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Compreender a Natureza, desenvolver o Presente, proteger o Futuro

OCEANIC®
MARINE CENTRE / CENTRO OCEÂNICO

O projeto Oceanic® é um conceito que combina os melhores aspetos do espírito empreendedor com 
a sustentabilidade e promoção da vida marinha, ao mesmo tempo que pretende contribuir para o 
desenvolvimento e valorização dos diferentes recursos naturais do Arquipélago dos Açores.
Entre outros aspetos inéditos, o projeto Oceanic irá incorporar um Oceanário Virtual nunca 
antes visto em Portugal, com um ecrã imersivo de grandes dimensões e tecnologia de vídeo Real 
Ultra High Definition 4K. Esta instalação irá oferecer uma oportunidade única de visualização 
das incríveis criaturas marinhas que vivem nas profundezas do Oceano, no seu – até agora 
desconhecido – ambiente natural.
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Muito mais do que um simples projeto de “eco-turismo”, este projeto parte de vários pressupostos que 
sustentam os seus objetivos, nomeadamente:

1. O turismo açoriano baseado na natureza e biodiversidade marinha tem vindo a registar um incremento 
sustentado, estável e contínuo ao longo dos últimos anos, mesmo apesar das condições económicas adversas;

2. O arquipélago oferece acesso fácil e imediato a todo um ecossistema Atlântico o qual é complementado 
pela proximidade de bancos submarinos off-shore;

3. No que diz respeito à fauna marinha, nove das maiores espécies migratórias oceânicas atravessam sazonal 
e regularmente as águas dos Açores – um facto que, conjugado com a presença regular de muitas outras 
espécies, incluindo mais de 20 espécies de mamíferos marinhos, se reveste da maior importância económica;

4. O arquipélago oferece a melhor pesca selvagem e à linha disponível na Europa, de baixo impacto nos 
stocks e nos fundos marinhos, selectiva e sustentável económica e socialmente.

São estes pressupostos que permitem aos promotores do projeto, muitos deles pessoas e entidades com uma 
larga experiência de vida e trabalho nos Açores em áreas relacionadas com o Mar e o Turismo de Natureza, 
apresentar um projeto credível, sustentado e capaz de atingir os seguintes objetivos:

1. Renovar o centro histórico da Horta através da recuperação de um dos seus edifícios históricos, até 
agora abandonado;

2. Criar um Centro de Interpretação Marinha capaz de ser gerido e desenvolvido de forma 
financeiramente auto-sustentada através da comercialização dos seus próprios produtos;

3. Promover o ambiente e ecossistema marinho dos Açores;

4. Desenvolver conteúdos de comunicação visual de elevada qualidade para mostrar habitats marinhos 
açorianos que de outra maneira não estão acessíveis ao grande público;

5. Promover atividades de turismo marinho nos Açores de forma sustentável e respeitadora do Ambiente;

6. Promover uma actividade piscatória que seja economicamente viável e baseada numa abordagem de 
pesca sustentável e de baixo impacto nos mares dos Açores;

7. Criar uma nova gama e marca de produtos do mar para divulgação e valorização da produção 
pesqueira dos Açores, com distribuição através de serviços de courier expresso para diversos e exclusivos 
destinos europeus;

8. Providenciar serviços de design e marketing internacionais de apoio à exportação de produtos dos 
Açores;

9. Criar uma empresa gráfica especializada na promoção de atividades marinhas sustentáveis e do 
turismo de natureza;

10. Oferta de alojamento temático de gama média-alta para um turismo cada vez mais exigente e 
qualitativo.
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Para cumprir este conjunto de objetivos, o projeto Oceanic® inclui diversas vertentes (produtos) que, no 
seu conjunto, dão corpo a esta iniciativa e tornam possível a sua sustentabilidade, através do seu caráter 
complementar e interdisciplinar.

Neste momento, o projeto compreende os seguintes produtos: 

1. OCEANIC® MARINE NATURE LODGING. Uma das peças principais do projeto Oceanic, providencia 
acomodação vocacionada para entusiastas da natureza marinha através de 7 apartamentos temáticos tipo 
estúdio junto à marina da Horta;

2. OCEANIC® MARINE INTERPRETATION CENTRE & FISHPICS® STORE. Centro de interpretação 
e loja para promoção da vida e habitats marinhos dos Açores através de exposições e trabalhos artísticos. 
Além disso, é também feita a promoção das atividades de pesca e de turismo marinho sustentável nos 
Açores. A loja terá produtos didáticos e educativos da Fishpics® sobre a vida marinha, desde mamíferos, aves, 
peixes, crustáceos, entre outros. O Centro de Interpretação Marinha incluirá um Oceanário Virtual, baseado 
num ecrã imersivo de grande formato, bem como um auditório para eventos.

3. OCEANIC® CAFE. Estrutura de apoio ao OCEANIC® MARINE NATURE LODGING, através do qual 
serão servidos os pequenos-almoços aos seus hóspedes. Além disso, será um ponto de venda e promoção 
dos produtos marinhos sustentáveis dos Açores, desenvolvidos no âmbito deste mesmo projeto. Finalmente, 
servirá ainda de apoio para os visitantes do OCEANIC® MARINE INTERPRETATION CENTRE.

4. FISH HOUSE. Fornecerá produtos de pescado dos Açores para consumo no OCEANIC® CAFÉ. Além 
disso, produzirá também para exportação com envio através de serviços de courier expresso para destinos 
europeus.

5. OCEANIC® CREATIONS, LDA / UPS STORE®. A partir daqui serão fornecidos os serviços de embalagem 
e envio expresso para a OCEANIC® STORE e para a FISH HOUSE mas também para o público em geral e 
exportadores de produtos açorianos. Aqui serão também fornecidos serviços de recolha para encomendas 
da UPS, serviços de impressão de grande formato para a OCEANIC® STORE, para o OCEANIC® MARINE 
INTERPRETATION CENTRE e para o público em geral, bem como para exportadores de produtos 
açorianos.

Outros serviços incluem marketing, consultoria, design, embalagem e materiais de promoção; envio de 
produtos alimentares açorianos para mercados de exportação europeus através de serviços de courier 
expresso; e desenvolvimento de uma marca e gama completa de produtos alimentares dos Açores para 
eventual produção em larga escala.
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O OCEANIC® MARINE CENTRE ficará localizado num edifício – já adquirido – junto à Marina da Horta, 
mesmo no centro da área de maior atividade turística da cidade. 

Trata-se de um edifício de interesse histórico cuja construção foi concluída em 1822 por John Bass Dabney, 
um mercador norte-americano e primeiro cônsul dos E.U.A. nos Açores. 

Conhecido localmente por “Relva” (porque foi construído sobre o que era anteriormente um campo de erva 
(pasto?)), foi usado até quase ao final do século XIX sobretudo como local para armazenamento de bens 
importados dos E.U.A., de material de aparelhamento dos navios e de produtos alimentares para exportação, 
nomeadamente vinho

Quando, no final do século XIX, a Horta se tornou num importante centro de operações transatlânticas para 
as empresas de telecomunicações, o edifício foi adquirido pela Western Union. Mais tarde, com a chegada 
dos primeiros voos transatlânticos com hidroaviões, tornar-se-ia nos escritórios da companhia aérea Pan 
Am. Até muito recentemente, o edifício Relva estava a ser usado como armazém e gabinete de informação 
do Turismo dos Açores.

Este monumento histórico irá em breve abrir uma nova era de glória para os turistas da vida marinha, com 
grande valor educativo e oferecendo-lhes novas forma de desfrutar do conhecimento.
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Exemplos de “Fishpics® Marine Life Animations” criado em 2007 (requires QuickTime player):

https://dl.dropboxusercontent.com/u/61407083/3_oceanic_movie_samples_w_music.zip





