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PARQUE EXPO 

 

Projecto “Vaivém Oceanário” 

 

EMPRESA 

O Oceanário de Lisboa é um aquário público, integrado no grupo Parque EXPO, 

com quase dez anos de idade, que conquistou uma posição de renome na 

indústria dos aquários. Constituído por um tanque central com cerca de cinco 

mil metros cúbicos de água salgada e quatro habitats que representam os 

meios oceânicos – Pacífico, Árctico, Antárctico e Atlântico –, o Oceanário possui 

mais de oito mil animais e plantas de 500 espécies diferentes. Este 

equipamento foi visitado até ao final de 2007 por 12 milhões de pessoas, tendo 

sido galardoado com a “Medalha de Mérito Turístico” pelas acções de relevo 

desempenhadas em prol da promoção e desenvolvimento de Portugal como 

destino turístico. Reconhecido como um dos melhores aquários a nível mundial, 

o Oceanário de Lisboa foi distinguido também com o “Prémio EMAS – Eco-

Management and Audit Scheme” (2005), com a menção honrosa do “Prémio 

Valmor” (1998) e com o “Prémio Chiara’98 Per le Scienze” (1998). 

 

ENVOLVIMENTO 

O Oceanário de Lisboa, uma sociedade anónima de capitais públicos, está desde 

o seu início intimamente ligado à temática da conservação dos oceanos. A sua 

concepção foi totalmente orientada para a observância das boas práticas 

ambientais, visando a importância das intervenções ao nível da utilização 

racional dos recursos naturais, optimizando o consumo de água e energia, da 

aplicação de tecnologias menos poluentes e da promoção de destinos finais 
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adequados dos resíduos produzidos, tendo em vista a melhoria contínua do 

desempenho ambiental da empresa. 

Reforçando estas boas práticas e contribuindo para que outras empresas sigam 

o exemplo, minorando os impactes ambientais provocados pelas suas 

actividades empresariais, o Oceanário de Lisboa assumiu, como eixo estratégico 

para o seu desenvolvimento, a implementação de um Sistema Integrado de 

Gestão da Qualidade e Ambiente, estruturado segundo as normas de gestão NP 

EN ISO 9001:2000 (Sistemas de Gestão da Qualidade), NP EN ISO 14001:2004 

(Sistemas de Gestão Ambiental) e os Regulamentos CE n.º 761/2001 e CE n.º 

196/2006 EMAS (Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria). 

 

PROJECTO  

O Oceanário lançou em 2003 o “Vaivém Oceanário”, um projecto criado com o 

objectivo de levar a instituição para fora de portas, divulgando a sua missão e 

alertando para a urgência da preservação dos oceanos e das espécies 

marinhas, numa digressão adaptada a qualquer localidade do país, junto de 

públicos que nunca haviam visitado o aquário. 

Em 2004 iniciou-se o processo de concepção e desenvolvimento de conteúdos 

para o veículo, assim como a aquisição do mesmo e a contratação de um 

responsável para o projecto. No quadro do lançamento, pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, do concurso para atribuição de financiamento para a 

criação de conteúdos de divulgação científica e tecnológica (medida 3.1 do 

Projecto Operacional Ciência, Tecnologia e Inovação), apresentou-se em Março 

de 2005 a candidatura do projecto “Vaivém Oceanário”. O apoio e 

financiamento, no valor de 200 mil euros, foi concedido já o projecto estava 

prestes a ser lançado. O “Vaivém Oceanário” foi oficialmente apresentado ao 

público no dia 8 de Junho de 2005, no Concelho de Cascais, e desde essa data 

tem estado sempre em funcionamento. 

O veículo é composto por um espaço interior de 40 metros quadrados, que 

recebe entre 15 a 20 pessoas, funcionando como uma sala de cinema, onde se 

projectam documentários que transportam o Oceanário, a sua exposição e a 

logística da vida nos bastidores para o público em geral. O veículo contém 
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também quiosques multimédia ligados ao website do Oceanário, onde é 

possível consultar a base de dados das espécies e saber mais sobre o 

conhecimento dos mares. 

 

RESULTADOS   

Desde Junho de 2005 até Dezembro de 2007, o “Vaivém Oceanário” foi visitado 

por 58.057 pessoas, de 48 localidades. O investimento total foi de cerca de 184 

mil euros, com um custo de operação de cerca de 195 mil euros. 

Em 2007, foram realizadas 23 acções ao longo de 126 dias de trabalho, tendo 

sido contabilizados 29.104 visitantes. Destaca-se a percentagem de visitas 

registadas em Pedrógão Grande, que totalizou 23 por cento da população total, 

em Castanheira de Pêra, com 20 por cento, e em Vila do Bispo, com 12 por 

cento. Se considerarmos o número total de participantes por acção, assume 

especial interesse a estadia em Vila do Conde, com um total de 3820 visitantes, 

em Lagoa, com 2236 visitantes, e em Mirandela, com 2138 pessoas. Em 

relação ao número de visitantes por dia, a acção de Pombal, resultante de uma 

parceria com a Associação da Bandeira Azul, registou um total de 633 

visitantes. 

O Oceanário de Lisboa faz também questão de estar presente junto de públicos 

especiais, como as crianças hospitalizadas, salientando-se a acção realizada no 

Hospital Rainha D. Estefânia, por altura da comemoração dos 128 anos. Nota 

ainda para os 16 workshops realizados para educadores e professores nas 

localidades visitadas, cujo impacto foi relevante, uma vez que as matérias 

apreendidas são depois trabalhadas na disciplina “Área Projecto”, de acordo 

com os conteúdos curriculares. 

 

Mais informações em: http://www.oceanario.pt/  
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