Presidente do Zoomarine recebe Sonny Allen Lifetime Achievement Award

Pedro Lavia, fundador e presidente da Mundo Aquático S. A. (empresa detentora do parque
temático Zoomarine, em Albufeira e associada do NERA), recebeu recentemente, durante o
congresso anual da IMATA, que teve lugar em Orlando, nos Estados Unidos da América, o
altamente prestigiado "Sonny Allen Lifetime Achievement Award". Durante os 40 anos desta
associação internacional de profissionais de bem-estar animal, investigação e educação
ambiental, foi apenas a 10.ª vez que este honroso galardão foi atribuído - e a primeira vez que
o homenageado não é um cidadão norte-americano.

O "Sonny Allen Lifetime Achievement Award" foi criado como tributo ao fundador e
ex-presidente da IMATA, falecido em 1997, e é atribuído, de forma excecional, apenas quando
ao proposto é reconhecido um raro mérito profissional e ético. O prémio de carreira tem como
objetivo homenagear os profissionais que se destacam na idealização e promoção de elevados
padrões de bem-estar animal na área dos mamíferos marinhos (golfinhos e baleias, focas,
otárias e leões marinhos, manatins e dugongos, lontras, etc.), inovando e fortalecendo as
dinâmicas nacionais e internacionais de "husbandry", educação ambiental, conservação da
natureza, ciência e investigação, ao mesmo tempo que incentivam e facilitam o crescimento
técnico e cooperativo, aquém e além fronteiras, dos especialistas nestas áreas.

O Zoomarine, em Albufeira, foi inaugurado em 1991, sendo o culminar de um longo e inovador
percurso empresarial e técnico do Presidente da Mundo Aquático S. A., o impulsionador de
inúmeros projetos ("Delfines de Miami", "Acuarama", "Golfinhos de Miami", "Mediterraneo
Marine Park" e, naturalmente, os Zoomarine de Portugal e Itália) em inúmeros países
(Argentina, México, Brasil, Espanha, Portugal, Itália, Malta, entre outros) e envolvendo 14
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espécies de mamíferos marinhos. Desde a sua abertura, o Zoomarine (considerado, em 2013 e
em 2014, o 7.º melhor parque temático da Europa) já recebeu mais de 10 milhões de visitantes
e vários prémios internacionais - incluindo da IMATA (o último dos quais em 2011) em diversas
categorias, tornando-se num dos parques zoológicos mundiais com mais prémios nestas áreas.

A IMATA, criada no início da década de 70 e uma das maiores associações profissionais do
mundo zoológico e científico, congrega mais de 2000 especialistas mundiais, envolvidos em
tão distintas áreas como condicionamento operante, medicina-veterinária, biologia marinha,
nutrição zoológica, educação ambiental, fisiologia, reabilitação de animais arrojados,
conservação da natureza, entre muitas outras. Realiza anualmente um congresso anual, um
dos quais teve lugar no Algarve, em 1998 (durante o qual o Zoomarine também recebeu um
dos seus prémios de excelência).
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