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PARTE I – INFORMAÇÃO SOBRE ESTRUTURA ACCIONISTA, ORGANIZAÇÃO E GOVERNO DA 

SOCIEDADE 

 

 

A. ESTRUTURA ACIONISTA 

I. Estrutura de capital 

 

 

1. Estrutura de capital  

 

O capital social da Sociedade, é de €59.968.420,00 Euros está integralmente realizado, e é constituído por 

11.993.684 acções no valor nominal de €5,00 Euros cada. 

 

A Sociedade detém em carteira 62.565 acções próprias. 

 

Todas as acções representativas do capital social da Sociedade - acções ordinárias, nominativas e ao 

portador - estão admitidas à negociação, não havendo categorias de acções com direitos ou deveres 

especiais. 

 

 

2. Restrições à transmissibilidade e titularidade de acções  

 

Existem restrições à transmissibilidade de acções que resultam da aplicação a esta Sociedade do 

estatuído na Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/99 (2ª série) publicada no D.R. II série n.º 184 de 

9 de Agosto de 1999, que obriga a sociedade a respeitar os requisitos previstos no art.º 17º do D.L. n.º 

422/89, de 2 de Dezembro, nos termos seguintes: 

 

" 1 - Os capitais próprios das sociedades concessionárias não poderão ser inferiores a 30% do activo total líquido, devendo 

elevar-se a 40% deste a partir do sexto ano posterior à celebração do contrato de concessão, sem prejuízo do respectivo 

capital social mínimo a ser fixado, para cada uma delas, no decreto regulamentar a que se refere o artigo 11º. 

2 - Pelo menos 60% do capital social serão sempre representados por acções nominativas ou ao portador, em regime de 

registo, sendo obrigatória a comunicação à Inspecção-Geral de Jogos pelas empresas concessionárias de todas as 

transferências da propriedade ou usufruto destas no prazo de 30 dias após o registo no livro próprio da sociedade ou de 

formalidade equivalente. 

3 - A aquisição, a qualquer título, da propriedade ou posse de acções que representem mais de 10% do capital ou de que 

resulte, directa ou indirectamente, alteração de domínio das concessionárias por outrem, pessoa singular ou colectiva, carece 

de autorização do membro do Governo responsável pela área do turismo, sob pena de os respectivos adquirentes não 

poderem exercer os respectivos direitos sociais. 

4 - Se o adquirente das acções for pessoa colectiva, poderá a autorização condicionar a transmissão à sujeição da entidade 

adquirente ao regime do presente artigo. 

5 - O decreto regulamentar a que se refere o artigo 11º poderá impedir ou limitar a participação, directa ou indirecta, no capital 

social de uma concessionária por parte de outra concessionária ou concessionárias, sendo nulas as aquisições que violem o 

disposto naquele diploma." 

 

 

3. Número de acções próprias, percentagem de capital social correspondente e percentagem de 

direitos de voto a que corresponderiam as acções próprias  

 

A Sociedade detém em carteira 62.565 acções próprias correspondentes a 0,5% do seu capital social. 
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4. Acordos significativos de que a sociedade seja parte e que entrem em vigor, sejam alterados ou 

cessem em caso de mudança de controlo da sociedade na sequência de uma oferta pública de 

aquisição, bem como os efeitos respectivos, salvo se, pela sua natureza, a divulgação dos 

mesmos for seriamente prejudicial para a sociedade, excepto se a sociedade for 

especificamente obrigada a divulgar essas informações por força de outros imperativos legais  

 

Não existem acordos celebrados pela Sociedade que contenham cláusulas com o objectivo de 

constituírem medidas defensivas à alteração do seu controlo accionista na sequência de uma oferta 

pública de aquisição. 

 

 

5. Regime a que se encontre sujeita a renovação ou revogação de medidas defensivas, em 

particular aquelas que prevejam a limitação do número de votos susceptíveis de detenção ou 

de exercício por um único accionista de forma individual ou em concertação com outros 

accionistas.  

 

Não foram adoptadas quaisquer medidas defensivas. Tendo presente a estrutura accionista da Sociedade 

e a existência de dois accionistas de referência que concentram 96,5% do capital social e a Sociedade 

apresentar uma percentagem de free-float que é manifestamente reduzida – e esta ser uma estrutura que 

se mantém estável há vários anos -, entende-se que não se justifica a adopção de medidas defensivas. 

 

6. Acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir a restrições 

em matéria de transmissão de valores mobiliários ou de direitos de voto.  

 

A Sociedade não tem conhecimento de quaisquer acordos parassociais eventualmente celebrados entre 

os seus accionistas que possam conduzir a restrições em matéria de transmissão de valores mobiliários 

ou de direitos de voto. 

 

 

II. Participações Sociais e Obrigações detidas  

 

7. Identificação das pessoas singulares ou colectivas que, directa ou indirectamente, são titulares 

de participações qualificadas. 

 

A Sociedade tem dois accionistas de referência que, em conjunto, controlam, directa e indirectamente, 

cerca de 96,1% do capital social e dos respectivos direitos de voto: 

 

1. FINANSOL, SOCIEDADE DE CONTROLO, SGPS, S.A. 

Detém, directa e indirectamente, uma participação qualificada de 60,2% no capital da ESTORIL-SOL, 

SGPS, SA, a que corresponde idêntica percentagem de votos; 

 

2. AMORIM - ENTERTAINMENT E GAMING INTERNATIONAL, SGPS, S.A. 

Detém, directa e indirectamente, uma participação qualificada de 35,9% no capital da ESTORIL-SOL, 

SGPS, SA, a que corresponde idêntica percentagem de votos. 
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8. Indicação sobre o número de acções e obrigações detidas por membros dos órgãos de 

administração e de fiscalização.  

 

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 447º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se 

que os membros dos órgãos sociais da Sociedade titulares de valores mobiliários emitidos pela ESTORIL-

SOL, S.G.P.S. e por sociedades com as quais a Empresa se encontra em relação de domínio ou de grupo, 

em 31 de Dezembro de 2013, eram os seguintes: 

 

Stanley Hung Sun Ho – Presidente do Conselho de Administração 

- Em 31.12.2013 era titular de 135.662 acções da Estoril-Sol, S.G.P.S., S.A.; 

  Não adquiriu nem alienou acções desta sociedade no decurso do exercício; 

- Em 31.12.2013 era titular de 170.911 acções da FINANSOL, Sociedade de Controlo SA (S.G.P.S.); 

  Não adquiriu nem alienou acções desta sociedade no decurso do exercício; 

 

Patrick Huen – Vice-Presidente do Conselho de Administração 

- Em 31.12.2013 era titular de 50.000 acções da Estoril-Sol, S.G.P.S., S.A.; 

  Não adquiriu nem alienou acções desta sociedade no decurso do exercício; 

 

Mário Alberto Neves Assis Ferreira – Vice-Presidente do Conselho de Administração 

- Em 31.12.2013 era titular de 601 acções da Estoril-Sol, S.G.P.S., S.A.; 

  Não adquiriu nem alienou acções desta sociedade no decurso do exercício; 

 

Ambrose So – Vogal do Conselho de Administração 

- Em 31.12.2013 era titular de 50.000 acções da Estoril-Sol, S.G.P.S., S.A.; 

  Não adquiriu nem alienou acções desta sociedade no decurso do exercício; 

 

Choi Man Hin – Vogal do Conselho de Administração 

- Em 31.12.2013 era titular de 527 acções Estoril-Sol, S.G.P.S., S.A.. 

  Não adquiriu nem alienou acções desta sociedade no decurso do exercício; 

 

Vasco Esteves Fraga – Vogal do Conselho de Administração 

- Em 31.12.2013 era titular de 608 acções da Estoril-Sol, S.G.P.S., S.A; 

  Não adquiriu nem alienou acções desta sociedade no decurso do exercício; 

 

Rui José da Cunha – Vogal do Conselho Consultivo 

- Em 31.12.2013 era titular de 12.300 acções Estoril-Sol, S.G.P.S., S.A. 

  Não adquiriu nem alienou acções desta sociedade durante o exercício 

 

 

9. Poderes especiais do órgão de administração, nomeadamente no que respeita a deliberações de 

aumento do capital (art. 245.º-A, n.º 1, al. i), com indicação, quanto a estas, da data em que lhe 

foram atribuídos, prazo até ao qual aquela competência pode ser exercida, limite quantitativo 

máximo do aumento do capital social, montante já emitido ao abrigo da atribuição de poderes e 

modo de concretização dos poderes atribuídos.  

 

Nos termos dos artigos 22º e 23.º dos Estatutos da Sociedade, compete ao Conselho de Administração 

gerir as actividades da Sociedade, sendo-lhe conferidos exclusivos e plenos poderes de representação da 

Sociedade. Para o efeito, goza dos mais amplos poderes de gestão, podendo deliberar sobre qualquer 

assunto da administração da Sociedade, nomeadamente sobre: 
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a. Eleição do seu Presidente e do Vice-Presidente, caso a Assembleia Geral não tenha, ela própria, 

procedido a essa nomeação; 

b. Cooptação de administradores substitutos; 

c. Criação, composição, competência e funcionamento da Comissão Executiva; 

d. Pedido de convocação de Assembleias-Gerais; 

e. Relatório e conta anuais, a submeter à Assembleia Geral; 

f. Proposta à Assembleia Geral de prestação de cauções e dação de garantias pessoais ou reais pela 

Sociedade; 

g. Proposta à Assembleia Geral de extensões ou reduções importantes da actividade da Sociedade; 

h. Modificações importantes na organização da empresa; 

i. Estabelecimento ou cessação de cooperação duradoura e importante com outras empresas; 

j. Proposta à Assembleia Geral de aumento ou redução de capital social; 

k. Proposta à Assembleia Geral de projectos de fusão, cisão ou transformação da Sociedade; 

l. Aumentos de capital social, por uma ou mais vezes, até ao limite máximo e absoluto de aumento de 

um milhão seiscentos e vinte e um mil e noventa e três Euros e dezassete cêntimos, por entradas em 

dinheiro, desde que, respeitadas normas imperativas legais, o aumento se destine a ser subscrito por 

administradores, colaboradores da empresa e outras pessoas ou entidades com prestação de serviços 

relevantes à mesma, a identificar nos termos e condições deliberadas em Assembleia Geral [artigo 5.º, n.º 

2 dos Estatutos, ex vi da alínea l) do n.º 1 do artigo 23.º do mesmo documento]; 

m. Nomear e demitir quaisquer funcionários, fixando-lhes os respectivos vencimentos ou indemnizações, 

quando houver lugar a estas; 

n. Constituir mandatários ou procuradores e revogar os mandatos conferidos; 

o. Representar a sociedade, directamente ou através de mandatários, em juízo e fora dele, activa e 

passivamente, nomeadamente propondo, contestando e fazendo seguir acções, confessando, transigindo 

ou desistindo, bem como comprometer-se em arbitragens voluntárias; 

p. Exercer os direitos da sociedade correspondentes às suas participações no capital de outras 

sociedades; 

q. Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as deliberações da Assembleia Geral; 

r. Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador requeira deliberação do Conselho. 

 

 

10. Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre os titulares 

de participações qualificadas e a sociedade.  

 

A Sociedade desconhece que existam relações significativas de natureza comercial entre os titulares de 

participações qualificadas e a Sociedade. 

 

 

B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES  

 

I. ASSEMBLEIA GERAL  

 
 a) Composição da mesa da assembleia geral 

 

11. Identificação e cargo dos membros da mesa da assembleia geral e respectivo mandato.  

 

A Mesa da Assembleia Geral é constituída, de acordo com o artigo 11.º dos Estatutos, por um Presidente, 

um Vice- Presidente e um Secretário, ou apenas por um Presidente e um Secretário, conforme deliberado 

pela Assembleia Geral, que poderão ou não ser accionistas. 
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Por referência à data de 31 de Dezembro de 2013, a constituição da Mesa da Assembleia Geral era a 

seguinte: 

 

Presidente:……... Dr. Pedro Canastra de Azevedo Maia 

Vice-Presidente:.. Dr. Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos 

Secretário: ……... Dr.ª Marta Horta e Costa Leitão Pinto Barbosa 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral, no exercício das suas funções, conta com a colaboração dos 

demais elementos da Mesa e dos serviços da Sociedade que estão à sua inteira disposição para acorrer 

às suas solicitações e para o ajudarem na preparação e na prática de todos os actos da sua competência. 

Salienta-se a colaboração prestada na preparação e realização das reuniões da Assembleia-geral, 

sublinhando-se, por ser mais estreita, a colaboração da Direcção Administrativa e Financeira e da 

Direcção dos Serviços Jurídicos. 

 

O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário da Mesa foram eleitos em Assembleia-Geral extraordinária 

de 04 de Fevereiro de 2013, para o quadriénio de 2013/2016. 

 
 
 b) Exercício do direito de voto  

 

12. Eventuais restrições em matéria de direito de voto, tais como limitações ao exercício do voto 

dependente da titularidade de um número ou percentagem de ações, prazos impostos para o 

exercício do direito de voto ou sistemas de destaque de direitos de conteúdo patrimonial (Art. 

245.º-A, n.º 1, al. f);  

 

O regime aplicável em matérias de direito de voto resulta do disposto no artigo 10.º, n.º 1 dos Estatutos da 

Estoril-Sol, SGPS, SA, que, em respeito pelas disposições legais aplicáveis, estabelece que: 

“Assembleia Geral é constituída pelos accionistas possuidores de, pelo menos, cem acções, desde que o 

averbamento ou depósito dessas acções nos cofres da sociedade tenham sido efectuados até cinco dias 

antes da data marcada para a reunião da Assembleia Geral, ou as acções depositadas em intermediário 

financeiro, se forem tituladas, ou inscritas em contas de valores mobiliários escriturais, se revestirem essa 

natureza, e a declaração em conformidade recebida na sociedade até àquela data.” 

 

Nos termos do mesmo artigo 10.º, n.º 3 dos Estatutos da Estoril-Sol, SGPS,S.A., a cada cem acções 

corresponde um voto. 

 

 

13. Indicação da percentagem máxima dos direitos de voto que podem ser exercidos por um único 

accionista ou por accionistas que com aquele se encontrem em alguma das relações do n.º 1 

do art. 20.º.  

 

Os accionistas possuidores de um número de acções inferior ao que confira direitos de voto poderão 

agrupar-se de forma a completarem o número exigido para o exercício do direito de voto (um voto por cada 

cem acções) e fazer-se representar por um dos agrupados (artigo 10.º, n.º 4 dos Estatutos). 

 

A Assembleia Geral reúne e delibera, em primeira convocação, com a presença ou representação de 

accionistas titulares de, pelo menos, mais de 50% do capital social (artigo 13.º, n.º 1 dos Estatutos).  

 

Em segunda convocatória, a Assembleia Geral delibera com a presença de qualquer número de 

accionistas (artigo 13.º, n.º 2 dos Estatutos), sem prejuízo das regras aplicáveis às matérias que careçam 

ser aprovadas pela maioria dos votos correspondentes ao capital social (artigo 13.º, n.º 3 dos Estatutos). 

 



 

                              RELATÓRIO DO GOVERNO DA SOCIEDADE 

 

8 

 

O representante de um accionista só pode votar se estiver expressamente autorizado, nas deliberações 

tomadas unanimemente, por escrito; ou em Assembleia-geral, sem observância de formalidades prévias, 

desde que todos estejam presentes e todos manifestem a vontade de que Assembleia Geral a se constitua 

e delibere sobre determinado assunto (artigo 12.º, n.º 2 dos Estatutos). 

 

Sob pena de não serem aceites e, consequentemente, não poder ser exercido o direito de voto por parte 

do representante, os instrumentos de representação de accionistas em Assembleia Geral devem ser 

entregues na sede da Sociedade, dirigidos ao Presidente da Mesa, com três dias úteis de antecedência 

em relação à data marcada para a reunião. No caso de ser enviado por telefax, o original deve ser 

entregue na Sociedade também com três dias de antecedência em relação à data marcada para a reunião, 

sob pena de não ser aceite (artigo 12.º, n.º 3 dos Estatutos). 

 

Os accionistas sem direito a voto poderão assistir à Assembleia Geral, mas não poderão usar da palavra 

ou por outra forma intervir nos trabalhos (artigo 14.º dos Estatutos). 

 

O usufrutuário de acções poderá exercer o direito de voto correspondente à posse delas em reuniões da 

Assembleia Geral que não tenham por objecto a alteração dos Estatutos ou a dissolução da Sociedade. 

Nestas matérias, terá direito de voto o proprietário das acções ou o usufrutuário desde que tenha 

autorização daquele (artigo 15.º dos Estatutos). 

 

Para facilidade dos accionistas e nos termos da lei, a empresa coloca no seu sítio da Internet um modelo 

de procuração, o qual não constituiu qualquer solicitação de representação. 

 

A presença do representado na Assembleia Geral, até ao seu início, implica a revogação dos poderes de 

representação. 

 

O voto por correspondência é admitido nos termos do n.º 5 do artigo 10.º dos Estatutos. 

 

Os accionistas que pretendam exercer o seu direito de voto por correspondência, devem entregar 

declaração por si assinada, onde manifestem, de forma inequívoca, o sentido do seu voto em relação a 

cada um dos pontos da ordem de trabalhos da assembleia. 

 

Os votos por correspondência serão escrutinados no final da votação dos accionistas presentes, em 

relação a cada um dos pontos da Ordem de Trabalhos, por adição aos votos expressos na Assembleia, 

considerando-se, na hipótese de agrupamento, os votos relativamente aos quais os diversos titulares 

indiquem a vontade de se agrupar, preenchendo os requisitos para tal e valem como votos negativos em 

relação a propostas de deliberação apresentadas ulteriormente à sua emissão (artigo 10.º, n.º 9 dos 

Estatutos). 

 

A declaração de voto, de que também se disponibiliza no sítio da empresa um modelo, deve ser 

acompanhada de fotocópia legível do documento de identificação do accionista; no caso de accionista ser 

pessoa colectiva, a declaração de voto deverá ser assinada por quem a represente, com a assinatura 

reconhecida nessa qualidade (artigo 10.º, n.ºs 6 e 7 dos Estatutos). 

 

As declarações de voto, acompanhadas dos elementos referidos no parágrafo anterior, deverão ser 

inseridas em envelope fechado, endereçado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, apresentadas 

em mão no endereço constante na convocatória, ou aí recebidas, através de correio registado, até 5 

(cinco) dias antes da data marcada para a reunião da Assembleia Geral (artigo 10.º, n.º 6 dos Estatutos). 

 

A sociedade coloca no seu sítio, em www.estoril-solsgps.com, um modelo de boletim de voto por 

correspondência, que poderá ser utilizado pelos accionistas que o desejarem.As declarações de voto por 

http://www.estoril-solsgps.com/
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correspondência devem ser inseridas em envelope fechado endereçado ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, devendo ser apresentadas em mão no endereço constante na convocatória ou aí 

recebidas, através de correio registado, até 5 (cinco) dias antes da data marcada para a reunião da 

Assembleia Geral (artigo 10.º/6 dos Estatutos dos Estatutos). 

 

Os Estatutos não prevêem a possibilidade do voto poder ser feito através de meios electrónicos. 

 

 

14. Identificação das deliberações accionistas que, por imposição estatutária, só podem ser 

tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas 

maiorias.  

 

Quer em primeira quer em segunda convocação, as deliberações sobre alterações estatutárias, fusão, 

cisão, transformação ou dissolução da sociedade, eleição da Comissão de Fixação de Vencimentos e do 

Conselho Consultivo, supressão ou limitação do direito de preferência em aumentos de capital e 

designação de liquidatários da sociedade, têm de ser aprovadas pela maioria dos votos correspondentes 

ao capital social (artigo 13.º, n.º 3 dos Estatutos). 

 

 

II. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO  

 
a) Composição (ao longo de 2013) 

 

15. Identificação do modelo de governo adoptado.  

 

O modelo de governo adoptado pela Estoril-Sol assenta no modelo tradicional português (também 

identificado como “modelo latino”), sendo o governo da Sociedade assegurado por um Conselho de 

Administração e um Conselho Fiscal. 

 

16. Regras estatutárias sobre requisitos procedimentais e materiais aplicáveis à nomeação e 

substituição dos membros do Conselho de Administração. 

 

As regras aplicáveis à designação e substituição dos membros do órgão de administração seguem as 

normas imperativas aplicáveis, bem como as disposições constantes dos Estatutos (em particular, o 

estabelecido nos artigos 17º a 24º dos Estatutos). 

 

Nos termos dos Estatutos da Estoril-Sol, a administração da Sociedade compete a um Conselho de 

Administração que é composto por três a onze administradores, em número impar, accionistas ou não, 

eleitos pela Assembleia Geral. 

 

Os Estatutos da Estoril-Sol prevêem – ao abrigo das regras especiais de eleição constantes do artigo 392º 

do Código das Sociedades Comerciais -, que uma minoria de accionistas que represente, pelo menos, 

10% do capital social da Sociedade e que tenha votado contra a proposta que fez vencimento na eleição 

do Conselho de Administração, tem o direito de designar um Administrador (artigo 17.º, n.º 5 dos 

Estatutos). 

 

A Assembleia Geral que eleger o Conselho de Administração poderá designar um dos seus membros para 

o exercício das funções de Presidente do Conselho e um ou dois para Vice-Presidentes. Na falta de 

designação pela Assembleia Geral, caberá aos administradores escolher de entre si o Presidente do 

Conselho de Administração e o(s) Vice-Presidente(s), podendo substituí-los a qualquer momento (artigo 

17.º, n.ºs 3 e 4 dos Estatutos). 
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Nos termos da lei, quando um número de administradores for alargado durante um mandato, ou quando 

haja lugar a nomeação por cooptação, o mandato dos novos administradores termina simultaneamente 

com o mandato daqueles que já se encontravam em exercício (artigo 17.º, n.º 2 dos Estatutos). 

 

O mandato dos membros do Conselho de Administração é de quatro anos, sendo o ano de eleição 

considerado como um ano civil completo, não existindo restrição à reeleição dos administradores. 

 

O Conselho de Administração delibera por maioria simples dos seus membros, sendo que a todos os 

administradores assiste igual direito de voto. As deliberações são tomadas por maioria simples dos votos 

emitidos. 

 

Nos termos do artigo 23.º dos Estatutos da Sociedade, e conforme referido no Ponto 9 supra do presente 

Relatório, o Conselho de Administração goza dos mais amplos poderes de gestão, podendo deliberar 

sobre qualquer assunto da administração da Sociedade, nomeadamente sobre: 

a. Eleição do seu Presidente e do Vice-Presidente, caso a Assembleia Geral não tenha, ela própria, 

 procedido a essa nomeação; 

b. Cooptação de administradores substitutos; 

c. Criação, composição, competência e funcionamento da Comissão Executiva; 

d. Pedido de convocação de Assembleias-Gerais; 

e. Relatório e conta anuais, a submeter à Assembleia Geral; 

f. Proposta à Assembleia Geral de prestação de cauções e dação de garantias pessoais ou reais  pela 

Sociedade; 

g. Proposta à Assembleia Geral de extensões ou reduções importantes da actividade da  Sociedade; 

h. Modificações importantes na organização da empresa; 

i. Estabelecimento ou cessação de cooperação duradoura e importante com outras empresas; 

j. Proposta à Assembleia Geral de aumento ou redução de capital social; 

k. Proposta à Assembleia Geral de projectos de fusão, cisão ou transformação da Sociedade; 

l. Aumentos de capital social, por uma ou mais vezes, até ao limite máximo e absoluto de aumento  de 

um milhão seiscentos e vinte e um mil e noventa e três Euros e dezassete cêntimos, por  entradas em 

dinheiro, desde que, respeitadas normas imperativas legais, o aumento se destine a  ser subscrito 

por administradores, colaboradores da empresa e outras pessoas ou entidades com  prestação de 

serviços relevantes à mesma, a identificar nos termos e condições deliberadas em  Assembleia Geral 

[artigo 5.º, n.º 2 dos Estatutos, ex vi da alínea l) do n.º 1 do artigo 23.º do  mesmo documento]; 

m. Nomear e demitir quaisquer funcionários, fixando-lhes os respectivos vencimentos ou 

 indemnizações, quando houver lugar a estas; 

n. Constituir mandatários ou procuradores e revogar os mandatos conferidos; 

o. Representar a sociedade, directamente ou através de mandatários, em juízo e fora dele, activa e 

 passivamente, nomeadamente propondo, contestando e fazendo seguir acções, confessando, 

 transigindo ou desistindo, bem como comprometer-se em arbitragens voluntárias; 

p. Exercer os direitos da sociedade correspondentes às suas participações no capital de outras 

 sociedades; 

q. Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as deliberações da Assembleia 

 Geral; 

r. Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador requeira deliberação do Conselho. 
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17. Composição do Conselho de Administração. 

 

Em complemento da informação prestada no Ponto anterior do presente Relatório (Ponto 16), no âmbito 

deste Ponto 17 importa referir que a composição do Conselho de Administração em 31 de Dezembro de 

2013 era a seguinte: 

 

 Presidente: 

   Dr. Stanley Hun Sun Ho 

 

 Vice-Presidentes:  

   Dr. Mário Alberto Neves Assis Ferreira 

   Sr. Huen Wing Ming Patrick 

    

 Vogais: 

   Drª Pansy Catilina Chiu King Ho 

    Dr. Ambrose So 

    Sr. Choi Man Hin 

    Eng.º António José de Melo Vieira Coelho 

   Dr. Vasco Esteves Fraga 

    Dr. Jorge Armindo de Carvalho Teixeira 

   Dr. Calvin Ka Wing Chann 

   Dr. Miguel António Dias Urbano de Magalhães Queiroz 

 

Os 11 (onze) membros do Conselho de Administração indicados, foram eleitos na Assembleia Geral que 

teve lugar no dia 4 de Fevereiro de 2013, tendo sido designados para exercício de funções no quadriénio 

de 2013/2016. 

 

18. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração e, 

relativamente aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser 

considerados independentes, ou, se aplicável, identificação dos membros independentes do 

Conselho Geral e de Supervisão.  

 
Sob proposta de dois membros do Conselho de Administração - e conforme oportunamente divulgado ao 

público – na reunião do Conselho de Administração de 4 de Fevereiro de 2013 foi criada uma Comissão 

Executiva no seio do órgão de administração da Sociedade. 
 

A composição actual da Comissão Executiva é a seguinte:  

 Presidente: 

   Drª Pansy Catilina Chiu King Ho 

 

 Vice-Presidente: Dr. Jorge Armindo de Carvalho Teixeira 

   Dr. Vasco Esteves Fraga 

   Dr. Calvin Ka Wing Chann 

 

Os 4 (quatro) membros indicados estão designados para exercício de funções no quadriénio de 

2013/2016. 

 
Todos os membros da Comissão Executiva são, em simultâneo, membros do Conselho de Administração, 

conforme se demonstra pela composição aqui descrita e aquela que consta no Ponto 17 supra.  
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Sem prejuízo para a designação de uma Comissão Executiva no âmbito do Conselho de Administração, a 

gestão concreta e efectiva da Estoril-Sol SGPS SA continua a ser assegurada colegialmente, por todos os 

administradores. 

 
19. Qualificações profissionais e outros elementos curriculares relevantes de cada um dos 

membros do Conselho de Administração.  

 

STANLEY HUNG SUN HO (Presidente) 

Tem uma longa carreira profissional como empresário ligado aos sectores do Turismo, Jogo, Navegação e 

Imobiliário. 

Da actividade profissional exercida nos últimos cinco anos em Portugal, Hong Kong e Macau, destaca-se o 

cargo de Presidente do Conselho de Administração nas seguintes empresas: Grupo Shun Tak Holdings, 

Ltd., SJM Holdings Limited, Nam Van Development Company Limited, Shun Tak-China Shipping 

Investments, Limited, Geocapital – Investimentos Estratégicos, S.A., Aberdeen Restaurant Enterprises, 

Ltd., STDM - Investimentos Imobiliários, SA, STDM – Investimentos, SGPS, SA,FINANSOL, SGPS, SA, 

SGAL – Sociedade Gestora da Alta de Lisboa. SA e Estoril -Sol, SGPS, SA. 

Desempenha o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Estoril-Sol, SGPS, para o qual foi 

eleito pela primeira vez em 2 de Maio de 2006. 

Em 31 de Dezembro de 2013 era titular de 135.662 acções representativas do capital social da Estoril-Sol, 

SGPS, SA. 

 

MÁRIO ALBERTO DAS NEVES ASSIS FERREIRA (Vice-Presidente) 

É licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e diplomado com o curso de Gestão de 

Empresas pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. É Membro do Conselho Consultivo do ISEG-

Instituto Superior de Economia e Gestão, Membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Ciências da 

Economia e da Empresa da Universidade Lusíada de Lisboa e Membro do Conselho Consultivo da 

Licenciatura em Turismo da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e Membro do 

Conselho da Escola da Faculdade de Motricidade Humana. Nos últimos cinco anos tem desenvolvido a 

sua actividade profissional como Presidente de Conselho de Administração em empresas do Grupo 

Estoril-Sol. 

Desempenha actualmente o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Estoril-Sol, 

SGPS. 

Em 31 de Dezembro de 2013 era titular de 601 acções representativas do capital social da Estoril-Sol, 

SGPS, SA.  

 

HUEN WING MING PATRICK (Vice-Presidente) 

É licenciado em Contabilidade pelo Instituto Bancário do Reino Unido. 

Da actividade profissional exercida nos últimos cinco anos na China, Hong Kong, Macau e Portugal, 

destaca-se o cargo de Vogal do Conselho de Administração nas empresas Industrial and Commercial 

Bank of China Ltd., CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, SARL, King Power Lojas 

Francas (Macau) SARL,  MACAUPORT - Sociedade de Administração de Portos, SARL, Finansol, SGPS, 

SA, Estoril -Sol, SGPS, SA., Estoril Sol (III) Turismo, Animação e Jogo, SA e Varzim Sol – Turismo, Jogo e 

Animação, SA. 

Desempenha o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Estoril-Sol, SGPS, para o qual 

foi eleito pela primeira vez em 31 de Março de 1995. 

Em 31 de Dezembro de 2013 era titular de 50.000 acções representativas do capital social da Estoril-Sol, 

SGPS, SA. 
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PANSY CATILINA CHIU KING HO 

Tem formação específica em Gestão Internacional, Marketing e Estudos Internacionais pela Universidade 

de Santa Clara e é doutorada em Gestão de Negócios pela Universidade de Johnson & Wales. 

Da actividade profissional exercida nos últimos anos, designadamente, em Portugal, Hong Kong e Macau, 

destaca- se o cargo de Administradora da MGM Grand Paradise, Limited, da Shun Tak Holdings Limited, 

da STDM – Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, SA, Macau Tower Convention & Entertainment 

Centre, Air Macau Company Limites, Jet Asia Ltd, Estoril Sol, SGPS, SA, SGAL – Sociedade Gestora da 

Alta de Lisboa, SA e da  POSSE – SGPS, SA 

Assumiu o cargo de Vogal do Conselho de Administração da Estoril-Sol, SGPS em 31 de Maio de 2010, 

por cooptação, em substituição e por falecimento do Sr. António José Pereira.  

Em 31 de Dezembro de 2013 não era titular de acções representativas do capital social da Estoril-Sol, 

SGPS, SA. 

 

AMBROSE SO 

É doutorado em Gestão pela Universidade de Hong Kong. 

Da actividade profissional exercida nos últimos cinco anos na China, Hong Kong, Macau e Portugal, 

destaca-se o cargo de Presidente do Conselho de Administração nas empresas Tianjin Hexin 

Development Co., Ltd.e MACAUPORT - Sociedade de Administração de Portos, SARL e de Vogal do 

Conselho de Administração nas empresas Tonic Industries Holdings Ltd, SJM Holdings Ltd, Shanghai 

Hongyi Real Estate Development Co. Ltd, Sociedade de Empreendimentos NAM VAN, SARL, Sociedade 

de Jogos de Macau, SA, STDM - Investimentos Imobiliários, S.A., Finansol, SA e Estoril -Sol, SGPS, SA. 

Foi eleito, em 10 de Março de 1998, pela primeira vez para Vogal do Conselho de Administração da 

Estoril-Sol, SGPS.  

Em 31 de Dezembro de 2013 era titular de 50.000 acções representativas do capital social da Estoril -Sol, 

SGPS, SA. 

 

CHOI MAN HIN 

Tem formação específica em Gestão de Casinos, Las Vegas. 

Nos últimos cinco anos tem desenvolvido a sua actividade profissional como Vogal do Conselho de 

Administração em empresas do Grupo Estoril Sol. 

Foi eleito, pela primeira vez, em 31 de Março de 1995, para Vogal do Conselho de Administração da 

Estoril-Sol, SGPS.  

Em 31 de Dezembro de 2013 era titular de 527 acções representativas do capital social da Estoril-Sol, 

SGPS, SA. 

 

ANTÓNIO JOSÉ DE MELO VIEIRA COELHO 

É licenciado em Radiotécnica pela Escola Náutica Infante D. Henrique. 

Nos últimos cinco anos tem desenvolvido a sua actividade profissional como Vogal do Conselho de 

Administração em empresas do Grupo Estoril Sol. 

O cargo de Vogal do Conselho de Administração da Estoril-Sol, SGPS, tendo sido eleito pela primeira vez 

em 24 de Abril de 2000. 

Em 31 de Dezembro de 2013 não era titular de acções representativas do capital social da Estoril -Sol, 

SGPS, SA. 

 

VASCO ESTEVES FRAGA 

É licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia. 

Nos últimos cinco anos tem desenvolvido a sua actividade profissional como Vogal do Conselho de 

Administração em empresas que constituem o Grupo Estoril Sol, e membro do Conselho Geral e de 

Supervisão do Banco Comercial Português (Millennium BCP). É actualmente administrador da SGAL – 

Sociedade Gestora da Alta de Lisboa, SA. 
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Foi eleito, pela primeira vez, em 2 de Maio de 2006, para Vogal do Conselho de Administração da Estoril-

Sol, SGPS. 

Em 31 de Dezembro de 2013 era titular de 608 acções representativas do capital social da Estoril- Sol, 

SGPS, SA. 

 

JORGE ARMINDO DE CARVALHO TEIXEIRA 

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, onde foi docente de 

1976 até1992. 

Nos últimos cinco anos tem desenvolvido a actividade profissional como Presidente do Conselho de 

Administração em diversas empresas, entre as quais a Amorim – Entertainment e Gaming International, 

SGPS, SA, Amorim Turismo, SGPS,SA, Amorim Turismo – Serviços e Gestão, SA, Edifer Angola, SA, 

Iberpartners – Gestão e Reestruturação de Empresas, SA., Troia Península Investimentos, SGPS; SA e 

Estoril Sol, SGPS, SA. 

Foi eleito, pela primeira vez, para vogal do Conselho de Administração da Estoril-Sol, SGPS, SA em 31 de 

Janeiro de 2006.  

Em 31 de Dezembro de 2013 não era titular de acções representativas do capital social da Estoril -Sol, 

SGPS, SA. 

 

CALVIN KA WING CHANN 

Nascido em 1962. 

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Westminster em Londres. 

Membro certificado da Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). 

Trabalhou em Londres na Halcrow Fox & Associates, e na Leigh Philip & Partners,Chartered Accountants. 

Foi eleito, pela primeira vez, para vogal do Conselho de Administração da Estoril-Sol, SGPS, SA em 04 de 

Fevereiro de 2013.  

Em 31 de Dezembro de 2013 não era titular de acções representativas do capital social da Estoril -Sol, 

SGPS, SA. 

 

MIGUEL ANTÓNIO DIAS URBANO DE MAGALHÃES QUEIROZ 

Nascido em 1962. 

Licenciado em Direito (ramo opcional: Jurídico-Privadas), pela Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 

em 1985. 

Advogado desde (1986). 

Admitido na Associação dos Advogados de Macau (Fundador – 1987). 

Curso de Notariado Privado e Admissão à Profissão em Macau (1991). 

Assessor Jurídico Câmara Municipal de Lisboa de 1985 a 1987. 

Sócio e Advogado na Soc. de Advogados RC, Advogados / Macau 1987–1996. 

Desde 1996 exerce o cargo de Administrador da STDM-Departamento de Investimentos – 

Portugal. 

Foi eleito, pela primeira vez, para vogal do Conselho de Administração da Estoril-Sol, SGPS, SA em 04 de 

Fevereiro de 2013.  

Em 31 de Dezembro de 2013 não era titular de acções representativas do capital social da Estoril -Sol, 

SGPS, SA. 

 

 

20. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros do 

Conselho de Administração com accionistas a quem seja imputável participação qualificada 

superior a 2% dos direitos de voto.  

 

A Sociedade não tem conhecimento de quaisquer relações familiares, profissionais ou comerciais, 

habituais e significativas entre os membros do Conselho de Administração da Sociedade e quaisquer 

titular de participação qualificada da Sociedade. 
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21. Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários 

órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da sociedade, incluindo informação sobre 

delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da administração 

quotidiana da sociedade.  

 

Tendo em consideração a reduzida dimensão e a estrutura da Sociedade, não existe repartição de 

competências entre os membros dos órgãos e departamentos da Sociedade, designadamente a 

distribuição de pelouros entre os titulares do órgão de administração da Sociedade. 

 

As competências dos órgãos de administração e de fiscalização, bem como das comissões e/ou 

departamentos da Sociedade são aquelas que estão definidas nos Estatutos, não existindo um modelo 

complexo de organização interna do que toca à administração quotidiana da Estoril-Sol, nem distribuição 

de pelouros pelos membros do Conselho de Administração. 

No âmbito da sua actividade de gestão de participações sociais, o Conselho de Administração dispõe de 

um pequeno Serviço de Apoio Administrativo. 

 

Em baixo apresenta-se o organograma dos órgãos sociais da Estoril-Sol, SGPS, S.A. : 

 

Comissão de Fixação de 
Vencimentos

Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Revisor Oficial de Contas

Conselho de Administração Conselho Consultivo

Secretariado / Apoio 
Administrativo

Comissão Executiva 

 
 

b) Funcionamento  

 

22. Existência e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento, consoante 

aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de 

Administração Executivo.  

 

Os regulamentos de funcionamento do Conselho de Administração, da Comissão Executiva e os Estatutos 

da Sociedade encontram-se disponíveis para consulta na página de internet da Sociedade 

(http://www.estoril-solsgps.com/). 

 

23. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro do Conselho de 

Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo, 

às reuniões realizadas.  

 

http://www.estoril-solsgps.com/
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O Conselho de Administração reúne regularmente, com uma periodicidade que em princípio é mensal, 

reunindo ainda sempre que se considere existir matéria que o justifique. 

 

As reuniões ocorrem em conformidade com um calendário previamente estabelecido e as respectivas 

agendas de trabalho são previamente distribuídas a todos os membros do Conselho de Administração, 

bem como as respectivas actas e documentos de suporte. 

 

Dada a especificidade da composição do Conselho de Administração da Sociedade, sobretudo atendendo 

ao facto de um número significativo dos seus membros não ser residente em Portugal, uma grande parte 

das reuniões do Conselho de Administração têm sido realizadas através de meios telemáticos. 

 

O Conselho de Administração reuniu 11 vezes no exercício de 2013. 

 

Por entenderem não haver justificação para tal, os membros da Comissão Executiva não reuniram de 

forma autónoma relativamente aos demais membros do Conselho de Administração, assumindo-se tais 

reuniões como reuniões mensais ordinárias estabelecidas no Regulamento. 

 

 

24. Indicação dos órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos 

administradores executivos.  

 

A Comissão de Fixação de Vencimentos é, no seio da Estoril Sol SGPS, SA, o órgão competente para 

realizar a avaliação de desempenho dos membros da Comissão Executiva.  

 

 

25. Critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos administradores executivos.  

 

Não existem especificidades nesta matéria, sendo os critérios usados na avaliação de desempenho dos 

administradores executivos, precisamente os mesmos que são usados para a avaliação dos restantes 

membros do Conselho de Administração. 

 

Com efeito, e mesmo admitindo que a Estoril-Sol possa ser uma sociedade com um substancial volume de 

negócios e mesmo tendo sido constituída e designada uma Comissão Executiva, a verdade é que na 

estrutura e organização do Conselho de Administração da Estoril-Sol não justifica uma solução diferente. 

 

26. Disponibilidade de cada um dos membros do Conselho de Administração, com indicação dos 

cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras 

actividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício.  

 

De um ponto de vista das necessidades da Sociedade, ordinárias e/ou extraordinárias, os membros do 

Conselho de Administração sempre demonstraram total disponibilidade e dedicação. 

 

Sem prejuízo, importa referir que, cada um deles, ocupa os seguintes cargos em outras entidades:  

 

 

STANLEY HUNG SUN HO 

 

Em Portugal 

- Presidente do Conselho de Administração da Finansol, SGPS, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Estoril-Sol, SGPS, SA 

- Presidente do Conselho de Administração da SGAL - Sociedade Gestora da Alta de Lisboa, 
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  S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Credicapital, SGPS, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Finae, SGPS, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Posse, SGPS, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da STDM - Investimentos Imobiliários, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da STDP - Soc. Transnacional Desenvolvimento de  

- Participações, SGPS, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Oriente, SGPS, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da STDM - Investimentos, SGPS, SA  

- Vogal do Conselho de Administração da Guinor - Companhia de Desenvolvimento Imobiliário, 

  SGPS, S.A. 

Em Macau 

- Presidente do Conselho de Administração da Nam Van Development Company, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Macau Horse Racing Company Limited. 

- Presidente do Conselho de Administração da Macau (Yat Yuen) Canidrome Company Lda. 

- Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Turismo e Desenvolvimento Insular, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Geocapital - Investimentos Estratégicos, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da STDM, SA. 

- Vogal do Conselho de Administração da SJM - Sociedade de Jogos de Macau, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Teledifusão de Macau, S.A. 

Em Hong-Kong 

- Presidente do Conselho de Administração da Shun Tak,Holdings, Limited. 

- Presidente do Conselho de Administração da Shun Tak-China Shipping Investments Limited. 

- Presidente do Conselho de Administração da Shun Tak Shipping Company, Limited. 

- Presidente do Conselho de Administração da SJM Holdings Limited 

- Presidente do Conselho de Administração da Aberdeen Restaurant Enterprises, Limited. 

- Vogal do Conselho de Administração da Sky Shuttle Helicopters Limited. 

- Vogal do Conselho de Administração da Hong Kong Express Airways, Limited. 

 

HUEN WING MING PATRICK 

 

Em Portugal 

- Vogal do Conselho de Administração da Finansol, SGPS, SA 

- Vice-Presidente  do Conselho de Administração da Estoril Sol, SGPS, SA 

- Presidente do Conselho de Administração da Varzim-Sol, Turismo, Jogo e Animação, S.A. 

-Vice-Presidente do Conselho de Administração da Estoril Sol III - Turismo, Animação e Jogo, S.A. 

Em Macau 

- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Industrial and Commercial Bank of China (Macau), 

Ltd 

- Vogal do Conselho de Administração da CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, 

SARL 

- Vogal do Conselho de Administração da King Power Lojas Francas (Macau), SARL 

- Vogal do Conselho de Administração da MACAUPORT - Sociedade de Administração de Portos, 

SARL 

- Vogal do Conselho de Administração da Millennium - Instituto de Educação, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Fundação Dr. Stanley Ho para o Desenvolvimento da Medi-

cina 
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MÁRIO ALBERTO NEVES ASSIS FERREIRA 

 

- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Estoril Sol, SGPS, SA 

- Presidente do Conselho de Administração da Estoril Sol III - Turismo, Animação e Jogo, S.A. 

- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Varzim Sol - Turismo, Jogo e Animação, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da DTH - Desenvolvimento Turístico e Hoteleiro, S.A 

- Presidente do Conselho de Administração da Estoril Sol - Investimentos Hoteleiros, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Estoril Sol Imobiliária, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Estoril Sol e Mar Investimentos Imobiliários, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Estoril Sol (V) - Investimentos Imobiliários, S.A. 

- Presidente do Conselho de Administração da Chão do Parque - Sociedade de Investimentos Imobi-

liários, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Parques do Tamariz – Sociedade de Exploração de Parques 

de Estacionamento, S.A. 

 

 

AMBROSE SO 

Em Portugal 

- Presidente do Conselho de Administração da Brightask - Gestão e Investimentos, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Central de Aplicações, SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Credicapital -  SGPS, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Finansol, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol, SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Guinor - Companhia de Desenvolvimento Imobiliário, 

  SGPS, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Imapex - Soc. De Construções e investimento Imobiliário, 

S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da POSSE, SGPS, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da STDM - Investimentos, SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da STDM - Investimentos Imobiliários, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da IMO 12 - Gestão Mobiliária e Imobiliária Unipessoal, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da IMO-OITO - Soc. De Investimentos imobiliários, SA 

- Vogal do Conselho Fiscal da Finae – Soc. Gestora de Participações, SA 

- Gerente da Guinchotel - Actividades Hoteleiras, Lda. 

- Gerente da STDM - Gestão de Investimentos, Unipessoal, Lda. 

Em Macau 

- Presidente do Conselho de Administração da MACAUPORT - Sociedade de Administração de Portos, 

SARL 

- Vogal do Conselho de Administração da Macau Horse Racing Co., Ltd. 

- Vogal do Conselho de Administração da Millennium - Instituto de Educação, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Sociedade de Empreendimentos NAM VAN, SARL 

- Vogal do Conselho de Administração da Sociedade de Jogos de Macau, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Ponte 16 - Desenvolvimento Predial, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Geocapital - Investimentos Estratégicos, S.A. 

Em Hong Kong 

- Vogal do Conselho de Administração da SJM Holdings Ltd 

- Vogal do Conselho de Administração da Tonic Industries Holdings Ltd 

Na China 

- Presidente do Conselho de Administração da Tianjin Hexin Development Co., Ltd. 

- Vogal do Conselho de Administração da Shanghai Hongyi Real Estate Development Co., Ltd 
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PANSY CATILINA CHIU KING HO 

 

Em Portugal: 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril - Sol, SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Central de Aplicações, SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração daCredicapital – Sociedade Gestora de participações Sociais, 

SA 

- Vogal do Conselho de Administração daGuinor, Companhia de Desenvolvimento Imobiliário, SGPS, 

SA 

- Vogal do Conselho de Administração da POSSE – SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da SGAL - Sociedade Gestora da Alta de Lisboa, SA 

Em Macau: 

- Vogal do Conselho de Administração da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Excelsior Hóteis e Investimentos Limitada 

- Presidente do Conselho de Administração da Macau Tower  Convention & Entertainment Centre 

- Administradora Executiva da Air Macau Company Limited 

- Presidente do Conselho de Administração da King Power Duty Free (Macau) Company Limited 

- Administradora Executiva da Jet Asia Ltd 

- Administradora Executiva da MGM Grand Paradise Limited 

- Administradora Executiva da Macau International Airport Co Ltd 

Em Hong Kong: 

- Administradora Delegada da SHUN TAK Holdings Limited 

- Administradora da Shun Tak – China Travel Shipping Investments Limited 

- Administradora da Hong Kong Express Airways Limited 

- Administradora da Hong Kong  International  Airport Terminal Services Limited 

 

 

CHOI MAN HIN 

 

- Presidente do Conselho de Administração da IMAPEX - Soc. Construções e Investimentos Imobiliá-

rios, Lda. 

- Presidente do Conselho de Administração da IMO 12 - Gestão Mobiliária e Imobiliária Unipessoal, 

Lda. 

- Presidente do Conselho de Administração da IMO-OITO - Sociedade de Investimentos Imobiliários, 

Lda. 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol III - Turismo, Animação e Jogo, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da BRIGHTASK - Gestão de Investimentos, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Credicapital, SGPS, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol Investimentos Hoteleiros, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Varzim-Sol - Turismo, Jogo e Animação, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol, SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Oriente, SGPS, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da STDM, Investimentos SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da STDM - Investimentos Imobiliários, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da STDM, SGPS, S.A. 

- Gerente da STDM - Gestão de Investimentos, Lda. 

- Gerente da Guinchotel - Actividades Hoteleiras, Lda. 
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VASCO ESTEVES FRAGA 

 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol, SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol III - Turismo, Animação e Jogo, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Varzim Sol - Turismo, Animação e Jogo, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da SGAL – Sociedade Gestora da Alta de Lisboa, S.A. 

 

ANTÓNIO JOSÉ DE MELO VIEIRA COELHO 

 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol, SGPS, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol III - Turismo, Animação e Jogo, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Varzim Sol - Turismo, Animação e Jogo, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Chão do Parque - Sociedade de Investimentos Imobiliários, 

S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol - Investimentos Hoteleiros, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol e Mar - Investimentos Imobiliários, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da DTH – Desenvolvimento Turístico e Hoteleiro, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol Imobiliária, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol (V) - Investimentos Imobiliários, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da STDM - Investimentos Imobiliários, S.A.  

 

 

JORGE ARMINDO DE CARVALHO TEIXEIRA 

 

- Vogal do Conselho de Administração da Amorim - Entertainment e Gaming Internacional, SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Amorim Turismo - Serviços e Gestão, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Amorim Turismo, SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Amorim Turismo Imobiliária, SGPS, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da CHT - Casino Hotel de Tróia, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Edifer Angola, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Estoril Sol, SGPS, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Fozpatrimónio, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Goldtur - Hotéis e Turismo, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Grano Salis - Investimentos Turísticos e de Lazer, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Grano Salis II - Investimentos Turísticos e de Lazer, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Iberpartners - Gestão e Reestruturação de Empresas S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Hotel Turismo, SARL 

- Vogal do Conselho de Administração da Imofoz, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Mobis - Hotéis de Moçambique, SARL 

- Vogal do Conselho de Administração da Notel - Empreendimentos Turísticos, SARL 

- Vogal do Conselho de Administração da Prifalésia - Construção e Gestão de Hotéis, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Royspa - Serviços de Consultadoria, Lda 

- Vogal do Conselho de Administração da SGGHM - Sociedade Geral de Hotéis de Moçambique, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Sociedade Figueira Praia, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da SPIGH - Sociedade Portuguesa de Investimentos e Gestão 

Hoteleira, S.A. 

- Vogal do Conselho de Administração da Troia Península Investimentos, SGPS, SA 

- Vogal do Conselho de Administração da Turyleader, SGPS, SA 
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CALVIN KA WING CHANN 

 

É Administrador ou gerente nas seguintes sociedades: 

- BRIGHTASK-Gestão de Investimentos, S.A. 

- CENTRAL DE APLICAÇÕES – SGPS, S.A. 

- CREDICAPITAL-Sociedade Gestora de Participações, S.A. 

- ESTORIL SOL (III) TURISMO, ANIMAÇÃO E JOGO, S.A. 

- GUINCHOTEL – Actividades Hoteleiras, Lda. 

- GUINOR Companhia de Desenvolvimento Imobiliário, SGPS, S.A. 

- IMAPEX, Sociedade de Construções e Investimentos Imobiliários, S.A. 

- IMO 12 – Gestão Mobiliária e Imobiliária, S.A. 

- IMO 8 – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A. 

- MALHA 5 – Investimentos Imobiliários, S.A. 

- POSSE, SGPS, S.A. 

- STDM – Investimentos, SGPS, S.A. 

- STDM – Investimentos Imobiliários, S.A. 

- STDM – Gestão de Investimentos, Unipessoal, Lda. 

- VARZIM SOL – TURISMO, JOGO E ANIMAÇÃO, S.A 

 

 

MIGUEL ANTÓNIO DIAS URBANO DE MAGALHÃES QUEIROZ 

 

É Administrador das seguintes sociedades: 

- BRIGHTASK-Gestão de Investimentos, S.A. 

- CHÃO DO PARQUE – Soc. de Investimentos Imobiliários, S.A. 

- D.T.H.-Desenvolvimento Turístico e Hoteleiro, S.A. 

- ESTORIL SOL IMOBILIÁRIA, S.A. 

- ESTORIL SOL (III) TURISMO, ANIMAÇÃO E JOGO, S.A. 

- ESTORIL SOL (V)- Investimentos Imobiliários, S.A. 

- ESTORIL SOL E MAR – Investimentos Imobiliários, S.A. 

- ESTORIL SOL – INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S.A. 

- FINANSOL, SOC. DE CONTROLO, SGPS, S.A. 

- GUINCHOTEL – Actividades Hoteleiras, Lda. 

- IMAPEX, Sociedade de Construções e Investimentos Imobiliários, S.A. 

- IMO 12 – Gestão Mobiliária e Imobiliária, S.A. 

- PORTLINE-Transportes Marítimos Internacionais, S.A. 

- PORTLINE BULK INTERNATIONAL, S.A. 

- PORTLINE CONTAINERS INTERNATIONAL, S.A. 

- SJM – Sociedade de Jogos de Macau, S.A. 

- STDM – Investimentos, SGPS, S.A. 

- STDM – Investimentos Imobiliários, S.A. 

- STDM – Gestão de Investimentos, Unipessoal, Lda. 

- VARZIM SOL – TURISMO, JOGO E ANIMAÇÃO, S.A. 

 

Presidente da Mesa da Assembleia-geral da CREDICAPITAL-Sociedade Gestora de Participações, 

S.A. 
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c) Comissões no seio do órgão de administração ou supervisão e administradores delegados  

 

27. Identificação das comissões criadas no seio, consoante aplicável, do Conselho de 

Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo, 

e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento.  

 

Na verdade, a Sociedade não criou nenhuma comissão especializada no seio do órgão de administração 

ou supervisão. Como se referiu, o Conselho de Administração constitui uma Comissão Executiva 

composta por quatro dos seus membros, mas na verdade os “Administradores Executivos” não têm 

quaisquer especificidades relativamente aos demais e/ou exercem funções mais específicas ou 

associadas a matérias perfeitamente identificadas.  

 

Com efeito, e mesmo admitindo que a Estoril-Sol possa ser uma sociedade com um substancial volume de 

negócios, a verdade é que na estrutura e organização do Conselho de Administração da Estoril-Sol não 

justifica uma solução diferente. Conforme se referiu, a reduzida dimensão e a estrutura da Sociedade não 

justifica a criação de comissões e/ou a distribuição de pelouros especializados entre os titulares do órgão 

de administração da Sociedade, continuando a gestão da Sociedade mesmo reconhecendo a existência 

da Comissão Executiva. 

 

 

28. Composição, se aplicável, da comissão executiva e/ou identificação de administrador(es) 

delegado(s).  

 

Como se referiu, a composição actual da Comissão Executiva, designada para exercício de funções no 

quadriénio de 2013/2016, é a seguinte:  

 

Presidente: 

  Drª Pansy Catilina Chiu King Ho 

 

Vice-Presidente: Dr. Jorge Armindo de Carvalho Teixeira 

  Dr. Vasco Esteves Fraga 

  Dr. Calvin Ka Wing Chann 

 

 

29. Indicação das competências de cada uma das comissões criadas e síntese das actividades 

desenvolvidas no exercício dessas competências.  

 

Não aplicável à Sociedade uma vez que esta não dispõe de comissão especializada no seio do órgão de 

administração. 

 

 
III. FISCALIZAÇÃO 

 
a) Composição  

 

30. Identificação do órgão de fiscalização  

 

A fiscalização da Estoril-Sol SGPS, SA compete a um Conselho Fiscal constituído por três a cinco 

membros efectivos e um ou dois suplentes, respectivamente, accionistas ou não, e a um ROC ou 

sociedade de ROC que não seja membro do Conselho Fiscal (artigo 25º dos Estatutos). 
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31. Composição 

 

 

A composição do Conselho Fiscal a 31 de Dezembro de 2013 era a seguinte: 

 

 Presidente:   

  Dr. Mário Pereira Pinto 

 

 Vogais: 

  Dr. António José Alves da Silva 

  Dr. Manuel Martins Lourenço 

 

 Suplente: 

  Dr. Armando do Carmo Gonçalves 

 

 

Revisor Oficial de Contas: 

 

Lampreia & Viçoso, SROC. Nº 157 - Representada por José Martins Lampreia, ROC nº 149. O 

Revisor/Auditor externo foi eleito por quatro anos em Assembleia Geral Extraordinária de 04 de Fevereiro 

de 2013, por proposta do Conselho Fiscal. 

 

Os membros do Conselho de Fiscal em exercício de funções a 31 de Dezembro de 2013 foram eleitos em 

Assembleia-Geral Extraordinária de 4 de Fevereiro de 2013. O mandato dos membros do Conselho Fiscal 

é de quatro anos, sendo o ano de eleição considerado como um ano civil completo, não existindo restrição 

à sua reeleição. 

 

O Conselho Fiscal delibera com maioria simples dos seus membros, possuindo todos iguais direitos de 

voto e sendo as deliberações tomadas por maioria de votos. 

 

  

32. Grau de independência dos membros do Conselho Fiscal 

 

Os membros do Conselho Fiscal da Estoril-Sol cumprem as regras de incompatibilidade previstas no n.º 1 

do artigo 414.º-A e cumprem os critérios de independência previstos no n.º 5 do artigo 414.º, ambos do 

Código das Sociedades Comerciais. 

 

 

33. Qualificações profissionais dos membros do Conselho Fiscal 

 

MÁRIO PEREIRA PINTO 

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto 1970/75; Possui o 

curso de "Advanced Management Program" pelo INSEAD-Fontainebleau, França - 1989. 

Foi eleito, pela primeira vez, para membro do Conselho Fiscal da sociedade na Assembleia Geral Anual de 

2004 e foi reeleito na Assembleia Geral Extraordinária de 04 de Fevereiro de 2013. 

Em 31 de Dezembro de 2013 não detinha acções representativas do capital social da Estoril-Sol, SGPS, 

SA. 
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MANUEL MARTINS LOURENÇO 

Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa; mestre em Economia e Gestão da 

C&Tecnologia pelo ISEG de Lisboa; Revisor Oficial de Contas desde 1988. 

Foi eleito, pela primeira vez, para membro do Conselho Fiscal da sociedade na Assembleia especial de 

2007, e foi reeleito em Assembleia Geral Extraordinária de 04 de Fevereiro de 2013. 

Em 31 de Dezembro de 2013 não detinha acções representativas do capital social da Estoril-Sol, SGPS, 

SA. 

 

ANTÓNIO JOSÉ ALVES DA SILVA     

Bacharel em Contabilidade. Revisor Oficial de Contas desde 1974.Foi eleito, pela primeira vez, para 

membro do Conselho Fiscal da sociedade na Assembleia especial de 2007, e foi reeleito em Assembleia 

Geral de 2008 e na Assembleia Geral Extraordinária de 2013, cujo mandato terminará em 31 de Dezembro 

de 2016. 

Nos últimos 5 anos foi Revisor Oficial de Contas das sociedades: BJH, S.A; Bonafarma, S.A.; Bruno Janz, 

S.A.; Equiconsulte, S.A.; Jaba Farma, S.A.; Jaba Farmacêutica, S.A.; Jaba SGPS, S.A.; Monte da Pouca 

Farinha, S.A.; Novamed, S.A.; Proemba, S.A.; Sociedade Imobiliária - Qtª da Barreta, S.A. 

Em 31 de Dezembro de 2013 não detinha acções representativas do capital social da Estoril-Sol, SGPS, 

SA. 

 

ARMANDO DO CARMO GONÇALVES 

É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, 1983/84. É licenciado em Finanças pelo 

ISCEF, Lisboa em 1967/68. É mestre em Gestão de Empresas na vertente de Auditoria Contabilística e 

Financeira, pela Universidade Autónoma de Lisboa. Participou em diversos congressos e meetings 

internacionais sobre auditoria, contabilidade e gestão. É revisor oficial de contas desde 1997. Desde 1990 

é professor de contabilidade no ISCAL, com a categoria de Professor adjunto. Professor Universitário. Foi 

reeleito em Assembleia Geral Extraordinária de 04 de Fevereiro de 2013. 

Em 31 de Dezembro de 2013 não detinha acções representativas do capital social da Estoril-Sol, SGPS, 

SA. 

 
 

b) Funcionamento  

 

34. Local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento do Conselho Fiscal 

 

O regulamento de funcionamento do Conselho Fiscal encontra-se definido no Estatutos da Sociedade 

(Capítulo V – artigo 25º a 28º) e pode ser consultado no sitio da internet (www.estoril-solsgps.com). 

 

 

35. Reuniões do Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal reúne sempre que se considere existir matéria que justifique a reunião, reunindo pelo 

menos uma vez por trimestre (artigo 28º, n.º 1 dos Estatutos). 

As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas por maioria, devendo os que com elas não concordarem 

fazer inserir na acta os motivos da sua discordância (artigo 28º, n.º 2 dos Estatutos). 

As reuniões ocorrem em conformidade com o estabelecido pelo Presidente tendo sido lavradas actas de 

todas as reuniões. 

 

O Conselho Fiscal reuniu 8 vezes com referência ao exercício de 2013. 

 

 

 

http://www.estoril-solsgps.com/
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36. Disponibilidade de cada um dos membros com indicação dos cargos exercidos em simultâneo 

em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos 

membros do Conselho Fiscal 

 

Todos os membros que compõem o Conselho Fiscal da Sociedade demonstraram, de forma consistente, a 

sua disponibilidade no exercício de funções, tendo comparecido com regularidade às reuniões do órgão e 

participado nos respectivos trabalhos. 

 

Cargos exercidos pelos membros do Conselho Fiscal: 

 

MÁRIO PEREIRA PINTO 

-  Presidente do Conselho da Change Partners, SCR, S.A 

-  Presidente do Conselho da Change Partners,I SGPS, S.A 

-  Presidente do Conselho da Hottrade, S.A. 

-  Presidente do Conselho da Fluidinova, S.A. 

-  Administrador não executivo da BA -Glass, S.A 

-  Administrador da CEV - Consumo em Verde, S.A. 

 

MANUEL MARTINS LOURENÇO 

-  Revisor Oficial de Contas da sociedade Sogapal - Sociedade Gráfica da Paiâ, S.A. 

-  Revisor Oficial de Contas da sociedade Octapharma - Distribuição de produtos farmacêuticos.  S.A. 

-  Revisor Oficial de Contas da sociedade Salsicharia Estromocense, Ld.ª 

-  Revisor Oficial de Contas da sociedade PREBUILD, SGPS, S.A. 

 

ANTÓNIO JOSÉ ALVES DA SILVA 

-  Revisor Oficial de Contas na Equiconsulte, S.A 

-  Revisor Oficial de Contas na Interlago, S.A 

-  Revisor Oficial de Contas na L.D.R., S.A. 

-  Revisor Oficial de Contas na LMGL, S.A 

-  Revisor Oficial de Contas na LMGT, S.A 

-  Revisor Oficial de Contas na Monte da Espinheira, S.A. 

-  Revisor Oficial de Contas na Neves e Tavares & Irmãos, S.A. 

-  Revisor Oficial de Contas na Predial da Avessada, S.A. 

-  Revisor Oficial de Contas na Simares, S.A. 

-  Revisor Oficial de Contas na Soc. Agrícola - Qt.ª da Barreta, S.A. 

-  Revisor Oficial de Contas na Tavares & Cº - Cortiças, S.A. 

 

ARMANDO DO CARMO GONÇALVES 

-  Revisor Oficial de Contas na Egor Portugal, S.A. 

-  Revisor Oficial de Contas na Matur - Empreendimentos TS.A. 

-  Revisor Oficial de Contas na Limpac Corporation 

-  Revisor Oficial de Contas na Tecnovia, S.A. 

-  Revisor Oficial de Contas na Iconomatro -Madeiras e Derivados, S.A. 
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c) Competências e funções  

 
 

37. Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para 

efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor externo.  

 

É da competência do Conselho Fiscal avaliar a necessidade e conveniência de contratação de serviços 

adicionais nesta matéria, devendo expressamente aprovar a prestação de serviços adicionais aos de 

auditoria. 

 

 

38. Outras funções dos órgãos de fiscalização  

 

O Conselho Fiscal dispõe dos poderes e encontra-se sujeito aos deveres estabelecidos na lei e nos 

Estatutos da Estoril-Sol, podendo proceder a todos os actos de verificação e inspecção que considerem 

convenientes para o cumprimento das suas obrigações de fiscalização, competindo-lhe, em especial: 

 

 - Fiscalizar a administração da Sociedade e vigiar pela observância da lei e dos estatutos da 

 Sociedade; 

 - Verificar a exactidão dos documentos de prestação de contas preparados pelo Conselho de 

 Administração e fiscalizar a respectiva revisão; 

 - Propor à Assembleia Geral a nomeação do revisor oficial de contas; 

 - Convocar a Assembleia Geral sempre que o presidente da respectiva mesa o não faça,  devendo 

 fazê-lo; 

 - Elaborar o relatório anual sobre a sua actividade e apresentar um parecer sobre o relatório do 

 Conselho de Administração. 

 
 
 

IV. REVISOR OFICIAL DE CONTAS 
 

39. Identificação do revisor oficial de contas e do sócio revisor oficial de contas que o representa.  

 

Conforme se referiu supra, o Revisor Oficial de Contas a 31 de Dezembro de 2013 é a Sociedade 

Lampreia & Viçoso, SROC, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 157 e registada 

na CMVM sob o n.º 7873 representada pelo seu sócio Dr. José Martins Lampreia (ROC nº 149).  

O Revisor Oficial de Contas /Auditor Externo foi eleito pelos accionistas na Assembleia Geral 

Extraordinária realizada a 4 de Fevereiro de 2013, sob proposta do Conselho Fiscal, para exercício de 

funções por quatro anos, no quadriénio 2013-2016.  

 
 
 

40. Indicação do número de anos em que o revisor oficial de contas exerce funções 

consecutivamente junto da sociedade e/ou grupo. 

  

O Revisor Oficial de Contas efectivo da Sociedade é a Lampreia & Viçoso, SROC inscrita na Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 157 e registada na CMVM sob o n.º 7873, representada pelo seu 

sócio, Dr. José Martins Lampreia (ROC n.º 149).  

 

O Revisor Oficial de Contas foi reeleito, sob proposta do Conselho Fiscal, tendo a sua primeira eleição 

ocorrido na Assembleia Geral de 29 de Abril de 2008. 
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A Sociedade não tem estabelecido nos Estatutos ou noutros instrumentos jurídicos períodos de 

rotatividade do Auditor Externo. Contudo, a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas tem assegurado a 

rotatividade dos sócios que a representam em cada mandato. 

 

 

41. Descrição de outros serviços prestados pelo ROC à sociedade.  

 

O Revisor Oficial de Contas presta adicionalmente, à Sociedade, os serviços de Auditoria Externa. 

 

 
V. AUDITOR EXTERNO 

 
 

42. Identificação do auditor externo designado para os efeitos do art. 8.º e do sócio revisor oficial de 

contas que o representa no cumprimento dessas funções, bem como o respectivo número de 

registo na CMVM.  

 

O Auditor Externo da Sociedade designado para os efeitos do artº8 do Código dos Valores Mobiliários é a 

Lampreia & Viçoso, SROC inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 157 e registada 

na CMVM sob o n.º 7873, representada por José Martins Lampreia (ROC n.º 149).  

 
 

43. Indicação do número de anos em que o auditor externo e o respectivo sócio revisor oficial de 

contas que o representa no cumprimento dessas funções exercem funções consecutivamente 

junto da sociedade e/ou do grupo.  

 

O Auditor Externo foi reeleito, sob proposta do Conselho Fiscal, na Assembleia Geral Extraordinária de 04 

de Fevereiro de 2013, para o quadriénio de 2013-2016. 

 

Ainda que se admita que a mesma SROC se mantém a prestar serviços de Auditoria Externa há mais de 

dois ou três mandatos, convém realçar o seguinte: 

 

  - Não há permanência do Representante da SROC que, efectivamente e em concreto,  

  tem assegurado a prestação de serviços de auditoria à Estoril Sol, o qual foi nomeado  

  em 2013 para um mandato de apenas 4 anos;  

 

  - está assegurada a independência do Auditor através da modificação do  

  Representante da SROC; 

 

  - as especificidades da actividade da Estoril Sol exigem, da parte dos seus prestadores  

  de serviços, designadamente do Auditor, conhecimentos específicos e técnicos que  

  justificam e tornam até vantajosa a não rotação: 

 

  - a rotação do Auditor acarretaria um acréscimo de custos que se considera   

  desproporcionado relativamente às vantagens que essa rotação poderia significar. 

 

 

44. Política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respectivo sócio revisor oficial de 

contas que o representa no cumprimento dessas funções.  

 

Confrontar Ponto 43 supra do presente Relatório. 
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45. Indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que essa 

avaliação é feita.  

 

De acordo com o modelo de governo da Sociedade, a eleição ou destituição do Revisor Oficial de 

Contas/Auditor Externo é deliberada em Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho Fiscal. 

 

O Conselho fiscal procede anualmente a uma avaliação global do Auditor Externo na qual inclui uma 

apreciação sobre a sua independência. 

 
 

46. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a 

sociedade e/ou para sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como 

indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação da contratação de tais 

serviços e indicação das razões para a sua contratação.  

 

No decurso de exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 não foram realizados pelo Auditor Externo 

trabalhos distintos dos de auditoria. 

 
 

47. Remuneração  

 

No exercício de 2013, o referido Revisor Oficial de Contas auferiu, na totalidade, a quantia de 71.000 

Euros, pelos serviços prestados a empresas do Grupo Estoril Sol. Este montante foi pago a título de 

honorários relativos a serviços de revisão legal de contas, não tendo o mesmo prestado quaisquer outros 

serviços. 

 
C. ORGANIZAÇÃO INTERNA 

 
I - Estatutos 

 

48. Regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade (art. 245.º-A, n.º 1, al. h).  

 

A alteração dos Estatutos da Sociedade está sujeita às regras imperativas da lei como aquelas constantes 

no Contrato de Sociedade. 

 

Para além das regras específicas presentes nos Estatutos da Sociedade no que respeita a reservas 

especiais de incorporação e aumento de capital – artigo 31.º - não existem outras regras específicas no 

que respeita a alteração dos Estatutos, aplicando-se o regime geral do CSC. 

 

 
II. Comunicação de irregularidades 

 

49. Meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na sociedade.  

 

As sociedades subsidiárias, concessionárias de jogo, estão submetidas à supervisão do Serviço de 

Inspecção de Jogo, integrado no Turismo de Portugal, I.P., a quem são obrigatoriamente comunicadas 

quaisquer irregularidades detectadas no âmbito da sua actividade. Em todo o caso, a Sociedade pretende 

formalizar uma política de comunicação de irregularidades que tenciona divulgar oportunamente. 
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III. Controlo interno e gestão de riscos 

 

50. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de 

sistemas de controlo interno.  

 

A Estoril-Sol considera ser de grande importância e relevância a implementação de sistemas de controlo 

interno. Esta relevância resulta essencialmente do sector de actividade onde actuam as principais 

subsidiárias da Sociedade. Acresce o facto de este sector, a exploração de jogos de fortuna ou azar, estar 

regulado por legislação específica e rigorosa com especial incidência no controlo de receitas. Este controlo 

é efectuado em permanência por inspectores pertencentes aos quadros do Serviço de Inspecção de Jogo. 

Resulta do anteriormente exposto que as sociedades subsidiárias da Sociedade, concessionárias de jogo, 

estão submetidas à supervisão do Serviço de Inspecção de Jogo, integrado no Turismo de Portugal, I.P., a 

quem são obrigatoriamente comunicadas quaisquer irregularidades detectadas no âmbito da sua 

actividade. 

  

A gestão do risco económico e financeiro dos negócios da Sociedade e das Associadas é acompanhada 

permanentemente pelos membros do Conselho de Administração da Sociedade em colaboração com as 

Direcções Operacionais, Direcção de Segurança e CCTV, e com a Direcção de Controlo e Planeamento. 

 

O Conselho de administração tem vindo a promover as condições necessárias e adequadas que 

possibilitem um controlo eficaz da gestão de riscos inerentes à actividade da Sociedade e das Empresas 

do Grupo Estoril-Sol, bem como do sistema de controlo interno, e mantém o acompanhamento regular 

sobre o trabalho realizado. 

 

Por seu turno o Conselho fiscal no âmbito das suas funções avalia a eficácia dos sistemas de controlo 

interno e gestão de riscos. 

 

 

51. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica 

e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da sociedade.  

 

Confrontar a resposta dada ao Ponto anterior (Ponto 50) do presente Relatório. 

 
 

52. Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.  

 

Confrontar a resposta dada ao Ponto anterior (Ponto 50) do presente Relatório. 

 
 

53. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros e jurídicos) a 

que a sociedade se expõe no exercício da actividade.  

 

No âmbito da sua actividade de gestão de participações sociais, a Estoril-Sol, enquanto holding do Grupo 

Estoril-Sol, incorre em riscos de diversas naturezas que decorrem, nomeadamente das concessões das 

actividades de jogo, sendo estes os seguintes: Riscos do negócio, Riscos contratuais, Riscos físicos e 

Riscos financeiros e cambiais. 

 

Risco de Negócio: 

As associadas Estoril Sol (III) – Turismo, Animação e Jogo, S.A. e Varzim Sol – Turismo, Jogo e 

Animação, S.A. exploram concessões de jogo em Casinos. Este sector de actividade tem registado nos 

últimos anos uma acentuada evolução tecnológica particularmente centrada nos jogos de máquinas 
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automáticas que obrigam a uma renovação continuada da oferta. As Empresas concessionárias do Grupo 

acompanham de forma sistemática esta evolução, visitando fabricantes, participando em feiras 

internacionais da especialidade e investindo regularmente em novos equipamentos sob atenta vigilância 

do Conselho de Administração da Estoril-Sol. 

 

Nos termos dos contratos de concessão, o Estado Português garante às concessionárias, a troco do 

pagamento de elevadas contrapartidas iniciais e de elevadas taxas de tributação anual, a exclusividade na 

exploração dos jogos de fortuna e azar. Não obstante, a entidade concedente tem-se revelado incapaz de 

regulamentar o acesso de cidadãos nacionais aos inúmeros casinos cibernéticos que já hoje existem e 

constituem um crescente factor de concorrência desleal, quer por representarem um significativo 

acréscimo de oferta clandestina, quer por significarem uma flagrante via de evasão fiscal. 

 

O Grupo Estoril Sol continuará, a sensibilizar o Governo Português, quer directamente quer através da 

Associação Portuguesa de Casinos, para a necessidade de serem tomadas medidas legislativas para 

obviar a esta situação, a exemplo do que já aconteceu, com assinalável eficácia, por exemplo, nos EUA e 

na Noruega, assim se garantindo o respeito pelos compromissos contratualmente assumidos entre o 

Estado e as concessionárias que, no que concerne às associadas Estoril-Sol (III) e Varzim-Sol são 

interpretados muito para além do rigoroso cumprimento do quadro normativo das concessões de jogo, pois 

se reflectem e impactam num quadro mais alargado de iniciativas preventivas de cariz social. 

 

Riscos Contratuais: 

As concessões de exploração de jogo de fortuna ou azar nas zonas de jogo do Estoril e da Póvoa de 

Varzim são exploradas no contexto normativo do enquadramento contratual e legal dos respectivos 

contratos de concessão e da legislação específica que regula o sector de jogo em casinos, estando 

sujeitas a uma fiscalização permanente assegurada pelo Estado, através do Serviço de Inspecção de Jogo 

do Turismo de Portugal, I.P.. O Grupo Estoril-Sol assegura, por sua vez, uma sistemática vigilância de 

todas as operações no sentido de garantir o cumprimento escrupuloso da lei. 

 

Riscos Físicos: 

As Empresas do Grupo, visando a prevenção e minimização do risco inerente às suas actividades 

económicas, dispõem de serviços técnicos especializados de supervisão, responsáveis pelo cumprimento 

rigoroso das normas de segurança física de clientes, colaboradores e instalações. 

Com a colaboração de uma entidade externa, são realizadas, periodicamente, análises de risco aos 

procedimentos instituídos e à segurança física dos activos sendo implementadas as acções correctivas 

sobre os riscos identificados. 

 

Riscos Financeiros e Cambiais: 

Os significativos investimentos que o Grupo tem realizado nos últimos anos por força da prorrogação dos 

contractos de concessão de jogo, a contrapartida inicial relativa ao Casino Lisboa e os investimentos que 

regularmente são feitos por motivos de renovação, modernização e ampliação, exigiram um acréscimo de 

endividamento de médio prazo que, conjugado com as variações das taxas de juro do mercado, implicam 

acréscimos de custos financeiros e potencial risco de liquidez. 

 

Em função dos meios monetários libertos pela exploração, entende-se que o risco financeiro a que as 

associadas estão expostas é diminuto. O mesmo entendimento tem prevalecido na análise efectuada 

pelas instituições financeiras, expresso na dispensa da prestação de quaisquer garantias patrimoniais nas 

operações contratadas. 

 

A legislação portuguesa proíbe as concessionárias de Casinos de conceder crédito à actividade de jogo, 

pelo que, neste capítulo a Sociedade não está exposta a risco de crédito. As demais receitas da actividade 
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de restauração e animação, que representam apenas 1,0% das receitas, traduzem uma exposição 

despicienda. 

 

Todas as operações de médio prazo são realizadas em Euros, sendo algumas importações, a crédito de 

30 dias, realizadas excepcionalmente em dólares americanos, pelo que a Sociedade tem uma exposição 

cambial mínima. 

 

 

54. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e gestão de 

riscos.  

 

Confrontar a resposta dada ao Ponto anterior (Ponto 50) do presente Relatório. 

 
 

55. Principais elementos dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco implementados na 

sociedade relativamente ao processo de divulgação de informação financeira (art. 245.º-A, n.º 1, 

al. m).  

 

Uma das principais competências do Conselho de Administração da Estoril-Sol em conjunto com os 

respectivos Órgãos Sociais das principais subsidiárias da Sociedade, é o de garantir as condições 

adequadas com vista à preparação e divulgação de informação financeira do Grupo que garanta 

simultaneamente: fiabilidade, transparência, consistência e garantia rigor da informação financeira 

preparada e divulgada. 

De entre os principais elementos do sistema de controlo interno e gestão de risco implementados pela 

sociedade no âmbito do processo de preparação e divulgação de informação financeira, destacam-se os 

seguintes: 

 

- As demonstrações financeiras individuais e o controlo orçamental são preparados numa base mensal e 

aprovados em sede de Conselho de Administração;  

- Os responsáveis pelos departamentos operacionais das empresas subsidiárias são chamados a justificar 

desvios significativos face aos valores orçamentados, numa base mensal; 

- As demonstrações financeiras consolidadas são preparadas com periodicidade trimestral e aprovadas 

pelo Conselho de Administração; 

- O Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo executam uma auditoria anual e uma revisão limitada ao 

semestre das contas individuais e consolidadas; 

- O Conselho Fiscal reúne pelo menos uma vez a cada trimestre, analisa as demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas do trimestre e do semestre; 

- O Conselho Fiscal reúne pelo menos uma vez a cada trimestre, analisa e aprova as demonstrações 

financeiras individuais e consolidadas do ano; 

- O relatório de gestão é preparado pela Direcção Financeira, aprovado pela Administração e pelo 

Conselho Fiscal, e o seu conteúdo é revisto pelo Revisor Oficial de Contas. 

 

 
IV. Apoio ao Investidor 

 

56. Serviço responsável pelo apoio ao investidor, composição, funções, informação disponibilizada 

por esses serviços e elementos para contacto.  

 

Deverá ser contactado o representante para as relações com o mercado, cujos contactos se encontram no 

ponto seguinte. 
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57. Representante para as relações com o mercado.  

 

À data de 31 de Dezembro de 2013 o representante da empresa para as relações com o mercado era o 

senhor Dr. Luís Pedro Matos Lopes cujos contactos são: 

 

Av. Clotilde, n.º 331 

2765-237 Estoril 

Tel. 214667873 

Fax. 214667963 

Email: llopes@estoril-sol.com 

 

 

58. Informação sobre a proporção e o prazo de resposta aos pedidos de informação entrados no 

ano ou pendentes de anos anteriores.  

 

Sendo o histórico de pedidos de informação muito reduzido, o representante para as relações com o 

mercado assegura uma resposta pronta a todos os pedidos de informação que lhe sejam formulados. 

 

 

 
V. Sítio de Internet 

  

59. Endereço(s).  

 

A Sociedade mantém ao dispor dos investidores um sitio na Internet (www.estoril-solsgps.com) através do 

qual divulga informação financeira relativa à sua actividade individual e consolidada, e "links" aos “sites” 

comerciais das suas associadas Estoril Sol (III) e Varzim Sol. 

 

 

60. Local onde se encontra informação sobre a firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e 

demais elementos mencionados no artigo 171.º do Código das Sociedades Comerciais.  

 

Esta informação está disponibilizada no sitio da Internet, (www.estoril-solsgps.com) , no seguinte menu:   

1 - Identificação da Empresa. 

 

 

61. Local onde se encontram os estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou 

comissões.  

 

Esta informação está disponibilizada no sitio da Internet (www.estoril-solsgps.com), no seguinte menu:   

4 – Estatutos da Sociedade. 

 

 

62. Local onde se disponibiliza informação sobre a identidade dos titulares dos órgãos sociais, do 

representante para as relações com o mercado, do Gabinete de Apoio ao Investidor ou 

estrutura equivalente, respetivas funções e meios de acesso.  

 

Esta informação está disponibilizada no sitio da Internet (www.estoril-solsgps.com) , no seguinte menu:  

2 – Órgãos Sociais - Titulares. 

 

mailto:llopes@estoril-sol.com
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63. Local onde se disponibilizam os documentos de prestação de contas, que devem estar 

acessíveis pelo menos durante cinco anos, bem como o calendário semestral de eventos 

societários, divulgado no início de cada semestre, incluindo, entre outros, reuniões da 

assembleia geral, divulgação de contas anuais, semestrais e, caso aplicável, trimestrais.  

 

Esta informação está disponibilizada no sitio da Internet (www.estoril-solsgps.com) , no seguinte menu: 

7 – Relatórios e Contas. 

 

 

64. Local onde são divulgados a convocatória para a reunião da assembleia geral e toda a 

informação preparatória e subsequente com ela relacionada.  

 

Esta informação está disponibilizada no sitio da Internet (www.estoril-solsgps.com) , no seguinte menu:  

9 – Assembleias Gerais. 

 
 

65. Local onde se disponibiliza o acervo histórico com as deliberações tomadas nas reuniões das 

assembleias gerais da sociedade, o capital social representado e os resultados das votações, 

com referência aos 3 anos antecedentes.  

 

Esta informação está disponibilizada no sitio da Internet (www.estoril-solsgps.com) , no seguinte menu:  

9 – Assembleias Gerais. 

 

 

D. REMUNERAÇÕES 

 
I. Competência para a determinação 

66. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos 

membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da sociedade.  

 

As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fixadas pela Comissão de Fixação de 

Vencimentos, devendo consistir em importâncias fixas e/ou em percentagens sobre os lucros de exercício 

não incidentes sobre distribuição de reservas nem sobre qualquer parte não distribuível daqueles lucros, 

não podendo essas percentagens exceder, na sua globalidade: 

 

  - para o Conselho de Administração: 11% 

  - para o Órgão de Fiscalização: 2% 

 

Do mesmo modo, compete à comissão de Fixação de Vencimentos estabelecer a remuneração, nos casos 

em que exista e seja devida, dos membros da Mesa da Assembleia Geral. 

 

 
II. Comissão de remunerações 

 

67. Composição da comissão de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou 

coletivas contratadas para lhe prestar apoio e declaração sobre a independência de cada um 

dos membros e assessores.  

 

Nos termos do artigo 34.º dos Estatutos, a Comissão de Fixação de Vencimentos da Estoril-Sol é 

constituída por três membros (accionistas ou não), eleitos pela Assembleia Geral.  
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A comissão de Fixação de Vencimentos foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária de 4 de Fevereiro de 

2013 para exercício de funções no quadriénio de 2013 – 2016, sendo que à data de 31 de Dezembro de 

2013 tinha a seguinte composição: 

 

   Drª Pansy Catilina Chiu King Ho 

    Dr. Jorge Armindo de Carvalho Teixeira 

   Dr. Calvin Ka Wing Chann 

    

 
 

68. Conhecimentos e experiência dos membros da comissão de remunerações em matéria de 

política de remunerações.  

 

A experiência e qualificações profissionais dos membros da Comissão de Vencimentos estão espelhadas 

nos curricula, conforme Pontos nsº 19 e 26 supra, deste mesmo Relatório. 

 

 
III. Estrutura das remunerações 

 

69. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização a que se 

refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho.  

 

A política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização foi sujeita a aprovação na 

Assembleia Geral realizada a 21 de Maio de 2013. A proposta sobre a política de remuneração foi 

aprovada por unanimidade dos presentes (encontravam-se presentes ou devidamente representados 

accionistas titulares de 90,47% do capital social). 

 

Em seguida transcreve-se o texto que foi aprovado pelos accionistas na Assembleia Geral referida e que 

constava do ponto 6 da ordem de trabalhos respectiva: 

 

“A política de Remuneração, critérios gerais e princípios orientadores 

 

A política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Estoril Sol, SGPS, S.A. procura 

promover, numa perspectiva de longo prazo, o alinhamento dos interesses dos membros daqueles órgãos, com os interesses 

da Sociedade. 

 

Os princípios a observar na fixação das remunerações são os seguintes: 

a) Funções desempenhadas 

 

Deverão ser tidas em conta as funções concretamente desempenhadas por cada um dos membros e as responsabilidades que 

lhe estão associadas em sentido substantivo e não meramente formal. 

A avaliação das funções efectivamente desempenhadas deve ser apreendida com base em critérios diversos, de 

responsabilidade, de experiência requerida, de exigência técnica das funções, de disponibilidade, de representação 

institucional, de tempo dedicado, de valor acrescentado de determinado tipo de intervenção. 

No quadro da avaliação e classificação de funções para fixação de remuneração, são ainda analisadas as funções 

desempenhadas em sociedades dominadas pela Estoril Sol SGPS, S.A., e as eventuais retribuições auferidas no quadro das 

mesmas. 

b) Situação económica da Sociedade 

 

Deve ser tida em consideração a situação económica da sociedade, e bem assim os interesses da Sociedade numa 

perspectiva de longo prazo e de crescimento real da empresa e criação de valor para os accionistas. 

c) Condições gerais de mercado para situações comparáveis 
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A fixação das remunerações dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade deve tomar em 

consideração a competitividade do quadro remuneratório proposto. Com efeito, apenas nesse quadro é possível captar e 

manter profissionais competentes, com um nível de desempenho adequado à complexidade e responsabilidade das funções 

assumidas. 

A fixação das remunerações dos membros órgãos de administração e de fiscalização deve tomar como referência as 

remunerações auferidas em empresas do sector do jogo e empresas cotadas na Euronext Lisboa, de dimensão equivalente à 

da Estoril Sol, SGPS, S.A.. 

 

1. As opções concretas de política de remuneração que submetemos à apreciação dos accionistas da sociedade, são as 

seguintes: 

1.1. Conselho de Administração 

A remuneração dos membros remunerados do Conselho de Administração da Estoril Sol, SGPS, SA é constituída por um 

montante fixo pago 14 vezes por ano. 

1.2. Conselho Fiscal 

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Estoril Sol, SGPS, SA é constituída igualmente por um montante fixo 

estabelecido de acordo com a prática e preços normais de mercado para este tipo de serviços, pago 14 vezes por ano. 

1.3. Revisor Oficial de Contas 

O ROC da Sociedade tem uma remuneração anual igualmente fixa, estabelecida de acordo com o nível de honorários normais 

de mercado para este tipo de serviços. 

 

Estoril, 14 de Maio de 2010 

 

A Comissão de Vencimentos” 

 
 

70. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento 

dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses de longo prazo da 

sociedade, bem como sobre o modo como é baseada na avaliação do desempenho e 

desincentiva a assunção excessiva de riscos.  

 

A estrutura da remuneração e as bases de determinação da mesma são aquelas que constam da política 

de remunerações aprovada na Assembleia Geral de 31 de Maio de 2010 e transcrita no Ponto anterior 

(Ponto 69) do presente Relatório. 

 

 
71. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração e informação 

sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente.  

 

A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode integrar uma componente variável, nos termos e de 

acordo com os critérios estabelecidos no artigo 34.º dos Estatutos da Sociedade e na política de 

remunerações aprovada na Assembleia Geral de 31 de Maio de 2010 e transcrita no Ponto anterior (Ponto 

69) do presente Relatório.  

 

Importa, em todo o caso, esclarecer (i) que a atribuição de uma componente variável está dependente da 

vontade que, nesse sentido, seja manifestada pelos accionistas reunidos em Assembleia Geral  e (ii) que 

não se tem verificado a atribuição de remunerações de base variável. 

 

72. Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do período de 

diferimento.  

 

Não aplicável no caso da Sociedade, tendo presente o esclarecimento prestado no Ponto anterior (Ponto 

71) do presente Relatório. 
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73. Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável.  

 

A ser atribuída remuneração variável - e de acordo com o artigo 34º dos Estatutos da Sociedade - a 

mesma deverá consistir em percentagens sobre os lucros do exercício não incidentes sobre distribuição de 

reservas nem sobre qualquer parte não distribuível daqueles lucros, não podendo aquelas percentagens 

exceder, em globo, onze por cento e dois por cento, respectivamente, para o Conselho de Administração e 

o Órgão de Fiscalização. 

 

 

74. Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em opções e indicação do 

período de diferimento e do preço de exercício.  

 

Não aplicável no caso da Sociedade, já que os critérios são os que se deixam referidos no ponto anterior 

(Ponto 73) do presente Relatório. 

 
 

75. Principais parâmetros e fundamentos de qualquer sistema de prémios anuais e de quaisquer 

outros benefícios não pecuniários.  

 

Os parâmetros e fundamentos de qualquer sistema de prémios anuais e de outros benefícios não 

pecuniários são aqueles que constam estabelecidos na política de remunerações aprovada na Assembleia 

Geral de 31 de Maio de 2010 e transcrita no Ponto anterior (Ponto 69) do presente Relatório.  

 

 

76. Principais características dos regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada 

para os administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos 

individuais.  

 

O artigo 36º dos Estatutos estabelece o direito a uma reforma paga pela empresa aos antigos 

administradores já reformados, sem prejuízo da manutenção da situação de reforma. 

De acordo com artigo 25º dos Estatutos na versão que esteve em vigor até 29 de Maio de 1998 (data em 

que sofreram alterações diversas) era conferido um igual direito e iguais regalias aos administradores, à 

data em exercício, que tivessem completado ou viessem a completar dez anos de serviço – após a 

passagem à situação de reforma, sendo que esses direitos e regalias deveriam ser regulamentados por 

contrato a celebrar entre a Sociedade e cada um desses administradores. 

 

 

IV. Divulgação das remunerações 

 
 

77. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos 

membros dos órgãos de administração da sociedade, proveniente da sociedade, incluindo 

remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe 

deram origem.  

 

Os membros do Conselho de Administração que auferem remunerações pelo desempenho de funções 

nesta Sociedade, apenas receberam remunerações fixas durante o ano de 2013. 

 

O montante global de remunerações pagas ascendeu a 141.824,00 Euros, assim discriminado: 
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- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Stanley Hung Sun Ho 21.199 Euros; Wuen Wing Ming Patrick 

18.750 Euros, Ambrose So 18.750 Euros; Jorge Armindo de Carvalho Teixeira 52.500,00 Euros; Pansy 

Catilina Ho 30.625 Euros. 

 
 

78. Montantes a qualquer título pagos por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo ou 

que se encontrem sujeitas a um domínio comum.  

 

Os membros do Conselho de Administração que integram as administrações das várias empresas 

operacionais do Grupo Estoril Sol auferiram, na sua globalidade, remunerações pagas por outras 

sociedades em relação de domínio ou de grupo no montante de 2.578.550 euros, assim individualizados: 

Ambrose So 18.895 Euros; António José de Melo Vieira Coelho 401.943 Euros; Choi Man Hin 252.767 

Euros; Huen Wing Ming Patrick 121.216 Euros; Mário Alberto Neves Assis Ferreira 573.209 Euros; Vasco 

Esteves Fraga 403.507 Euros; Calvin Ka Wing Chann 403.507 Euros; Miguel António Dias Urbano de 

Magalhães Queiroz 403.507 Euros. 

 
 

79. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios e os 

motivos por que tais prémios e ou participação nos lucros foram concedidos.  

 

Não são devidas, nem foram pagas pela Sociedade, a membros dos Órgãos Sociais quaisquer 

remunerações correspondentes a participação nos lucros e/ou prémios. 

 

 

80. Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação das 

suas funções durante o exercício.  

 

Não são devidas, nem foram pagas pela Sociedade, quaisquer indemnizações a ex-administradores 

relativamente à cessação das suas funções durante o exercício. 

 
 

81. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos 

membros dos órgãos de fiscalização da sociedade, para efeitos da Lei n.º 28/2009, de 19 de 

junho.  

 

Os membros do Conselho Fiscal que auferem remunerações pelo desempenho de funções nesta 

Sociedade, apenas receberam remunerações fixas durante o ano de 2013. 

 

O no montante global de remunerações pagas ascendeu a 56.000,00 Euros, assim discriminado: 

 

- CONSELHO FISCAL - Mário Pereira Pinto 21.000 Euros; António José Alves da Silva 14.000 Euros; 

Manuel Martins Lourenço 14.000 Euros; Armando do Carmo Gonçalves 7.000 Euros. 

 

A remuneração auferida pelo Revisor Oficial de Contas encontra-se já descrita no Ponto 47 supra, do 

presente Relatório.  

 

Conforme aí se referiu, no exercício de 2013, o Revisor Oficial de Contas auferiu, na totalidade, a quantia 

de 71.000,00 Euros, pelos serviços prestados a empresas do Grupo Estoril Sol, montante pago a título de 

honorários relativos a serviços de revisão legal de contas, não tendo o mesmo prestado quaisquer outros 

serviços. 
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82. Indicação da remuneração no ano de referência do presidente da mesa da assembleia geral.  

 

A remuneração anual do Presidente da Mesa da Assembleia-Geral é de € 5.000,00 Euros, foi fixada pela 

Comissão de Fixação de Vencimentos conforme acta nº 24 de 6 de Junho de 2007 e manteve-se pelo 

desempenho no ano de 2013. 

 
 

V. Acordos com implicações remuneratórias 
 

83. Limitações contratuais previstas para a compensação a pagar por destituição sem justa causa 

de administrador e sua relação com a componente variável da remuneração.  

 

Não existe qualquer limitação ou previsão contratual de qualquer espécie sobre a compensação a pagar 

por destituição de administrador sem justa causa e sua relação com a componente variável da 

remuneração. 

 
 

84. Referência à existência e descrição, com indicação dos montantes envolvidos, de acordos entre 

a sociedade e os titulares do órgão de administração e dirigentes, na aceção do n.º 3 do artigo 

248.º-B do Código dos Valores Mobiliários, que prevejam indemnizações em caso de demissão, 

despedimento sem justa causa ou cessação da relação de trabalho na sequência de uma 

mudança de controlo da sociedade. (art. 245.º-A, n.º 1, al. l).  

 

Não existem acordos celebrados com titulares do órgão de administração, que prevejam indemnizações 

em caso de demissão, despedimento sem justa causa ou cessação da relação de trabalho na sequência 

de uma mudança de controlo da sociedade. 

 
 

VI. Planos de atribuição de acções ou opções sobre acções (‘stock options’) 
 

85. Identificação do plano e dos respectivos destinatários.  

 

Não existe na Sociedade qualquer plano de atribuição de acções ou opções sobre acções (“stock options”) 

 

 

86. Caracterização do plano (condições de atribuição, cláusulas de inalienabilidade de ações, 

critérios relativos ao preço das ações e o preço de exercício das opções, período durante o 

qual as opções podem ser exercidas, características das acções ou opções a atribuir, 

existência de incentivos para a aquisição de acções e ou o exercício de opções).  

 

Não aplicável conforme ponto anterior (Ponto 85) do presente Relatório. 

 
 

87. Direitos de opção atribuídos para a aquisição de ações (‘stock options’) de que sejam 

beneficiários os trabalhadores e colaboradores da empresa.  

 

Não aplicável, em conformidade com o referido no Ponto 85 do presente Relatório. 

 

 

88. Mecanismos de controlo previstos num eventual sistema de participação dos trabalhadores no 

capital na medida em que os direitos de voto não sejam exercidos directamente por estes (art. 

245.º-A, n.º 1, al. e)).  
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Até 31 de Dezembro de 2013 não foi previsto qualquer sistema de participação dos trabalhadores no 

capital da Sociedade. 

 
 
 

E. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 

I. Mecanismos e procedimentos de controlo 
 

89. Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de transacções com partes 

relacionadas (Para o efeito remete-se para o conceito resultante da IAS 24).  

 

No decurso do exercício de 2013, não foram realizados negócios entre a Sociedade e os membros dos 

seus órgãos de administração e/ou de fiscalização, ou sociedades que se encontrem em relação de 

domínio ou de grupo, que não tenham sido realizadas em condições normais de mercado para operações 

similares e que façam parte da actividade corrente da Sociedade. 

 

 

90. Indicação das transacções que foram sujeita a controlo no ano de referência.  

 

Em conformidade com o Ponto 89 do presente Relatório, não existiram transacções deste género. 

 
 

91. Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para 

efeitos da avaliação prévia dos negócios a realizar entre a sociedade e titulares de participação 

qualificada ou entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do artigo 20.º 

do Código dos Valores Mobiliários.  

 

No decurso do exercício de 2013, não foram realizados negócios entre a Sociedade e titulares de 

participação qualificada ou entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do artigo 

20.º do CVM, fora das condições normais de mercado. 

 

Não tendo havido negócios materialmente relevantes com accionistas titulares de participação qualificada, 

ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, não houve – por maioria de razão – 

necessidade de obter qualquer parecer prévio do órgão de fiscalização para este fim. No que respeita aos 

procedimentos e critérios necessários para a definição do nível relevante de significância destes negócios 

e os demais termos da sua intervenção, tendo em consideração as especificidades da Estoril-Sol, 

designadamente da sua estrutura accionista, não houve até ao momento a formalização destes 

procedimentos e condições, ainda que todos e quaisquer negócios da sociedade, independentemente da 

respectiva relevância, assumam a necessária salvaguarda dos interesses de todos os accionistas da 

Estoril-Sol. 

 

 
II. Elementos relativos aos negócios 

 

92. Indicação do local dos documentos de prestação de contas onde está disponível informação 

sobre os negócios com partes relacionadas, de acordo com a IAS 24, ou, alternativamente, 

reprodução dessa informação.  

 

A informação relevante sobre os negócios com partes relacionadas pode ser consultada na nota 21 do 

Anexo às contas individuais da Sociedade, disponível no site da Sociedade (www.estoril-solsgps.com) e 

também no site oficial da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt). 
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PARTE II - AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 

 
 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea o) do artigo 254º, n.º 1 do CVM, a Estoril-Sol declara 

que acolhe o código de governo das sociedades, no modelo aprovado pela CMVM, sendo que de seguida 

indica-se as partes desse código de que diverge e as razões da divergência. 
 
 

1. Identificação do Código de Governo das Sociedades adoptado 
 

De acordo com o artigo 2º do Regulamento n.º 4/2013 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM), datado de 18 de Julho de 2013, “os emitentes de acções admitidas à negociação em mercado 

regulamentado situado ou a funcionar em Portugal adotam o Código da CMVM ou um código de governo 

societário emitido por entidade vocacionada para o efeito”, devendo essa escolha ser justificada no 

relatório pelos emitentes sujeitos a lei pessoal portuguesa. 

 

Estando assim vinculada a estas regras, a Estoril-Sol SGPS, SA adoptou e elaborou o seu Relatório de 

Governo em conformidade com o modelo que, nos termos do n.º 4 do artigo 1º, constitui o Anexo I ao 

referido Regulamento n.º 4/2013 (Código da CMVM), por lhe parecer ser o modelo que melhor se ajusta ao 

cumprimento do objectivo essencial do mesmo, ou seja, prestar a informação ao mercado sobre as 

práticas governativas da Sociedade, apresentando uma descrição da estrutura societária da Estoril-Sol, 

bem como das suas práticas societárias, com a total transparência, clareza e isenção pela qual a 

Sociedade tem pautado a sua conduta ao longo dos anos. 

 

Assim, a Estoril-Sol elaborou o seu Relatório de Governo, por referência ao ano de exercício findo em 31 

de Dezembro de 2013, dando cumprimento às exigências legais previstas no artigo 245.º-A do CVM e 

regulamentares previstas no Regulamento n.º 4/2013 da CMVM, obedecendo assim ao modelo constante 

do Anexo I do referido regulamento.  

 

Para além da divulgação obrigatória no sítio da CMVM, a Estoril-Sol mantém em funcionamento integral o 

seu sítio institucional (www.estoril-solsgps.com), divulgando aos investidores, e ao público em geral, as 

informações relevantes em matéria societária. 

 

A Sociedade adoptou em 2007 o modelo de governação vulgarmente conhecido como “modelo clássico”, 

cuja estrutura orgânica basicamente se centra na existência de um órgão executivo, o Conselho de 

Administração, de estrutura colegial e solidariamente responsável pelas decisões que adopta, e uma 

estrutura fiscalizadora composta por um Conselho Fiscal e por um Revisor Oficial de Contas que não é 

membro do Conselho Fiscal, nos termos da alínea b) do nº 1 do Artigo 413º do Código das Sociedades 

Comerciais. 

 

Quando optou pelo modelo enunciado, a Sociedade, suportada pela vontade dos seus accionistas, fê-lo de 

forma ponderada, coerente e consentânea com os interesses sociais, a sua estrutura accionista e a sua 

importância e representatividade no mercado, por entender que aquele era o modelo que, de forma mais 

racional e eficiente, ajudaria a prosseguir os objectivos da Empresa e do conjunto de actividades que 

desenvolvia. 

 

A ponderação feita pela Sociedade em 2007 e que ao longo do tempo vem sendo analisada de forma 

crítica, leva o Concelho de Administração a reafirmar que o modelo então escolhido, continua a ser aquele 

que se mostra mais eficiente, mais adequado e mais consentâneo com a actividade da Sociedade e com 

os objectivos que esta prossegue, não se tendo verificado durante o exercício em análise, a ocorrência de 

http://www.estoril-solsgps.com/
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factores que pudessem justificar a introdução de qualquer alteração ao modelo ou reclamar a adopção de 

diferente modelo organizativo. 

 

Os estatutos da Sociedade incorporam os mecanismos adequados ao cumprimento dos princípios 

fundamentais de bom governo das sociedades, de que avultam, os princípios da transparência, da 

separação de funções, da prevenção de conflitos de interesse e da especialização da supervisão e 

controlo. 

 

Conforme se referiu, o modelo adoptado resultou na definição de um sistema de governo societário em 

que a administração e a gestão da empresa se encontram atribuídas ao Conselho de Administração, e a 

fiscalização e acompanhamento da actividade deste é exercida por um Conselho Fiscal composto por 

elementos de reconhecida competência técnica, bem como por um Revisor Oficial de Contas, que não é 

membro do Conselho Fiscal, responsável pelo exame das demonstrações financeiras da sociedade. 

 

O modelo criado assenta num equilíbrio orgânico que resulta da consideração do papel dos Accionistas na 

escolha do órgão de administração e do órgão de fiscalização e decorre da necessidade de assegurar 

uma gestão eficiente e profissional que permita desenvolver os negócios sociais. Nessa medida, reside no 

colectivo dos accionistas a competência para a eleição do Conselho de Administração e do Conselho 

Fiscal e do Revisor Oficial de Contas. 

 

Tendo em vista uma melhor compreensão do modo de organização e funcionamento da Estoril-Sol em 

matéria de corporate governance, a Sociedade disponibiliza ao público em geral, os seus Estatutos 

actualizados, no respectivo sítio na Internet (www.estoril-solsgps.pt). 

http://www.estoril-solsgps.pt/
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2. Análise de cumprimento do Código de Governo das Sociedades adotado  

 

 
I. VOTAÇÃO E CONTROLO DA SOCIEDADE 

 

I.1. As sociedades devem incentivar os seus accionistas a participar e a votar nas assembleias 

gerais, designadamente não fixando um número excessivamente elevado de ações necessárias 

para ter direito a um voto e implementando os meios indispensáveis ao exercício do direito de voto 

por correspondência e por via electrónica.  
 

Recomendação adoptada. 

 

O voto por correspondência é admitido nos termos do n.º 5 do artigo 10.º dos Estatutos. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 10.º dos Estatutos da Estoril-Sol, a cada cem acções corresponde um voto. 
 
 

I.2. As sociedades não devem adoptar mecanismos que dificultem a tomada de deliberações pelos 

seus accionistas, designadamente fixando um quórum deliberativo superior ao previsto por lei.  

 

Recomendação não adoptada. 

 

Justificação: 

Na verdade, o artigo 13º, n.º 3 dos Estatutos exige um quórum deliberativo superior ao previsto por lei para 

a eleição da Comissão de Vencimentos e do Conselho Consultivo, dado que estão em causa deliberações 

de eleição de órgãos estratégicos, assumidamente muito próximos do Conselho de Administração.  

 

 

I.3. As sociedades não devem estabelecer mecanismos que tenham por efeito provocar o 

desfasamento entre o direito ao recebimento de dividendos ou à subscrição de novos valores 

mobiliários e o direito de voto de cada acção ordinária, salvo se devidamente fundamentados em 

função dos interesses de longo prazo dos accionistas.  

 

Recomendação adoptada. 

 

Não se encontra estabelecido qualquer mecanismo dessa natureza, designadamente mecanismos que 

tenham por efeito provocar o desfasamento entre o direito ao recebimento de dividendos ou à subscrição 

de novos valores mobiliários e o direito de voto de cada acção ordinária. 

 

 

I.4. Os estatutos das sociedades que prevejam a limitação do número de votos que podem ser 

detidos ou exercidos por um único acionista, de forma individual ou em concertação com outros 

acionistas, devem prever igualmente que, pelo menos de cinco em cinco anos, será sujeita a 

deliberação pela assembleia geral a alteração ou a manutenção dessa disposição estatutária – sem 

requisitos de quórum agravado relativamente ao legal – e que, nessa deliberação, se contam todos 

os votos emitidos sem que aquela limitação funcione.  

 

Recomendação não adoptada. 

 

Justificação: 

Nos termos do n.º 3 do artigo 10.º dos Estatutos da Estoril-Sol, a cada cem acções corresponde um voto. 
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A concreta estrutura accionista da Sociedade não pressiona a alteração desta disposição estatutária. No 

entanto, esta é uma recomendação que poderá ser implementada numa próxima revisão estatutária. 

 

I.5. Não devem ser adoptadas medidas que tenham por efeito exigir pagamentos ou a assunção de 

encargos pela sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança da composição do 

órgão de administração e que se afigurem susceptíveis de prejudicar a livre transmissibilidade das 

acções e a livre apreciação pelos accionistas do desempenho dos titulares do órgão de 

administração.  

 

Recomendação adoptada. 

 

Remete-se para os esclarecimentos disponibilizados nos Pontos 4 e 84 do presente Relatório. 

 

 

II. SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃOE FISCALIZAÇÃO 

 

II.1. SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 
 

II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força da reduzida dimensão da 

sociedade, o conselho de administração deve delegar a administração quotidiana da sociedade, 

devendo as competências delegadas ser identificadas no relatório anual sobre o Governo da 

Sociedade.  

 

Recomendação adoptada. 

 

Em cumprimento das diversas recomendações que, ao longo dos anos, têm vindo a ser emanadas a este 

respeito, em Fevereiro de 2013 a Sociedade constituiu e designou uma Comissão Executiva, composta por 

quatro dos membros do seu Conselho de Administração. Não obstante, não definiu pelouros nem 

identificou concretamente poderes executivos delegados, fosse pela especificidade ou natureza dos 

mesmos. 

 

Na verdade, a gestão da Sociedade continua a ser colegial, desempenhada por todos os membros do 

Conselho de Administração, sendo a tendencial afectação das diversas matérias, absolutamente 

determinada pela experiências e valências de cada um, sem qualquer formalidade ou formalismo 

associado.  

 

Com efeito, a Estoril-Sol recorda que, ainda que seja uma sociedade com um volume de negócios 

substancial, tendo em atenção a estrutura e as características da Sociedade, o seu objecto da social, a 

estrutura organizativa do grupo de sociedades cujas participações sociais são geridas pela mesma e a 

composição do seu órgão de administração, tem-se entendido não se justificar a delegação de poderes 

e/ou a criação de pelouros especializados no âmbito da mesma, devendo considerar-se para estes efeitos 

ser uma sociedade com reduzida dimensão.  

 

A este respeito, remetemos para os elementos constantes dos Pontos 28 e 29 do presente Relatório. 

 

 

II.1.2. O Conselho de Administração deve assegurar que a sociedade atua de forma consentânea 

com os seus objetivos, não devendo delegar a sua competência, designadamente, no que respeita 

a: i) definir a estratégia e as políticas gerais da sociedade; ii) definir a estrutura empresarial do 

grupo; iii) decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco ou às 

suas características especiais.  
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Recomendação adoptada. 

 

Conforme explicado no Ponto anterior, o Conselho de Administração não delegou nenhuma das suas 

competências.  

A este respeito, remetemos ainda para o Ponto 9 do presente Relatório 

 

II.1.3. O Conselho Geral e de Supervisão, além do exercício das competências de fiscalização que 

lhes estão cometidas, deve assumir plenas responsabilidades ao nível do governo da sociedade, 

pelo que, através de previsão estatutária ou mediante via equivalente, deve ser consagrada a 

obrigatoriedade de este órgão se pronunciar sobre a estratégia e as principais políticas da 

sociedade, a definição da estrutura empresarial do grupo e as decisões que devam ser 

consideradas estratégicas devido ao seu montante ou risco. Este órgão deverá ainda avaliar o 

cumprimento do plano estratégico e a execução das principais políticas da sociedade.  

 

Recomendação não aplicável. 

 

Conforme ficou referido, o modelo de governo adoptado pela Sociedade não inclui Conselho Geral e de 

Supervisão. 

 

 

II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de Administração e o 

Conselho Geral e de Supervisão, consoante o modelo adotado, devem criar as comissões que se 

mostrem necessárias para:  

a) Assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho dos administradores 

executivos e do seu próprio desempenho global, bem assim como das diversas comissões 

existentes;  

b) Refletir sobre sistema estrutura e as práticas de governo adotado, verificar a sua eficácia e 

propor aos órgãos competentes as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria. 

 

Recomendação não aplicável. 

 

Conforme se referiu, em cumprimento das diversas recomendações que, ao longo dos anos, têm vindo a 

ser emanadas a este respeito, em Fevereiro de 2013 a Sociedade constituiu e designou uma Comissão 

Executiva.  

 

Não obstante, não definiu pelouros nem identificou concretamente poderes executivos delegados, fosse 

pela especificidade ou natureza dos mesmos. Na verdade, a gestão da Sociedade continua a ser colegial 

pois recorda-se que, ainda que seja uma sociedade com um volume de negócios substancial, tendo em 

atenção a estrutura e as características da Sociedade, o seu objecto da social, a estrutura organizativa do 

grupo de sociedades cujas participações sociais são geridas pela mesma e a composição do seu órgão de 

administração, tem-se entendido não se justificar a delegação de poderes e/ou a criação de pelouros 

especializados no âmbito da mesma, devendo considerar-se para estes efeitos ser uma sociedade com 

reduzida dimensão. 

 

A reduzida dimensão da sociedade torna a ressalva aplicável: não justifica a criação de pelouros ou 

comissões especializadas no âmbito do Conselho de Administração e inclusivamente no seio da Comissão 

Executiva. A este propósito, remete-se para os Pontos 27 a 29 do presente Relatório. 
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II.1.5. O Conselho de Administração ou o Conselho Geral e de Supervisão, consoante o modelo 

aplicável, devem fixar objectivos em matéria de assunção de riscos e criar sistemas para o seu 

controlo, com vista a garantir que os riscos efectivamente incorridos são consistentes com aqueles 

objectivos.  

 

Recomendação adoptada.  

 

A este propósito, remete-se para os Pontos 50 e 53 do presente Relatório. 

 

 

II.1.6. O Conselho de Administração deve incluir um número de membros não executivos que 

garanta efectiva capacidade de acompanhamento, supervisão e avaliação da actividade dos 

restantes membros do órgão de administração.  

 

Recomendação não adoptada.  

 

Conforme se referiu, apesar da existência de uma Comissão Executiva, a gestão da Sociedade é 

assegurada colegialmente, por todos os administradores, não existindo mecanismos de controlo dos 

demais membros do Conselho de Administração sobre os membros eleitos para a Comissão Executiva. 

 

 

II.1.7. Entre os administradores não executivos deve contar-se uma proporção adequada de 

independentes, tendo em conta o modelo de governação adotado, a dimensão da sociedade e a sua 

estrutura accionista e o respectivo free float.  

A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de 

Auditoria afere-se nos termos da legislação vigente, e quanto aos demais membros do Conselho de 

Administração considera-se independente a pessoa que não esteja associada a qualquer grupo de 

interesses específicos na sociedade nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar 

a sua isenção de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:  

a. Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em relação de 

domínio ou de grupo nos últimos três anos;  

b. Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comercial significativa com 

a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo, seja 

de forma direta ou enquanto sócio, administrador, gerente ou dirigente de pessoa colectiva;  

c. Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por sociedade que com ela se encontre 

em relação de domínio ou de grupo além da remuneração decorrente do exercício das funções de 

administrador;  

d. Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha recta e até ao 3.º grau, inclusive, 

na linha colateral, de administradores ou de pessoas singulares titulares directa ou indirectamente 

de participação qualificada;  

e. Ser titular de participação qualificada ou representante de um accionista titular de participações 

qualificadas.  

 

Recomendação não aplicável.   

 

Tendo em consideração o modelo de governação efectivamente adoptado, a dimensão da sociedade e a 

sua estrutura accionista, sobretudo o muito reduzido free float, elementos já analisados ao longo deste 

Relatório, é entendimento da Estoril Sol SGPS SA que estas regras de independência não têm aplicação. 
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II.1.8. Os administradores que exerçam funções executivas, quando solicitados por outros 

membros dos órgãos sociais, devem prestar, em tempo útil e de forma adequada ao pedido, as 

informações por aqueles requeridas.  

 

Recomendação não aplicável.  

 

Conforme se referiu, apesar de o Conselho de Administração da Sociedade ter designado uma Comissão 

Executiva, a gestão efectiva da Sociedade continua a ser assegurada por todos os membros do Conselho 

de Administração, de forma colegial e conjunta, pelo que se entende que estes itens não têm aplicação ao 

caso concreto da Estoril-Sol. 

 

 

II.1.9. O presidente do órgão de administração executivo ou da comissão executiva deve remeter, 

conforme aplicável, ao Presidente do Conselho de Administração, ao Presidente do Conselho 

Fiscal, ao Presidente da Comissão de Auditoria, ao Presidente do Conselho Geral e de Supervisão e 

ao Presidente da Comissão para as Matérias Financeiras, as convocatórias e as atas das 

respectivas reuniões.  

 

Recomendação não aplicável. 

  

Conforme se referiu, a Comissão Executiva não fez qualquer reunião específica ao longo do ano de 2013 

(cfr. Ponto 23 supra). 

 

II.1.10. Caso o presidente do órgão de administração exerça funções executivas, este órgão deverá 

indicar, de entre os seus membros, um administrador independente que assegure a coordenação 

dos trabalhos dos demais membros não executivos e as condições para que estes possam decidir 

de forma independente e informada ou encontrar outro mecanismo equivalente que assegure 

aquela coordenação.  

 

Recomendação não aplicável.  

 

O Presidente do Conselho de Administração da Sociedade não integra a Comissão Executiva.  

 

 

II.2. FISCALIZAÇÃO 

 

II.2.1. Consoante o modelo aplicável, o presidente do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria ou 

da Comissão para as Matérias Financeiras deve ser independente, de acordo com o critério legal 

aplicável, e possuir as competências adequadas ao exercício das respectivas funções.  

 

Recomendação adoptada.  

 

A este respeito, remetemos para o Ponto 32 deste Relatório. 

 

Como se referiu, os membros do Conselho Fiscal da Estoril-Sol cumprem as regras de incompatibilidade 

previstas no n.º 1 do artigo 414.º-A e cumprem os critérios de independência previstos no n.º 5 do artigo 

414.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais. 
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II.2.2. O órgão de fiscalização deve ser o interlocutor principal do auditor externo e o primeiro 

destinatário dos respectivos relatórios, competindo-lhe, designadamente, propor a respetiva 

remuneração e zelar para que sejam asseguradas, dentro da empresa, as condições adequadas à 

prestação dos serviços.  

 

Recomendação adoptada.  

 

A este respeito, remetemos para o Ponto 38 do presente Relatório 

 

É da competência do Conselho Fiscal supervisionar a actividade e a independência do Revisor Oficial de 

Contas e do Auditor Externo.  

 

 

II.2.3. O órgão de fiscalização deve avaliar anualmente o auditor externo e propor ao órgão 

competente a sua destituição ou a resolução do contrato de prestação dos seus serviços sempre 

que se verifique justa causa para o efeito.  

 

Recomendação adoptada. 

 

O Conselho Fiscal tem, de facto, esta competência e naturalmente que a cumpre. A recomendação 

considera-se adoptada na medida em que o Conselho Fiscal faz a sua avaliação anual e só nunca propôs 

à Assembleia Geral da Estoril-Sol a destituição do ROC porque nunca verificou existir justa causa para o 

efeito. 

 

 

II.2.4. O órgão de fiscalização deve avaliar o funcionamento dos sistemas de controlo interno e de 

gestão de riscos e propor os ajustamentos que se mostrem necessários.  

 

Recomendação adoptada.  

 

A este respeito, remetemos para o Ponto 38 deste Relatório 

 

O Conselho Fiscal fiscaliza e vigia a observância da lei e dos estatutos da Sociedade, avaliando com 

regularidade a eficácia dos sistemas de controlo interno implementados na Sociedade, propondo as 

melhorias que no seu entender sejam necessárias e pronunciando-se sobre a eficácia dos mesmos no seu 

relatório e parecer anuais. 

 

 

II.2.5. A Comissão de Auditoria, o Conselho Geral e de Supervisão e o Conselho Fiscal devem 

pronunciar-se sobre os planos de trabalho e os recursos afetos aos serviços de auditoria interna e 

aos serviços que velem pelo cumprimento das normas aplicadas à sociedade (serviços de 

compliance), e devem ser destinatários dos relatórios realizados por estes serviços pelo menos 

quando estejam em causa matérias relacionadas com a prestação de contas a identificação ou a 

resolução de conflitos de interesses e a detecção de potenciais ilegalidades.  

 

Recomendação adoptada.  

 

A este propósito, remetemos para os Pontos 38 e 50 do presente Relatório. 
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II.3. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES 
 

II.3.1. Todos os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser independentes 

relativamente aos membros executivos do órgão de administração e incluir pelo menos um membro 

com conhecimentos e experiência em matérias de política de remuneração.  

 

Recomendação não adoptada. 

 

Os membros da Comissão de Fixação de vencimentos não são alheios ao órgão de administração. Sem 

prejuízo, a Estoril Sol entende que não está comprometida a independência e o rigor dos membros da sua 

Comissão de Fixação de Vencimentos, já que são eleitos pela Assembleia Geral, têm know-how e 

experiência reconhecidos em matéria de política de remunerações e, ao longo dos anos, os membros 

sucessivos têm desempenhado as suas funções com total isenção, transparência e objectividade.  

 

 

II.3.2. Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de Remunerações no desempenho das suas 

funções qualquer pessoa singular ou coletiva que preste ou tenha prestado, nos últimos três anos, 

serviços a qualquer estrutura na dependência do órgão de administração, ao próprio órgão de 

administração da sociedade ou que tenha relação atual com a sociedade ou com consultora da 

sociedade. Esta recomendação é aplicável igualmente a qualquer pessoa singular ou colectiva que 

com aquelas se encontre relacionada por contrato de trabalho ou prestação de serviços.  

 

Recomendação adoptada. 

 

Sem prejuízo para a informação já prestada de que os membros da Comissão de Fixação de Vencimentos 

são membros do Conselho de Administração, entende-se que esta recomendação foi adoptada na medida 

em que a Comissão de Fixação de Vencimentos não contratou, para a apoiar no desempenho das suas 

funções, qualquer pessoa singular ou colectiva que preste ou tenha prestado, nos últimos três anos, 

serviços a qualquer estrutura na dependência do Conselho de Administração, ao próprio Conselho de 

Administração da sociedade ou que tenha relação actual com consultora da empresa. 

 

 

II.3.3. A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização a 

que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, deverá conter, adicionalmente:  

a) Identificação e explicitação dos critérios para a determinação da remuneração a atribuir aos 

membros dos órgãos sociais;  

b) Informação quanto ao montante máximo potencial, em termos individuais, e ao montante máximo 

potencial, em termos agregados, a pagar aos membros dos órgãos sociais, e identificação das 

circunstâncias em que esses montantes máximos podem ser devidos;  

d) Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos à destituição ou 

cessação de funções de administradores.  

 

Recomendação adoptada.  

 

A respeito desta recomendação, remetemos para os Pontos 69 e 80 do presente Relatório. 

 

II.3.4. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de planos de 

atribuição de acções, e/ou de opções de aquisição de ações ou com base nas variações do preço 

das acções, a membros dos órgãos sociais. A proposta deve conter todos os elementos 

necessários para uma avaliação correta do plano.  
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Recomendação não aplicável. 

 

Não foi submetida qualquer proposta à Assembleia Geral, pois não existe qualquer plano de atribuição de 

acções, e/ou de opções de aquisição de acções a membros dos órgãos de administração, fiscalização e 

demais dirigentes, na acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do CVM.  

 

 

II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de qualquer sistema 

de benefícios de reforma estabelecidos a favor dos membros dos órgãos sociais. A proposta deve 

conter todos os elementos necessários para uma avaliação correta do sistema.  

 

Recomendação adoptada 

 

Remetendo-se para o que ficou exposto no Ponto 76 deste Relatório, reitera-se aqui que o artigo 36º dos 

Estatutos estabelece o direito a uma reforma paga pela empresa aos antigos administradores já 

reformados, sem prejuízo da manutenção da situação de reforma. 

 

De acordo com a redacção do artigo 25º dos Estatutos na versão que esteve em vigor até 29 de Maio de 

1998 (data em que sofreram alteações diversas) era conferido um igual direito e iguais regalias aos 

administradores, à data em exercício, que tivessem completado ou viessem a completar dez anos de 

serviço - após a passagem à situação de reforma -, sendo que esses direitos e regalias deveriam ser 

regulamentados por contrato a celebrar entre a Sociedade e cada um desses administradores. 

 

 

Em 2013 não foram constituídos novos sistemas de benefícios de reforma a favor dos membros dos 

órgãos de administração, fiscalização e/ou demais dirigentes, na acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do 

CVM. 

 

 

I. REMUNERAÇÕES 
 

III.1. A remuneração dos membros executivos do órgão de administração deve basear-se no 

desempenho efectivo e desincentivar a assunção excessiva de riscos.  

 

Recomendação adoptada.  

 

A este propósito remete-se para o Ponto 69 deste Relatório. 

 

Todos os membros do Conselho de Administração, independentemente de integrarem ou não a Comissão 

Executiva são remunerados com base no desempenho efectivo, desincentivando-se a assunção excessiva 

de riscos. 

 

Cumpre salientar que se considera que a política de remuneração dos membros do órgão de 

administração procura desincentivar a assunção excessiva de riscos dado que, numa perspectiva de longo 

prazo, pretende alcançar o alinhamento dos membros do órgão de administração com os interesses da 

Sociedade. 

 

 

III.2. A remuneração dos membros não executivos do órgão de administração e a remuneração dos 

membros do órgão de fiscalização não deve incluir nenhuma componente cujo valor dependa do 

desempenho da sociedade ou do seu valor.  
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Recomendação adoptada.  

 

Remetemos para o esclarecimento prestado a respeito da Recomendação III.1 supra e ainda para o que 

se deixou referido a propósito do Ponto 69 deste Relatório. 

 

III.3. A componente variável da remuneração deve ser globalmente razoável em relação à 

componente fixa da remuneração, e devem ser fixados limites máximos para todas as 

componentes.  

 

Recomendação adoptada.  

 

Remete-se para o Ponto 71 deste Relatório. 

 

A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode integrar, mas tal não tem acontecido, uma 

componente variável, nos termos do artigo 34.º dos Estatutos da Sociedade. A componente variável está 

dependente da vontade manifestada em sede de Assembleia Geral pelos accionistas. 

 



 

                              RELATÓRIO DO GOVERNO DA SOCIEDADE 

 

52 

 

 

III.4. Uma parte significativa da remuneração variável deve ser diferida por um período não inferior a 

três anos, e o direito ao seu recebimento deve ficar dependente da continuação do desempenho 

positivo da sociedade ao longo desse período.  

 

Recomendação adoptada. 

A este respeito, remetemos para os esclarecimentos prestados a propósito dos Pontos 71 e 73 do 

presente Relatório. 

 

 

III.5. Os membros do órgão de administração não devem celebrar contractos, quer com a 

sociedade, quer com terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da 

remuneração que lhes for fixada pela sociedade.  

 

Recomendação adoptada. 

 

Considera-se que a política de remunerações do órgão de administração (cfr. Ponto 69 deste Relatório), e 

o disposto no artigo 34º dos Estatutos da Sociedade (cfr. Ponto 71 deste Relatório), em conjunto 

contribuem para mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração. 

 

 

III.6. Até ao termo do seu mandato devem os administradores executivos manter as acções da 

sociedade a que tenham acedido por força de esquemas de remuneração variável, até ao limite de 

duas vezes o valor da remuneração total anual, com exceção daquelas que necessitem ser 

alienadas com vista ao pagamento de impostos resultantes do benefício dessas mesmas acções.  

 

Recomendação não aplicável. 

 

Não existe qualquer plano de atribuição de acções conforme ficou esclarecido a propósito da política de 

remuneração dos órgãos de administração, nos termos expostos nos Pontos 69 e 73 deste Relatório. 

 

 

III.7. Quando a remuneração variável compreender a atribuição de opções, o início do período de 

exercício deve ser diferido por um prazo não inferior a três anos.  

 

Recomendação não aplicável. 

 

Não existe qualquer plano de atribuição de acções conforme ficou esclarecido a propósito da política de 

remuneração dos órgãos de administração, nos termos expostos nos Pontos 69, 73 e 74 deste Relatório. 

 

 

III.8. Quando a destituição de administrador não decorra de violação grave dos seus deveres nem 

da sua inaptidão para o exercício normal das respectivas funções mas, ainda assim, seja 

reconduzível a um inadequado desempenho, deverá a sociedade encontrar-se dotada dos 

instrumentos jurídicos adequados e necessários para que qualquer indemnização ou 

compensação, além da legalmente devida, não seja exigível.  

 

Recomendação não adoptada 

 

Em todo o caso, importa explicar - como oportunamente se fez - que a declaração sobre a política de 

remunerações a que se refere o artigo 2º da Lei n.º 28/2009 foi divulgada e, na verdade, não contempla 
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qualquer referência a pagamentos relativos à destituição ou cessação por acordo de funções dos 

administradores, porque não existem quaisquer especificidades a esse respeito que sejam aplicáveis às 

situações descritas. Não existindo, a Estoril Sol assumiu não haver motivo para fazer qualquer referência a 

esse facto, designadamente através da inclusão de uma qualquer declaração negativa.  

 

 

 

IV. AUDITORIA 
 

IV.1. O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, verificar a aplicação das políticas e 

sistemas de remunerações dos órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de 

controlo interno e reportar quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização da sociedade.  

 

Recomendação adoptada. 

 

O Auditor Externo no âmbito das suas competências, verifica a aplicação das políticas e sistemas de 

remuneração dos órgãos sociais assim como da eficácia e funcionamento dos mecanismos de controlo 

interno. 

 

 

IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades que com ela mantenham uma relação de domínio não 

devem contratar ao auditor externo, nem a quaisquer entidades que com ele se encontrem em 

relação de grupo ou que integrem a mesma rede, serviços diversos dos serviços de auditoria. 

Havendo razões para a contratação de tais serviços – que devem ser aprovados pelo órgão de 

fiscalização e explicitadas no seu Relatório Anual sobre o Governo da Sociedade – eles não devem 

assumir um relevo superior a 30% do valor total dos serviços prestados à sociedade.  

 

Recomendação adoptada 

 

A propósito desta matéria, remetemos para os Pontos 46 e 47 deste Relatório 

 

 

IV.3. As sociedades devem promover a rotação do auditor ao fim de dois ou três mandatos, 

conforme sejam respectivamente de quatro ou três anos. A sua manutenção além deste período 

deverá ser fundamentada num parecer específico do órgão de fiscalização que pondere 

expressamente as condições de independência do auditor e as vantagens e os custos da sua 

substituição.  

 

Recomendação não adoptada. 

 

O Auditor Externo foi reeleito, sob proposta do Conselho Fiscal, na Assembleia Geral Extraordinária de 04 

de Fevereiro de 2013, para o quadriénio de 2013-2016. 

 

Ainda que se admita que a mesma SROC se mantém a prestar serviços de Auditoria Externa há mais de 

dois ou três mandatos, convém realçar o seguinte, conforme referido nos Pontos 43 e 45 deste Relatório: 

 

 Não há permanência do Representante da SROC que, efectivamente e em concreto, tem 

assegurado a prestação de serviços de auditoria à Estoril Sol, o qual foi nomeado em 2013 para 

um mandato de apenas 4 anos;  

 está assegurada a independência do Auditor através da modificação do Representante da SROC; 
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 as especificidades da actividade da Estoril Sol exigem, da parte dos seus prestadores de 

serviços, designadamente do Auditor, conhecimentos específicos e técnicos quejustificam e 

tornam até vantajosa a não rotação: 

 a rotação do Auditor acarretaria um acréscimo de custos que se considera desproporcionado 

relativamente às vantagens que essa rotação poderia significar. 

 O Conselho fiscal procede anualmente a uma avaliação global do Auditor Externo na qual inclui 

uma apreciação sobre a sua independência. 

 

 

V. CONFLITOS DE INTERESSES E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 

V.1. Os negócios da sociedade com accionistas titulares de participação qualificada, ou com 

entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do art. 20.º do Código dos 

Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições normais de mercado.  

 

Recomendação adoptada 

 

A Sociedade desconhece a existência de relações significativas de natureza comercial entre os titulares de 

participações qualificadas e a Sociedade, conforme referido a propósito do Ponto 10 deste Relatório. 

 

 

V.2. O órgão de supervisão ou de fiscalização deve estabelecer os procedimentos e critérios 

necessários para a definição do nível relevante de significância dos negócios com accionistas 

titulares de participação qualificada – ou com entidades que com eles estejam em qualquer uma 

das relações previstas no n.º 1 do art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários –, ficando a realização 

de negócios de relevância significativa dependente de parecer prévio daquele órgão.  

 

Recomendação não adoptada. 

 

Não tendo havido negócios materialmente relevantes com accionistas titulares de participação qualificada, 

ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, não houve – por maioria de razão – 

necessidade de obter qualquer parecer prévio do órgão de fiscalização para este fim. No que respeita aos 

procedimentos e critérios necessários para a definição do nível relevante de significância destes negócios 

e os demais termos da sua intervenção, tendo em consideração as especificidades da Estoril-Sol, 

designadamente da sua estrutura accionista, não houve até ao momento a formalização destes 

procedimentos e condições, ainda que todos e quaisquer negócios da sociedade, independentemente da 

respectiva relevância, assumam a necessária salvaguarda dos interesses de todos os accionistas da 

Estoril-Sol. 

 

 

 

VI. INFORMAÇÃO 

 

VI.1. As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na Internet, em português e inglês, 

acesso a informações que permitam o conhecimento sobre a sua evolução e a sua realidade actual 

em termos económicos, financeiros e de governo.  

 

Recomendação não adoptada. 

 

A Estoril-Sol divulga a totalidade da informação em língua portuguesa, mas apenas parte está disponível 

em inglês, nomeadamente a de natureza financeira, sendo intenção da Sociedade vir a disponibilizar a 

totalidade da informação, também, em língua inglesa. 
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VI.2. As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete de apoio ao investidor e de 

contacto permanente com o mercado, que responda às solicitações dos investidores em tempo útil, 

devendo ser mantido um registo dos pedidos apresentados e do tratamento que lhe foi dado. 

 

Recomendação adoptada. 

 

A este respeito, remetemos para os Pontos 56 e 57 do presente Relatório. 

 
 
3. Outras informações  

 

Nos termos que se deixam discriminados, é um dado objectivo que a Sociedade cumpre a maioria das 

recomendações de governance previstas no Código de Governo adoptado. Sem prejuízo - e apesar da 

reformulação destas matérias, operada pela CMVM, em especial pela entrada em vigor do Regulamento 

n.º 4/2013 e toda a documentação conexa - o Código CMVM, adoptado pela Estoril-Sol, continua a conter 

muitos aspectos que são direccionados a entidades emitentes de acções admitidas à negociação em 

mercado regulamentado cuja dimensão, objecto social e, principalmente, o grau de dispersão do 

respectivo capital no mercado não correspondem às concretas e estáveis características da Estoril-Sol. 

 

Com efeito, e em particular a circunstância de o free-float (capital disperso no mercado) ser de cerca de 

3,5 % do capital social, tem necessariamente consequências ao nível da concreta conformação do modelo 

de governo da Sociedade, não podendo deixar de justificar a desadequação da adopção ou aplicação de 

algumas das Recomendações do Código CMVM, que têm em vista e pretendem gerir preocupações com 

entidades com características muito diferentes das que são conhecidas da Estoril-Sol. 

 

 



 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página está deliberadamente em branco 

 


