
 

 

 

 

Inscrições abertas para o Ocean Alive, um Summer 
Camp dedicado à preservação dos oceanos   
 

• O curso é fruto de uma parceria entre a associação Ocean Alive e o Instituto 
Politécnico de Setúbal.  

• Santander Universidades disponibiliza 12 bolsas 

• Curso decorre em julho e proporciona uma aprendizagem prática na área das 
Ciências Marinhas, tendo o estuário do Rio Sado como laboratório 

 
Lisboa, 10 de maio de 2019. Estão abertas até 20 de maio as inscrições para a 4ª edição do 
Ocean Alive Camp Summer School, o Curso de Verão promovido pelo Instituto Politécnico de 
Setúbal com a ONG portuguesa Ocean Alive, que conta com o apoio do Santander 
Universidades.  
 
Dirigido a estudantes universitários com mais de 18 anos, irá decorrer de 8 a 19 de julho de 
2019 e tem como objetivo assumido inspirar os jovens enquanto embaixadores na proteção 
do oceano. 
 
O Santander Universidades disponibiliza 12 bolsas, para proporcionar aos participantes uma 
experiência de aprendizagem prática na área das Ciências Marinhas. A biodiversidade da 
reserva natural do magnífico estuário do Rio Sado, um dos mais ricos patrimónios naturais 
de Portugal, serve de laboratório a todos os que possuam a ambição de ter um impacto 
positivo na sustentabilidade dos oceanos.  
 
Os estudantes podem aprender técnicas de monitorização da população residente de 
golfinhos, a aplicação de protocolos científicos de qualidade ambiental e de armazenamento 
do carbono azul, mergulhos em apneia para a observação da biodiversidade do recife e das 
pradarias marinhas, recolha de plâncton em caiaque e a respetiva análise em laboratório. 
 
A interação com a cultura local e comunidade piscatória, bem como a oportunidade de 
desfrutar das atividades lúdicas e da beleza natural da premiada baía de Setúbal, distinguida 
como uma das mais belas do mundo, completam o pacote que faz desta experiência uma 
oportunidade única.  
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Comunicação Externa 
Gabinete de Comunicação e Marketing Corporativo 
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa  
Tel.: 210527526/7596 
Email: comunicacao.santander.portugal@santander.pt 



 

 

 

 

A Ocean Alive é a primeira cooperativa em Portugal dedicada à proteção do oceano, tendo a 
UNESCO como parceiro institucional. Contribui para quatro objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: conservação e uso sustentável do oceano; igualdade de género e 
empoderamento das mulheres; consciencialização da necessidade de se adotar medidas 
urgentes para combater as alterações climáticas; e uma educação de qualidade para todos. 
 
O projeto é construído com o empenho participativo de mulheres da comunidade piscatória 
“Guardiãs do Mar, do estuário do Sado, de voluntários e parceiros, que colaboram na 
proteção das pradarias marinhas.  
 
A Ocean Alive tem também como meta proporcionar a alteração de comportamentos, 
desenvolvendo um selo de certificação de boas práticas que irá proporcionar um 
rendimento acrescido na venda do peixe e marisco desta comunidade.  
 
O Banco Santander assume um forte compromisso com o Ensino Superior, que materializa 
através do Santander Universidades, uma iniciativa internacional única que o distingue das 
restantes instituições financeiras. O Santander é a empresa privada que mais investe no 
apoio à educação no mundo (Relatório Varkey/UNESCO–Fortune 500) com mais de 1.200 
acordos de colaboração com universidades e instituições de 21 países. Desde 2002 destinou 
mais de 1.700 milhões de euros a iniciativas e programas académicos, e apenas em 2018 
concedeu mais de 73.000 bolsas e ajudas com o propósito de contribuir, através do seu 
apoio à educação, para o desenvolvimento das pessoas, das empresas e da sociedade. 
 
 
Para mais informações e inscrições:  
https://www.bolsas-santander.com/pt/program/ocean-alive-summer-course 
https://www.ocean-alive.org/ 
https://www.si.ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=7539 
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