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Devemos saber enfrentar desafios complexos munidos de um cada  

vez maior conhecimento das ligações entre os oceanos e as mudanças 

climáticas, de modo a conseguirmos alocar meios de recuperação  

e conservação de espécies marinhas cruciais, responder ao desafio  

da poluição dos mares por resíduos plásticos ou defender a sustentabilidade 

da produção de proteínas marinhas, entre muitas outras acções.  

Em conjunto com uma rede global de parceiros, faremos o nosso melhor 

para dar continuidade a este objectivo. 

O maior desafio da nossa geração é garantir que o planeta que deixamos  

à nossa descendência é mais sustentável e resiliente do que aquele que 

temos hoje. Os oceanos são o factor-chave desse legado. 

Se partilha desta visão, junte-se a nós neste extraordinário desafio!

O século XXI será o século dos oceanos.

JOSÉ SOARES DOS SANTOS

Sociedade Francisco Manuel dos Santos

Carta do Fundador

O desenvolvimento insustentável, com a exploração abusiva dos recursos 

naturais, continua não só a criar deterioração ambiental mas também  

a dificultar a prosperidade humana. A dependência entre o ser humano  

e o planeta é cada vez mais evidente aos olhos de todos. 

Quando reflectimos sobre a sustentabilidade ambiental temos de olhar  

para os mares e oceanos, pois são eles o sistema de suporte à vida  

no planeta. Estes encontram-se muito mais ameaçados do que a maioria  

das pessoas, inclusive os nossos decisores, se apercebe. 

Devido ao esgotamento dos recursos naturais terrestres e à crescente 

sofisticação das tecnologias subaquáticas, seremos testemunhas de uma 

corrida global aos oceanos. As nossas economias mover-se-ão cada vez mais 

offshore com o aumento progressivo da degradação do ambiente marinho. 

É por este motivo que estamos tão empenhados em contribuir para  

uma visão que possibilite a coexistência entre um oceano saudável  

e o desenvolvimento humano. Apoiamos esta missão através da Fundação 

Oceano Azul, uma organização exclusivamente dedicada à sustentabilidade 

dos oceanos.
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Crianças entre os 5 e os 9 
anos de idade, designadas 
pela Fundação Oceano 
Azul, para receberem 
formação em Portugal 
sobre a sustentabilidade 
dos oceanos nos próximos 
cinco anos.

>500 000

Reputados parceiros nacionais  
e internacionais40

A Fundação Oceano Azul, nova 
campeã internacional dos oceanos, 
fortalece a liderança em assuntos 
marinhos

1

Valor entregue ao governo 
português na aquisição  
do Oceanário de Lisboa,  
o activo-chave da Fundação 
Oceano Azul, bem como  
o compromisso do 
Fundador na mesma 
Fundação

*  Valor ao qual acrescem  
as receitas do Oceanário  
de Lisboa dos próximos 30 anos 
(estimadas em 2,5 milhões  
de euros por ano)

Pessoas alcançadas 
anualmente através  
do Oceanário  
de Lisboa

>1 200 000

56,5 M€*
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A nossa visão

Um oceano saudável é essencial para  
o desenvolvimento humano

A nossa missão

Contribuir para um oceano saudável e produtivo 
em benefício do nosso planeta

Uma nova iniciativa para um 
novo paradigma: olhar para  
a sustentabilidade do planeta 
sob o ponto de vista dos oceanos

Inspirar a sociedade a cuidar do oceano

Com o objectivo de legar às gerações futuras  
um oceano limpo e produtivo
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Uma Fundação assente  
em 3 pilares

Cuidar do oceano
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 LITERACIA OCEÂNICA
Preparar uma geração azul através  
de programas educativos para crianças  
em idade escolar e aumentar a consciência 
colectiva sobre o desafio da sustentabilidade 
do oceano com o objectivo de lhe dar voz

 CONSERVAÇÃO DO OCEANO
Proteger, valorizar e promover o nosso capital 
natural azul, apoiando as áreas marinhas 
protegidas e outras formas de usufruto 
sustentável do oceano

 CAPACITAÇÃO
Promover uma governação integrada  
dos oceanos com base em princípios éticos  
e enraizada no conhecimento científico; 
apoiar uma economia azul, inovadora  
e amiga do ambiente

PORQUE…

 é um ecossistema vivo e frágil

  fornece oxigénio ao planeta, regula o clima e 
atenua o aquecimento global através da absorção 
de CO2 e do calor da atmosfera

  dá um grande contributo à economia mundial 
(energia, meio de navegação do comércio 
internacional e alimento para uma população em 
constante crescimento)

CONTUDO…

  o oceano enfrenta múltiplas ameaças devido  
à sobre-exploração, à poluição, às emissões  
de CO2, à destruição dos ecossistemas costeiros  
e à disseminação de espécies invasoras
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Agir como um catalisador para 
alavancar o papel de Portugal 
como um país de oceanos que 
protege o seu capital natural azul 
e promove o desenvolvimento 
sustentável do oceano através  
do envolvimento da sociedade

Área Marítima Portuguesa

Tornar-se um parceiro de 
renome a nível global, 
promovendo programas 
de conservação e 
sustentabilidade dos 
oceanos em cooperação 
com instituições públicas 
e privadas (exemplo: 
ONU, organizações 
não governamentais 
e outras fundações), 
incluindo os Pequenos 
Estados Insulares em 
Desenvolvimento

Foco em actividades  
de capacitação para uma 
nova política governativa 
do oceano dentro  
da Europa

Cooperação transatlântica 
envolvendo a América do 
Norte e do Sul e outros países 
de África

A Fundação  
Oceano Azul 

está sediada em 
Portugal mas visa 

um alcance 
global
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A Fundação orienta-se por  
um conjunto de valores

Respeito 
pela natureza, pela vida 
marinha e pelo planeta

Solidariedade 
com as gerações futuras, 
que devem ter o direito de 
beneficiar do capital natural 
do oceano

Conhecimento 
e investigação científica de 
apoio à tomada de decisão

Inovação 
para garantir níveis 
mais elevados de 
desenvolvimento através 
de usos sustentáveis   do 
oceano

Criatividade 
e pensamento crítico 
focado em soluções 
(abordagem de resolução 
de problemas)

Excelência 
na cooperação  
e networking

Ética 
nas relações de trabalho,  
na gestão dos processos  
e na administração  
do oceano
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Estrutura e Governança

Conselho Fiscal Conselho de 
Administração

O Conselho Executivo 
é responsável pela 
implementação das decisões 
do Conselho de Administração 
e será apoiado pelos Gestores 
de Programa

O Conselho de Curadores é responsável 
pela orientação estratégica da Fundação

Conselho de Curadores

Conselho Executivo

O Conselho Fiscal  
é composto por especialistas 
em matéria de auditoria 
e supervisão financeira e 
tem actuado como reforço 
dos poderes estatuários

O Conselho de Administração 
é responsável pela gestão 
da Fundação e pela 
implementação das suas 
orientações estratégicas
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Consultores Especiais do Conselho 
de Curadores

Kristian Parker

Vice-Presidente do 
Conselho de Curadores 
da Oak Foundation 
e membro da família 
fundadora desta 
organização. Dirigiu o 
programa ambiental da 
Oak Foundation desde 
a sua criação, em 1998, 
e trabalha para este 
projecto desde 2003.  
O programa ambiental da 
Oak Foundation dedica 
grande parte dos seus 
meios a dois dos maiores 
desafios do mundo: as 
mudanças climáticas e 
o colapso dos recursos 
pesqueiros. Kristian é 
também membro do 
conselho fundador da 
OceansFive e membro 
do Conselho de 
Administração da Oceana 
e da ClimateWorks.

Nuno Vieira Matias

Foi chefe do Estado-Maior da 
Armada entre 1997 e 2002. 
Foi também superintendente dos 
Serviços de Material, Comandante 
Naval e comandante-chefe da 
Área Ibero-Atlântica. Foi membro 
da Comissão Estratégica dos 
Oceanos e presidente da Academia 
de Marinha. Actualmente é 
vice-presidente da direcção da 
Sociedade de Geografia de Lisboa, 
membro da Academia de Ciências 
de Lisboa, membro emérito da 
Academia Portuguesa de História, 
membro do Conselho Nacional 
de Educação e ainda membro 
do European Security Research 
Advisory Board da União Europeia. 
O almirante Vieira Matias é professor 
convidado no Instituto de Estudos 
Políticos da Universidade Católica 
Portuguesa e autor de diversos 
trabalhos e artigos sobre estratégia 
marítima, segurança nacional e 
economia do mar.

Julie Packard

Directora executiva 
do Aquário de 
Monterey, curadora 
da David and Lucile 
Packard Foundation 
e presidente do 
Conselho de 
Administração 
do Monterey Bay 
Aquarium Research 
Institute (MBARI), 
líder mundial em 
ciência e tecnologia 
sobre o fundo 
dos oceanos. 
Membro da Pew 
Oceans Comission 
e membro da 
Joint Oceans 
Commission 
Initiative.

Viriato 
Soromenho- 
-Marques

Ensina Filosofia nos 
Departamentos de 
Filosofia e Estudos 
Europeus da 
Universidade de Lisboa 
onde é professor 
catedrático. É membro 
correspondente da 
Academia de Ciências 
de Lisboa e da 
Academia de Marinha. 
Foi coordenador 
científico do Programa 
Gulbenkian Ambiente 
(2007-2011). Autor de 
inúmeros trabalhos 
publicados sobre 
Filosofia, Meio 
Ambiente e Relações 
Internacionais.

Conselho de Curadores

José Soares dos Santos  
Presidente

Licenciado em Biologia Marinha 
pela Universidade Clássica 
de Lisboa em 1986. CEO 
da Sociedade Francisco Manuel 
dos Santos B.V., principal 
accionista da Jerónimo Martins, 
desde 2001. Membro do 
Conselho de Administração 
da Sociedade Francisco 
Manuel dos Santos SGPS SE. 
É membro do Conselho de 
Administração da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos 
desde 2009. Presidente da 
Unilever Jerónimo Martins, Lda.; 
presidente da Gallo Worldwide, 
Lda. e presidente da Jerónimo 
Martins – Distribuição de 
Produtos de Consumo, Lda. 
É presidente do Oceanário de 
Lisboa S.A. desde Setembro 
de 2015.

Princesa Laurentien  
van Oranje -Nassau 

Presidente da Fauna & Flora International, 
trabalha na área da sustentabilidade e 
mudanças climáticas há mais de uma 
década. Foi conselheira especial do WWF 
e actualmente é conselheira especial 
da associação “Rewilding Europe” e 
membro da European Climate Foundation. 
Estabeleceu a Missing Chapter Foundation, 
cuja missão é promover a emancipação dos 
jovens e o diálogo intergeracional entre  
as crianças e os decisores económicos.  
É especialista em literacia através da Reading 
& Writing Foundation, entidade que fundou 
enquanto enviada especial da UNESCO para 
a Alfabetização para o Desenvolvimento.  
É autora de vários livros infantis, incluindo a 
série Mr. Finney sobre temas ambientais, que 
foram traduzidos em oito línguas. Com o seu 
marido, criou e gere um centro de inovação 
em Haia designado “Number 5”. A Princesa 
Laurentien possui ainda uma série de cargos 
honorários em organizações ligadas à língua 
e à cultura, incluindo o de presidente da 
European Cultural Foundation.

Jane Lubchenco

Ex-administradora da NOAA; 
ilustre professora universitária 
e conselheira em Ciências 
do Mar, ex-enviada científica 
dos EUA para os oceanos. 
Cientista ambiental reconhecida 
internacionalmente e com uma 
profunda experiência científica, 
académica e governativa. 
Nomeada pelo presidente 
Obama em Dezembro de 
2008 como parte da “Science 
Dream Team”, Lubchenco é uma 
ecologista marinha e cientista 
ambiental com expertise na 
temática dos oceanos, das 
alterações climáticas e nas 
interacções entre o meio 
ambiente e o bem-estar 
humano.
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João Falcato Pereira 
Comissão Executiva

Director do Oceanário de 
Lisboa, S.A. desde 2006, tem 
uma licenciatura em Ciências do 
Meio Aquático pelo Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar 
e uma pós-graduação em Gestão 
Avançada pela Universidade 
Católica Portuguesa. Foi gestor 
da Telecabine de Lisboa, Lda. 
(2007-2012), administrador 
da Fundação do Gil (2012-
2015) e membro do Conselho 
Directivo do Fórum Empresarial 
da Economia do Mar (2010-
-2016). É também membro 
do Conselho Directivo da 
Associação Portuguesa de Zoos 
e Aquários e administrador 
da SIEOCEAN. Desde 2013 é 
membro do Comité Executivo 
da EAZA (Associação Europeia 
de Zoos e Aquários), e desde 
2014 Presidente da EUAC (União 
Europeia de Conservadores de 
Aquários).

Consultores Especiais do Conselho de Administração

Heather Koldewey

Directora dos programas de 
conservação de água doce e 
marinha da Zoological Society of 
London, Heather Koldewey procura 
soluções através da investigação 
interdisciplinar e acções de 
conservação na interface entre  
as comunidades e o ambiente. 
Co-fundadora do Projecto Seahorse, 
principal autoridade mundial em 
cavalos-marinhos, foi também 
responsável pela Net-Works, 
uma iniciativa que visa capacitar 
populações costeiras nos países 
em desenvolvimento para recolha, 
venda e transformação de redes 
de pesca em carpetes. Koldewey 
criou ainda o Project Ocean, uma 
parceria inovadora entre a cadeia 
de lojas Selfridges e a Zoological 
Society of London para levar o 
tema da conservação dos oceanos 
a novos públicos e contribuir para 
mudar os hábitos de consumo. 
Professora Associada Honorária na 
Universidade de Exeter, no campus 
de Corwall.

Peter Heffernan

É presidente executivo do Marine Institute 
desde 1993, a agência nacional irlandesa de 
investigação e desenvolvimento que, desde 
então, ampliou os seus recursos humanos 
de um para mais de 200 funcionários e viu 
crescer o seu orçamento para 50 milhões 
de euros. O instituto abrange uma série de 
áreas: Marine Environment and Food Safety 
Services, Fisheries Ecosystem and Advisory 
Services, Oceanographic and Information 
Services, Irish Maritime Development Office, 
Policy Innovation and Research Services e  
Corporate Services. Doutorado em Ciências 
Marinhas pela Universidade Nacional da 
Irlanda (NUI Galway), Peter Heffernan 
trabalhou na Universidade da Geórgia  
nos Estados Unidos (1985-92). Foi eleito 
membro da Academia Real Irlandesa (MRIA) 
em Novembro de 2006 e dois anos mais 
tarde recebeu o prémio Alumni da NUI 
Galway em Ciências Naturais. Peter Heffernan 
foi nomeado para o Conselho Europeu 
da Área de Investigação e Inovação e 
posteriormente, sendo um especialista  
em Investigação, Inovação e Políticas 
Científicas pela comissária Marie Geoghegan 
Quinn.

Conselho de Administração José Soares dos Santos 
Presidente

Tiago Pitta e Cunha 
CEO

Tem dedicado os últimos 19 anos 
de trabalho à área das políticas 
oceânicas enquanto legislador nas 
Nações Unidas, no Governo de 
Portugal e na Comissão Europeia, 
trabalhando igualmente como 
consultor independente. Defensor 
da importância estratégica dos 
assuntos marítimos tanto para 
Portugal como para a Europa, em 
Lisboa e em Bruxelas, é director 
executivo da Fundação Oceano 
Azul e membro do Conselho Geral 
da Universidade de Lisboa, tendo 
sido conselheiro do Presidente 
da República para assuntos de 
Ambiente, Ciência e Mar. 

Emanuel Gonçalves 
Comissão Executiva

Professor associado no ISPA 
- Instituto Universitário e vice-
presidente do MARE – Centro de 
Ciências do Mar e do Ambiente. 
Tem estado envolvido na criação, 
monitorização e implementação 
de Áreas Marinhas Protegidas 
em diversas regiões, incluindo 
negociações sobre o alto mar. 
Foi adjunto da Estrutura de Missão 
para os Assuntos do Mar, que 
elaborou a Estratégia Nacional para 
o Mar, e coordenador do grupo 
da União Europeia que liderou as 
negociações de aprovação dos 
Critérios Científicos da CDB para 
identificar áreas marinhas ecológica 
ou biologicamente significativas 
(EBSAs). Emanuel Gonçalves é ainda 
membro do Conselho Nacional do 
Ambiente e do Desenvolvimento 
Sustentável. 

R. Andreas Kraemer

Fundador do Ecologic Institute,  
é actualmente investigador sénior 
do Instituto de Estudos Avançados 
de Sustentabilidade (IASS Potsdam) 
e do Centro de Inovação em 
Governação Internacional (CIGI), no 
Canadá. Director não executivo da 
Fundação Oceano Azul, professor 
assistente convidado de Ciência 
Política e professor-adjunto de 
Estudos Alemães na Duke University. 
Em 2015, foi Visiting Scholar no 
MIT. A sua investigação foca-se 
no papel e na função teórica e 
prática dos institutos de pesquisa 
ou dos “think tanks” em diferentes 
sistemas políticos, nas interacções 
entre os domínios políticos e nas 
relações internacionais, tal como na 
governação global no ambiente, nos 
recursos, no clima e na energia. 
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Compromisso anual 
assumido pela SFMS*

Contributo anual  
do Oceanário  

de Lisboa (média)

Financiamento 
mínimo actual  

por ano

Financiamento

* SFMS – Sociedade Francisco Manuel dos Santos

3
M€

2,5
M€

5,5
M€

=+
Com um orçamento inicial de 
5,5 M€, a Fundação pretende 
construir parcerias que  
a coloquem no mapa dos mais 
relevantes contribuidores para  
a sustentabilidade do oceano
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Oceanário de Lisboa

A janela da Fundação Oceano 
Azul para o oceano
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Dos mais avançados aquários e infra-estruturas, 
com biólogos qualificados e dedicados

Composto por mais de 30 aquários com 8.000 
organismos marinhos, entre animais e plantas,  
de mais de 500 espécies diferentes

Com mais de 21 milhões de visitantes  
desde 1998, é uma das atracções mais  
visitadas em Portugal

Classificado como o melhor aquário  
do mundo pelo site TripAdvisor (2015)

E já está a aperfeiçoá-lo, através da construção de  infra-estruturas 
melhoradas, da antecipação em muitos anos dos investimentos 
estimados e do aprimoramento das suas actividades de Literacia 
e Conservação Azul. Em 2016:

Reconhecimento

Excelência

Biodiversidade

Sucesso

Crianças abrangidas  
por Programas 

Educativos

Visitantes

O melhor ano  
de sempre

Investimento  
em infra-estruturas  

e áreas circundantes

109 0001,26M 1,6
M€

A Fundação gere o Oceanário 
de Lisboa – uma das melhores 
janelas oceânicas do mundo
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Promover uma ligação emocional aos oceanos 
mostrando a beleza do mundo subaquático  
ao público em geral

Comunicar com os mais de 1,2 milhões de pessoas  
que todos os anos visitam o Oceanário

Aumentar a sua notoriedade e a sensibilização  
do público para as suas iniciativas

Beneficiar de recursos humanos com experiência 
qualificada em Biolgia (> 30 biólogos), educação, 
conservação, comunicação e marketing

 Fazer parte de uma vasta rede de universidades, 
ONGs, órgãos governamentais e outros

Ter acesso a infra-estruturas e outros meios que  
a tornam mais eficiente

Adquirir conhecimentos imediatos para o seu Pilar  
de Literacia dos Oceanos, beneficiando do programa 
educativo do Oceanário de Lisboa, que hoje chega  
a mais de 100 000 crianças e adultos todos os anos

1

2

3

4

5

6

7
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O Oceanário de Lisboa é 
um recurso único, que irá 
permitir à Fundação:
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Fundação Oceano Azul

From the ocean’s point of view
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  Be an iternational champion  
of ocean sustainability

3

Ser uma campeã internacional 
na sustentabilidade 
do oceano

Tornar-se uma instituição líder 
em literacia dos oceanos

Reforçar a excelência  
do Oceanário de Lisboa

Consolidar e expandir  
a sua rede internacional  
de parcerias

1

2

3

4

A Fundação Oceano Azul tem 
quatro objectivos principais:
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Parcerias e rede  
de contactos
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E muitos líderes de assuntos oceânicos de 
reconhecidas entidades internacionais

Camilla Bausch Maria Damanaki

Jacqueline Délia Brémond Pierre Erwes

Billiana Cicin -Sain Bernard Fautrier

Manuel Cira Øyvind Fylling -Jensen

Fiona Crouch Steve Gaines

Larry Crowder Kristina Gjerde

Entidades portuguesas

Uma rede altamente qualificada 
de indivíduos e instituições 
apoiaram a criação  
da Fundação Oceano Azul
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Mike Orbach Enric Sala

Kristian Parker Lisa Speer

Xavier Pastor Despina Symons

Julie Packard Monica Verbeek

John B. Richardson Philippe Vallette

Waddah Saab Amanda Vincent

Barry D. Gold Princesa Laurentien  
da Holanda

Tony Haymet Margaret Leinen

Peter B. Heffernan Amanda Leland

Terry Hughes Paolo Lombardi

Michael B. Jones Tony Long

Heather Koldewey Carl Gustaf Lundin

R. Andreas Kraemer Stephen de Mora
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