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O OMA é uma associação técnica, científica e cultural 
sem fins lucrativos, criada em 2002, por pessoas 
ligadas às Ciências do Mar. Desde 2004, o OMA tem 
sede na Fábrica da Baleia de Porto Pim, Horta, por 
protocolo com a Administração Regional (SRAM), 
proprietária do complexo. 
 
O OMA tem como objectivos a divulgação da cultura 
científica e tecnológica, a promoção de actividades de 
interpretação e educação ambiental, no âmbito das 
Ciências do Mar, e a promoção de práticas 
sustentáveis, que preservem os recursos, a 
biodiversidade e o funcionamento natural dos 
ecossistemas marinhos.  
 
Inerente a facto da localização da sua sede, o OMA tem 
ainda como objectivo a salvaguarda e estudo do 
património baleeiro regional e a dinamização pública 
do Núcleo Museológico da Fábrica da Baleia e de todo 
o complexo, no âmbito das suas actividades. 
  
O OMA faz parte da Rede Regional de Centros de 
Ciência, promovida pela Direcção Regional da Ciência e 
Tecnologia, é uma Instituição Equiparada a 
Organização Não-Governamental de Ambiente (ONGA), 
certificado pela Agência Portuguesa do Ambiente e foi 
considerado pelo Governo dos Açores como Instituição 
de Utilidade Pública. 



The Sea Observatory of the Azores (OMA) is a 
technical, scientific and cultural nonprofit 
association, established in 2002 (www.oma.pt). 
Since 2004, OMA established its headquarters in the 
Porto Pim Old Whaling Station, Horta, on loan, 
through agreement with the Regional Government.  
 
The association works on the dissemination of the 
scientific and the technological culture promoting 
environmental education activities concerning to the 
Marine Sciences.  
 
On the other hand, because its headquarters is in 
the Porto Pim Old Whaling Station, OMA also have 
an extensive work regarding to the Azorean whaling 
history and heritage.  
 
OMA has status of Institution Equivalent to Non-
governmental Organization for the Environment 
(NGOE), certified by the Portuguese Environment 
Agency. In March 2010 was considered by the 
Government of the Azores as a Public Utility 
Institution.  
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