
QUEM SOMOS ?

• O SEA LIFE Porto é o 30º aquário da 
multinacional Merlin Entertainments, o 
maior operador de atracções de lazer na Europa.

• Alojado no pulmão da cidade do Porto, na 1ª
linha de mar, com uma vista absolutamente 
privilegiada sobre a marginal e o Oceano 

Atlântico, caracteriza-se por uma forte 
componente lúdica mas também

educacional. É nossa máxima 

educar divertindo.

• No SEA LIFE recriamos ambientes pensados ao 
pormenor e próximos do habitat natural das 
espécies, levando ao limite a experiência dos 
nossos visitantes. 

• A missão e valores do SEA LIFE estão 

intimamente imbricadas na promoção 
de consciência ambiental.



PORQUÊ VISITAR-NOS ?

• 5.600 criaturas marinhas e de 
água doce, de cerca de 100 espécies 
diferentes, desde a simpática e tímida estrela-
do-mar aos temíveis tubarões, sem esquecer o 
inteligente polvo ou o bizarro peixe-balão e o 
cinematográfico peixe-palhaço! 

• 17 ambientes únicos, baseados num conceito 

de interactividade total.  Prepare-se 
para encontros imediatos com as mais bizarras e 
fascinantes criaturas marinhas, numa experiência 
em que as barreiras são reduzidas ao mínimo 
necessário à segurança e preservação! 

Estão tão perto de si que é possível 
tocar-lhes! 

• A reprodução de alguns dos míticos elementos 

que fazem parte do imaginário e 
simbolismo da cidade.



O QUE SABEMOS FAZER MELHOR ?

• Somos contadores de histórias!

“Sabias que o tubarão-de-pontas-negras não pode 

parar de nadar senão morre afogado!!”

“No mundo dos cavalos-marinhos é o pai que 

transporta os ovos e que dará à luz ume centena 

de bebés!”

O Polvo tem sangue azul, três corações e a Visão 

mais sofisticada do fundo do mar!”

• Somos players sustentáveis. 
Além de proporcionarmos, diariamente a milhares 
de pessoas, uma experiência única no fantástico 

mundo marinho, comprometemo-nos 
com a conservação dos Oceanos e 
bem-estar das gerações futuras, pela 
consciencialização e contributo para a educação 
da comunidade escolar.



COMO CRIAMOS VALOR?

• SEA LIFE desempenha um papel de dupla 
importância na preservapreservapreservapreservaçççção dos oceanos ão dos oceanos ão dos oceanos ão dos oceanos 
e das gerae das gerae das gerae das geraçççções futurasões futurasões futurasões futuras. 

• SEA HAPPY foi recentemente criado 

para gerir e desenvolver, numa base 
regular, actividades de preservação da vida 
marinha. 

• O SEA LIFE Porto foi plataforma para o 
anúncio da parceria com a Whale and 
Dolphin Conservation Society, um 
compromisso de parceiros ambientais 
em todo o mundo. 

• A grande novidade de 2011 é a Campanha 
““““FAZ SORRIR UMA TARTARUGAFAZ SORRIR UMA TARTARUGAFAZ SORRIR UMA TARTARUGAFAZ SORRIR UMA TARTARUGA” para 
construção de um Centro de Salvamento em 

Zakynthos. 100 mil euros100 mil euros100 mil euros100 mil euros já foram 
angariados!



Merlin’s Magic Wand é o Projecto de 
Solidariedade do Grupo Merlin. 

A nossa ambição: proporcionar experiências 
mágicas a milhares de crianças debilitadas 
e com problemas de saúde um pouco por todo o 
mundo. 

• Um dia foraUm dia foraUm dia foraUm dia fora
Muitas crianças, por motivos de doença, deficiência 
ou outras circunstâncias, estão impedidas de 
experiências que fazem parte do imaginário de 
qualquer criança! 

Providenciando entradas gratuitas e apoio 
financeiro, em todas as suas atracções, no 
mundo inteiro, o Projecto Merlin’s Magic Wand 
ambiciona levar a magia a estas crianças. 

• Levamos a Magia Levamos a Magia Levamos a Magia Levamos a Magia ààààs Crians Crians Crians Crianççççasasasas

Estruturas construídas à medida em Casas 
de Acolhimento para Crianças, com íntima ligação à
experiência proporcionada pela atracção local. 
As estruturas podem assumir várias formas e 
podem incluir espaços como uma área de recreio 
tematizada ou uma sala sensorial SEA LIFE. 

COMO CRIAMOS VALOR?



O QUE NOS DIFERENCIA?

• Uma visita ao SEA LIFE nunca será uma

experiência solitária.  Entretenimento e 
Excelência no Serviço ao 
Visitante são pedras de toque na nossa 
actuação. 

• Uma visita ao SEA LIFE nunca será uma 
experiência repetida ou aparentada. 
As nossas Estratégias de Desenvolvimento de 
Produto e Serviço alavancam em Modelos de 
Inovação permanente, criando no visitante 

uma sensação de NEVER SEEN.  

• Uma nova visita ao SEA LIFE nunca será igual 
à anterior. 
O modelo de negócio Merlin assenta num 

pressuposto de base YET TO COME.
Uma exibição permanente dos vários habitats 

marinhos conjugada com ExposiExposiExposiExposiçççções ões ões ões 
temtemtemtemááááticas, pontuaisticas, pontuaisticas, pontuaisticas, pontuais como Academia dos 
Tubarões, Zombie Fish ou Tropic Zone. 
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O QUE FAZEMOS? EDUTAINMENT

• O SEA LIFE é um desafio para a aprendizagem 
e educação dos mais pequenos. 

Aqui, as crianas crianas crianas criançççças são exploradores as são exploradores as são exploradores as são exploradores 
residentesresidentesresidentesresidentes. Há túneis e grutas a que só elas 
têm acesso, há tesouros para descobrir com 
questionários que desafiarão a sua imaginação, 
há apelos à preservação e conservação de 
espécies que, de forma criativa, estimularão a 
solidariedade e a consciência ambientalsolidariedade e a consciência ambientalsolidariedade e a consciência ambientalsolidariedade e a consciência ambiental.

• Há um manancial de experiências fantásticas 
como a possibilidade de participar em possibilidade de participar em possibilidade de participar em possibilidade de participar em 
projectos projectos projectos projectos úúúúnicosnicosnicosnicos de Incubação de Ovos de 
Tartaruga, ter um papel activo na Alimentação 
diária dos animais, integrar Bolsas de 
Voluntariado, participar em Concursos e 
Workshops, assistir a seminários e conferências 

• Tudo isto colorido por um sem número de 

curiosidades curiosidades curiosidades curiosidades para aprender sobre o 
fantástico mundo das espécies marinhas! 


