodos de 2020 e 2019 é como segue:

 2020 2019

A 1 de janeiro (31.864,25) (31.864,25) 

Aumentos - - 

Utilizações - - 

Reduções 31.864,25 - 

A 31 de dezembro - (31.864,25)

A antiguidade dos saldos vencidos com imparidade para os períodos apresentados é a seguinte:

 2020 2019

não vencidos - - 

de 6 a 12 meses - - 

de 12 a 18 meses - - 

de 18 a 24 meses - - 

superior a 24 meses - 31.864,25 

Total - 31.864,25

A antiguidade dos saldos vencidos sem imparidade para os períodos apresentados é a seguinte:

 2020 2019

não vencidos 266.769,91 392.018,69 

de 6 a 12 meses 11.662,95 3.680,78 

de 12 a 18 meses 3.754,34 1.648,20 

de 18 a 24 meses 1.014,51 - 

superior a 24 meses 1.428,16 - 

Total 284.629,87 397.347,67 

Para os períodos apresentados não existem diferenças entre os valores contabilísticos e o seu justo valor. Os 

saldos a receber não correntes vencem juros a taxas de mercado.

16. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO A RECEBER/ A PAGAR

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos referentes a imposto sobre o rendimento 

corrente são como segue:

 31 DEZ 2020 31 DEZ 2019

 DEVEDOR CREDOR  DEVEDOR CREDOR

      

Imposto s/ rendimento - IRC 32.752,80 -  - 118.298,89

      

 32.752,80 -  - 118.298,89
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Para os períodos apresentados o saldo de IRC tem a seguinte decomposição:

 2020 2019

Imposto Corrente

Pagamentos por conta 40.560,00 477.219,00 

Retenções na fonte 20.416,42 42.137,33 

Estimativa de IRC (28.223,62) (637.655,22)

Total 32.752,80 (118.298,89)

17. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o detalhe de caixa e equivalentes de caixa apresenta os seguintes valores: 

 31 DEZ 2020 31 DEZ 2019

Caixa 34.008,12 25.977,77 

Depósitos bancários 583.871,74 1.416.584,69 

Caixa e equivalentes de caixa 617.879,86 1.442.562,46

O detalhe do montante considerado como saldo final na rubrica de “Caixa e equivalentes de caixa” para 

efeitos da elaboração da demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 

2020 e 2019 é como segue:

 31 DEZ 2020 31 DEZ 2019

Caixa 34.008,12 25.977,77 

Depósitos bancários 583.871,74 1.416.584,69 

Caixa e equivalentes de caixa (Ativo) 617.879,86 1.442.562,46

Descobertos bancários - - 

Caixa e equivalentes de caixa (Passivo) - - 

 617.879,86 1.442.562,46

18. CAPITAL

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social da Empresa encontrava-se totalmente subscrito e realiza-

do, sendo representado por 200.000 ações com o valor nominal de 5 euros cada.

O detalhe do capital social a 31 de dezembro de 2020 e 2019 é como segue:

 NÚMERO DE AÇÕES CAPITAL SOCIAL  

Capital Social 200.000,00 1.000.000,00  

 200.000,00 1.000.000,00  

O Capital da Oceanário de Lisboa, SA é detido na totalidade pela Fundação Oceano Azul.

19. RESERVAS LEGAIS

De acordo com o art.º 295 do Código das Sociedades Comerciais, pelo menos 5% do resultado tem de ser 

destinado à constituição ou reforço da reserva legal, até que esta represente pelo menos 20% do Capital So-

cial. A reserva legal não é distribuível, a não ser em caso de liquidação, e só pode ser utilizada para absorver 

prejuízos, depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para incorporação no Capital Social (art.º 296 do 

Código das Sociedades Comerciais). A reserva legal da Empresa encontra-se totalmente constituída.

20. FINANCIAMENTOS OBTIDOS

A classificação dos financiamentos obtidos quanto ao prazo (corrente e não corrente) e por natureza de em-

préstimo, no final do exercício, é como segue:

  31 DEZ 2020  31 DEZ 2019

  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL

Empréstimos bancários i)
Santander Totta 3.418.216,30 6.226.661,94 9.644.878,24  827.070,81 5.811.544,25 6.638.615,06 

  3.418.216,30 6.226.661,94 9.644.878,24  827.070,81 5.811.544,25 6.638.615,06 

I) O empréstimo bancário foi contraído junto do SantanderTotta, a 28 de setembro de 2015, no montante inicial 

de 10.000.000 euros, com o prazo de 12 anos, vencendo juros às taxas de Euribor 6M e spread 2,75%, neces-

sário para o cumprimento do pagamento inicial, contrapartida financeira prevista no contrato de concessão 

celebrado com o Estado Português

Adicionalmente a Empresa contraiu um financiamento a curto prazo no montante de 3.000.000 euros, o qual foi 

utilizado durante ao ano 2020, com prazo de 12 meses, vencendo juros às taxas de Euribor 12M e spread 1,50%.
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Em resultado do atual contexto de saúde pública, a entidade requereu uma moratória pública aplicável a 

contratos de crédito e de financiamento celebrados por empresas (Decreto-Lei n.º 10-J/2020), beneficiando 

do adiamento do pagamento das prestações de capital do empréstimo bancário referido em i) por um prazo 

de 18 meses.

EMPRÉSTIMOS 

As maturidades dos financiamentos da Empresa são como segue:

 2020 2019

Até 1 ano 3.418.216,30 827.070,81

Entre 2 e 5 anos 3.375.558,29 3.315.919,50

Superior a 5 anos 2.851.103,65 2.495.624,76

9.644.878,24 6.638.615,06

21. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o detalhe da rubrica de Outras contas a pagar é como segue:

  31 DEZ 2020  31 DEZ 2019

  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL

Fornecedores de investimentos i) 793.922,55 27.728.216,74 28.522.139,29  1.203.225,26 28.218.771,73 29.421.996,99 

Acréscimos de gastos ii) 1.362.209,67 - 1.362.209,67  2.705.703,40 - 2.705.703,40 

Estado e outros entes públicos iii) 145.404,89 - 145.404,89  661.208,00 - 661.208,00 

Adiantamento de Clientes 10.026,17 - 10.026,17  9.462,62 - 9.462,62 

Diferimentos passivos iv) 77.777,42 - 77.777,42  43.554,97 - 43.554,97 

Outras operações com o pessoal 24,82 - 24,82  24,82 - 24,82 

Responsabilidades com locações 27.396,67 1.858,77 29.255,44  29.145,25 15.382,60 44.527,85 

Outros credores 50.546,13 - 50.546,13  49.356,60 - 49.356,60 

 Outras dívidas a pagar 2.467.308,32 27.730.075,51 30.197.383,83  4.701.680,92 28.234.154,33 32.935.835,25

I) Fornecedores de investimentos – o saldo desta rubrica inclui o passivo financeiro associado à obrigação 

contratual de efetuar o pagamento de uma renda fixa atualizada pela inflação durante os 30 anos do contrato 

de concessão. O valor registado corresponde ao valor descontado das rendas a pagar considerando uma 

taxa de juro incremental que a Empresa obteria num financiamento para o mesmo prazo, valor e colateral. 

Os movimentos registados nos exercícios de 2020 e 2019 relativamente à mensuração do direito da conces-

são registados como ativo intangível é como segue: 

VALOR 

Saldo a 01/01/2019 29.011.929,36 

Juro do período 998.608,49 

Reembolso (1.362.855,98)

Atualização por inflação 19.088,17 

Saldo a 31/12/2019 28.666.770,04 

Juro do período 907.476,36 

Reembolso (1.355.474,56)

Atualização por inflação 12.000,36 

Saldo a 31/12/2020 28.230.772,20 

II) Acréscimos de gastos – o detalhe desta sub-rubrica é como segue:

  31 DEZ 2020  31 DEZ 2019

  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL

Gastos com o pessoal 462.547,64 - 462.547,64  826.245,99 - 826.245,99 

Gastos fornecimentos 
e serviços externos 649.249,96 - 649.249,96  1.625.894,41 - 1.625.894,41 

Outros gastos 250.412,07 - 250.412,07  253.563,00 - 253.563,00 

 Acréscimos de gastos 1.362.209,67 - 1.362.209,67  2.705.703,40 - 2.705.703,40 

III) Estado e outros entes públicos – a decomposição da rubrica do Estado e outros entes públicos a 31 de 

dezembro de 2020 e 2019 é a seguinte:

  31 DEZ 2020  31 DEZ 2019

  CORRENTE NÃO CORRENTE  CORRENTE NÃO CORRENTE

Retenções imposto sobre 
o rendimento 31.962,98 -  539.436,87 - 

IVA - -  71.153,50 - 

Contribuições para a segurança 
social 113.441,91 -  50.617,63 - 

145.404,89 -  661.208,00 -
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IV) Diferimentos passivos – a decomposição dos diferimentos passivos a 31 de dezembro de 2020 e 2019 é 

a seguinte:

  31 DEZ 2020  31 DEZ 2019

  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL  CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL

Outros rendimentos a 
reconhecer 77.777,42 - 77.777,42  43.554,97 - 43.554,97 

 Diferimentos passivos 77.777,42 - 77.777,42  43.554,97 - 43.554,97 

Os valores reconhecidos como rendimentos a reconhecer referem-se a serviços faturados e ainda não presta-

dos. De acordo com a nova IFRS 15, a 31 de dezembro de 2020, as vendas antecipadas perfazem o montante 

de 77.777,42 euros.

22. FORNECEDORES

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o detalhe da rubrica de Fornecedores é como segue:  

DESCRIÇÃO 2020 2019

Fornecedores - Grupo 572.146,31 - 

Fornecedores - Não-grupo 1.423.845,33 597.577,37 

Total saldo fornecedores 1.995.991,64 597.577,37 

O aumento da divida para com fornecedores em 2020, em relação ao ano 2019, deve-se ao atual contexto 

de saúde pública que vivemos.

23. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2020 foram imputadas ao rendimento o montante de 6.416,00 

euros referentes a donativos de entidades terceiras.

24. VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O montante de vendas e prestação de serviços reconhecido na demonstração dos resultados e do outro 

rendimento integral em 2020 e 2019 é detalhado como segue:

 2020 2019

Vendas de Produtos   

Mercadorias 684.871,39 2.284.593,52 

Sub-total 684.871,39 2.284.593,52 

Prestação de Serviços   

Bilheteira 5..431.078,26 16.248.948,65 

Patrocínios 100.000,00 100.000,00 

Arrendamentos / Concessões 52.714,05 301.222,35 

Aluguer de espaços 14.204,30 62.527,62 

ACE / Sieocean 31.589,15 36.960,00 

Outras prestações de serviços - 858,50 

Sub-total 5.629.585,76 16.750.517,12

Vendas e prestação de serviços 6.314.457,15 19.035.110,64

A redução visível no volume de vendas e prestações de serviços deve-se ao impacto da pandemia, que obri-

gou ao encerramento durante 56 dias do Oceanário de Lisboa (entre 16 de março de 2020 e 10 de maio de 

2020) e à recuperação lenta que o setor das atividades culturais está a enfrentar.

25. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, reconhecido na demonstração dos resulta-

dos e do outro rendimento integral em 2020 e 2019 é detalhado como segue:

 2020 2019

Existências iniciais 415.798,81 250.673,72 

Compras 302.035,53 1.028.210,94 

Regularização de existências (11.769,10) (23.757,53)

Existências finais (404.399,45) (415.798,81)

 301.665,79 839.328,32

26. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

O detalhe dos gastos com fornecimentos e serviços externos incorridos nos exercícios de 2020 e 2019 é 

como segue:
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 2020 2019

Trabalhos especializados 1.687.737,74 2.293.314,88 

Publicidade e propaganda 437.182,63 361.973,64 

Vigilância e segurança 361.188,57 398.417,48 

Honorários 121.360,91 383.449,75 

Comissões 60.857,56 142.823,50 

Conservação e reparação 896.323,30 1.197.672,33 

Materiais 39.690,41 84.204,28 

Energia e fluídos 1.306.584,75 1.547.382,68 

Deslocações, estadas e transportes 51.639,99 131.514,66 

Rendas e alugueres 398.274,22 1.033.798,96 

Comunicação 49.688,60 43.948,65 

Seguros 71.341,13 65.029,05 

Contencioso e notariado 428,75 1.393,82 

Despesas de representação 31.424,56 27.354,31 

Limpeza, higiene e conforto 369.911,79 407.268,32 

Outros serviços 359.399,62 555.250,00 

Fornecimentos e serviços externos 6.243.034,53 8.674.796,31

A rubrica de rendas e alugueres, a 31 de dezembro de 2020 e 2019 inclui o montante de 317.565,06 euros e 

953.082,62 euros, respetivamente, relativamente à contrapartida financeira variável de 5% sobre as receitas da 

concessão, nos termos do contrato.

Devido à quebra significativa da receita conforme acima mencionado, os gastos correntes da atividade em 

2020 sofreram igualmente uma redução versus o ano anterior.

27. GASTOS COM O PESSOAL

Os gastos com pessoal, incorridos durante o exercício de 2020 e 2019, foram como segue: 

 2020 2019

Remunerações   

Orgãos sociais 179.475,85 295.079,51 

Pessoal 1.671.469,69 2.128.348,47

Sub-total 1.850.945,54 2.423.427,98

Outros encargos   

Indeminizações 7.120,00 61.710,54

Encargos sobre remunerações 440.646,08 422.927,01 

Seguros de acidentes de trabalho 32.949,90 22.499,62 

Gastos de ação social 3.000,00 9.115,00 

Outros 168.223,35 246.301,70 

Sub-total 651.939,33 762.553,87

Gastos com o pessoal 2.502.884,87 3.185.981,85

O número médio de empregados da Empresa em 2020 foi de 77 (2019:76).

A rubrica de gastos de ação social refere-se a cheques-creche atribuídos aos colaboradores.

28. VARIAÇÕES DE JUSTO VALOR

A rubrica de variações de justo valor, no exercício de 2020 e 2019 no montante de (2.141,30) euros e 31,12 euros, 

respetivamente, refere-se à atualização da valorização do Fundo de compensação de Trabalho (“FCT”) (nota 14). 

29. OUTROS RENDIMENTOS

A rubrica de Outros rendimentos em 2020 e 2019 pode ser apresentada como segue:

 2020 2019

Diferenças de câmbio favoráveis 1.335,02 372,62 

Sinistros 36.015,67 -

Descontos pronto pagamento obtidos 26,13 6,39 

Correções de períodos anteriores 17.225,59 70.981,39 

Outros não especificados 59.097,51 13.900,13 

 113.699,92 85.260,53
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30. OUTROS GASTOS 

O detalhe da rubrica de Outros gastos em 2020 e 2019 é apresentado no quadro seguinte:

 2020 2019

Impostos 14.749,00 7.452,55 

Donativos 118.462,65 296.520,68 

Quotizações 30.601,54 29.147,08 

Diferenças de câmbio desfavoráveis 2.089,29 8.831,76 

Perdas em inventários 10.252,58 18.185,25 

Outros não especificados 31.250,41 34.985,79 

 207.405,47 395.123,11

31. GASTOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS

O detalhe dos gastos e rendimentos financeiros em 2020 e 2019 é como segue:

  2020  2019

Gastos financeiros     

Juros suportados     

Empréstimos bancários  228.335,56  196.187,44 

Outros gastos financeiros  909.056,43  999.406,49 

  1.137.391,99  1.195.593,93

 2020 2019

Rendimentos financeiros

Juros obtidos   

Empréstimos a empresas do Grupo 37.739,57 26.541,67 

 37.739,57 26.541,67 

32. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

A decomposição do montante de imposto sobre o rendimento do exercício, reconhecido nos resultados de 

2020 e 2019 é conforme segue:

 2020 2019

Imposto s/ rendimento corrente (186.405,38) 656.675,46 

Imposto s/ rendimento diferido (1.534.310,37) (11.629,14)

Imposto sobre o rendimento (1.720.715,75) 645.046,32

   

A reconciliação do montante de imposto do exercício é conforme segue:

 2020 2019

Resultado antes de Imposto (6.838.588,63) 2.677.848,75 

Taxa de Imposto 21,0% 21,0%

 (1.436.103,61) 562.348,24

Gastos não dedutíveis 55.741,76 70.668,95 

Anulação efeitos método equivalência patrimonial 9.521,71 (48.212,80)

Diferenças temporárias dedutíveis c/ imposto diferido (91.433,49) (775,27)

Diferenças temporárias dedutíveis s/ imposto diferido - - 

Benefícios fiscais (11.757,27) (14.732,11)

Ajustamentos decorrentes da aplicação do justo valor - (6,54)

Tributação autónoma 28.223,62 14.439,95 

Derrama - 72.920,34 

Insuficiência/excesso de estimativa IRC (214.629,00) 19.020,24 

Outros (60.279,47) (30.624,68)

 (1.720.715,75) 645.046,32

Imposto s/ rendimento corrente (186.405,38) 656.675,46 

Imposto s/ rendimento diferido (1.534.310,37) (11.629,14)

Imposto s/ rendimento (1.720.715,75) 645.046,32

Taxa efetiva de imposto 25,2% 24,1%

A taxa de imposto utilizada na determinação do montante de imposto sobre o rendimento corrente é con-

forme segue:

 2020 2019

Taxa de imposto 21,00% 21,00%

Derrama 1,50% 1,50%

Derrama estadual 3,00% 3,00%

 25,50% 25,50%

De acordo com a legislação, a taxa de derrama estadual é aplicável ao Lucro tributável acima de 1.500.000 euros.
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A 31 de dezembro 2020, em resultado do atual contexto de saúde pública em que vivemos, a Entidade apurou 

um prejuízo fiscal estimado no montante de 6.870.842,29 euros, tendo sido calculado um ativo por imposto 

diferido sobre o mesmo. Estima-se que o mesmo seja utilizado num prazo de 6 anos.

33. COMPROMISSOS

Os compromissos assumidos pela Entidade, à data do relato financeiro do exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020 e 2019, são como se segue:

33.1 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DECORRENTES DO COMPROMISSO VARIÁVEL REFERENTE AO CONTRATO 

DE CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO OCEANÁRIO DE LISBOA

Na sequência da celebração do referido contrato de concessão adicionalmente ao pagamento do ativo 

intangível (ver notas 3.4 e 7), a  Empresa assumiu a obrigação contratual de pagamento de uma contrapartida 

financeira variável calculada sobre 5% sobre as receitas da concessão, nomeadamente as receitas da bilhetei-

ra e outras atividades comerciais, comparticipações em taxas ou outros tributos que a Empresa tenha direito 

por lei e juros ou remunerações de capitais e de aplicações financeiras efetuadas pela mesma.

Pelo facto de o seu cálculo ser variável, esta obrigação não está registada nas demonstrações financeiras da 

Empresa.

33.2 COMPROMISSOS COM LOCAÇÕES 

Resumo das rendas vincendas relacionadas com os contratos de locação em vigor à data de 31 de dezembro 

de 2020 e 2019:

2020 < 1ANO 1 - 5 ANOS > 5 ANOS

Viaturas - - - 

 - - - 

    

2019 < 1ANO 1 - 5 ANOS > 5 ANOS

Viaturas 7.423,41 - - 

 7.423,41 - - 

Em 2020 e 2019, não foram considerados para o cálculo das rendas vincendas os contratos em que, por apli-

cação da IFRS 16, o reconhecimento das locações no balanço da entidade passaram a ser efetuado como um 

ativo não corrente, referente ao direito de uso do item locado, e como um passivo financeiro, pela obrigação 

de pagamento dos encargos à locadora.

34. CONTINGÊNCIAS

34.1 PASSIVOS CONTINGENTES

A Entidade tem os seguintes passivos contingentes decorrentes das garantias bancárias prestadas, conforme 

segue:

BENEFICIÁRIO OBJETO INÍCIO 2020 2019

Estado Português Contrato de Concessão 28-09-2015 2.000.000,00 2.000.000,00 

   2.000.000,00 2.000.000,00 

A Empresa prestou uma garantia bancária no montante de 2.000.000 euros ao Estado Português, para garantir 

o cumprimento exato e pontual das suas obrigações legais e contratuais, incluindo as relativas a penalidades 

contratuais, no âmbito do contrato de concessão celebrado com o Estado Português.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Empresa não tinha quaisquer outros passivos contingentes para além 

dos apresentados no quadro acima.

34.2 GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS

A Entidade tem as seguintes garantias bancárias prestadas por terceiros, conforme segue:

Beneficiário Objeto Início 2020 2019

Cerger Obrigações Contratuais 08-02-2011 24.000,00 24.000,00 

Engitetra Obrigações Contratuais 31-01-2011 16.930,44 16.930,44 

Prestibel Obrigações Contratuais 09-11-2016 46.425,60 46.425,60 

Saniambiente Obrigações Contratuais 07-08-2012 29.773,58 29.773,58 

Siemens Obrigações Contratuais 16-01-2016 15.763,13 15.763,13 

   132.892,75 132.892,75 

34.3 ATIVOS CONTINGENTES

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Empresa não tinha quaisquer ativos contingentes.
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35. PARTES RELACIONADAS 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a Empresa é controlada pela Fundação Oceano Azul, que detém 100% do 

capital da Entidade. 

REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As remunerações auferidas pelo Conselho de Administração da Empresa ascenderam a 165.675,85 euros, du-

rante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (31 de dezembro de 2019: 281.417,01 euros).

REMUNERAÇÃO DO FISCAL ÚNICO

A remuneração auferida pelo Fiscal Único ascendeu a 13.800,00 euros, durante o exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020 (31 de dezembro de 2019: 13.190,00 euros).

TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

(a) Natureza do relacionamento com as partes relacionadas: 

Acionistas       

| Fundação Oceano Azul.

Partes relacionadas por via de acionistas

| Pingo Doce;

| Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS, SE;

| Sociedade Francisco Manuel dos Santos II, SA;

| Fundação Francisco Manuel dos Santos;

| Unilever Fima;

| Waterventures;

| Gallo Worldwide;

| Walk’in Clinics Portugal SA.

Associadas        

| Telecabine de Lisboa, Lda.

Outras entidades - Participação ACE

| Sieocean.

(b) transações e saldos pendentes 

I) Acionistas

Vendas e compras de serviços

Durante o exercício, a Empresa efetuou as seguintes transações com a acionista:

RENDIMENTOS 2020 2019

Rendimentos financeiros   

Fundação Oceano Azul 37.739,57 26.541,67

 37.739,57 26.541,67

RENDIMENTOS 2020 2019

Serviços prestados/Outros rendimentos   

Fundação Oceano Azul 2.445,59 1.948,99

 2.445,59 1.948,99

2020 2019

Compras de serviços/Outros gastos   

Fundação Oceano Azul 1.052,36 3.324,24

 1.052,36 3.324,24

Saldos devedores e credores

No final do exercício de 2020 e 2019, os saldos resultantes de transações efetuadas com partes relacionadas 

são como segue:

SALDOS DEVEDORES 2020 2019

Clientes   

Fundação Oceano Azul 720,00 -

Outros créditos a receber   

Fundação Oceano Azul 13.876,70 3.382,80 

 13.876,70 3.382,80 

Empréstimos concedidos   

Fundação Oceano Azul - 2.100.000,00 

 - 2.100.000,00 

Juros a receber   

Fundação Oceano Azul - 12.031,26 

 - 12.031,26 
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ii) Partes relacionadas por via dos acionistas

Vendas e compras de serviços

Durante o exercício, a Empresa efetuou as seguintes transações com as partes relacionada por via dos acionistas:

 RENDIMENTOS 2020 2019

Serviços prestados/Outros rendimentos   

Pingo Doce 100.000,00 100.000,00 

Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS, SE - - 

Sociedade Francisco Manuel dos Santos II, S.A. 55.067,32 61.876,80 

Fundação Francisco Manuel dos Santos - 1.645,00 

Unilever Fima - 77.834,20 

Waterventures - 5.689,46 

Gallo Worldwide - 420,00 

Walk’in Clinics Portugal 78.781,88 -

 233.849,20 247.465,46

 GASTOS 2020 2019

Compras de serviços/Outros gastos   

Pingo Doce 20.400,00 - 

Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS, SE - - 

Unilever Fima 167.883,13 133.703,19 

Gallo Worldwide 92.176,24 105.680,03 

 280.459,37 239.383,22

Saldos devedores e credores

No final do exercício de 2020 e 2019, os saldos resultantes de transações efetuadas com partes relacionadas 

são como segue:

SALDOS DEVEDORES 2020 2019

Clientes   

Unilever Fima - 19.645,92 

Sociedade Francisco Manuel dos Santos II, S.A. 12.447,93 - 

Walk’in Clinics Portugal 18.150,49 - 

30.598,42 19.645,92

Outros créditos a receber   

Walk’in Clinics Portugal 18.300,00 - 

Sociedade Francisco Manuel dos Santos II, S.A. 15.000,00 15.000,00 

 33.300,00 15.000,00 

SALDOS CREDORES 2020 2019

Fornecedores   

Pingo Doce 20.400,00 -

Unilever Fima 167.848,18 -

Gallo Worldwide 78.858,13 -

267.106,31 -

Outras dívidas a pagar   

Unilever Fima 3.981,21 72.000,00 

Gallo Worldwide - 16.424,94 

 3.981,21 88.424,94 

iii) Associadas

Vendas e compras de serviços

Durante o exercício, a Empresa efetuou as seguintes transações com a Telecabine:

RENDIMENTOS 2020 2019

Serviços prestados / Outros Rendimentos

Telecabine 6.559,69 23.346,58 

 6.559,69 23.346,58 

GASTOS 2020 2019

Compras de serviços/Outros gastos

Telecabine 1.600,00 1.091,04

 1.600,00 1.091,04
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Saldos devedores e credores

No final do exercício de 2020 e 2019, os saldos resultantes de transações efetuadas com partes relacionadas 

são como segue:

SALDOS DEVEDORES 2020 2019

Clientes

Telecabine - 23.923,78

 - 23.923,78

SALDOS CREDORES 2020 2019

Outras dívidas a pagar

Telecabine - 2.400,01

 - 2.400,01

IV) Outras entidades- Participação ACE

Vendas e compras de serviços

Durante o exercício, a Empresa efetuou as seguintes transações com a Sieocean:

RENDIMENTOS 2020 2019

Serviços prestados/Outros rendimentos 

Sieocean 84.935,28 54.844,39 

 84.935,28 54.844,39 

GASTOS 2020 2019

Compras de serviços/Outros gastos

Sieocean 822.000,00 1.041.745,90

 822.000,00 1.041.745,90

Saldos devedores e credores

No final do exercício de 2020 e 2019, os saldos resultantes de transações efetuadas com partes relacionadas 

são como segue:

SALDOS DEVEDORES 2020 2020

Clientes

Sieocean 53.029,24 3.849,76

Outros créditos a receber

Sieocean 52.000,00 16.500,00

 105.029,24 20.349,76

SALDOS CREDORES 2020 2019

Fornecedores

Sieocean 305.040,00 -

 305.040,00 -

36. EVENTOS SUBSEQUENTES

Decorrente da nova vaga de infeções provocada pelo vírus SARS COV-2, foi decretado um novo Estado de 

emergência que obrigou ao encerramento das instalações a 15 de janeiro de 2021. O Oceanário de Lisboa está 

a efetuar as diligências necessárias para minimizar eventuais impactos na operação, esperando que o impacto 

não coloque em causa a sustentabilidade da operação do Oceanário de Lisboa.

30 de março de 2021

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

João Pedro Eloi Lopes Banza  José Soares dos Santos

(número 37215) 

 João Falcato Pereira

 Tiago Pitta e Cunha

 Pedro Curto Simões

 Pedro Veloso
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