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GRUPO ESTORIL SOL 

Ano de exercício 2017 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 

Demonstração Não Financeira Consolidada 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório visa dar cumprimento à obrigação prevista no artigo 508.º-G do 

Código das Sociedades Comerciais, aditado pelo Decreto-Lei n.º 89/2017 de 28 de Julho, 

através da divulgação de informação que permita a compreensão da evolução, do 

desempenho, da posição e do impacto das actividades do Grupo Estoril Sol, referentes, 

nomeadamente, às questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, à promoção 

da igualdade entre mulheres e homens, à garantia de não discriminação, ao respeito dos 

direitos humanos e ainda às medidas de combate à corrupção, ao branqueamento de 

capitais, ao financiamento do terrorismo e às tentativas de suborno. 

 

A informação contida neste relatório é transversal ao Grupo Estoril Sol, que visa definir 

e implementar um conjunto de iniciativas para reforço das fundações da sustentabilidade, 

enquadrando e aprofundando as diversas iniciativas e políticas já em aplicação nalgumas 

das empresas do Grupo. 

 

Sendo essenciais as questões supra, o Grupo Estoril Sol está assumidamente 

comprometido em assegurar que estas matérias são respeitadas, implementando medidas 

de actuação – quer enquanto Grupo económico, como um todo, quer individualmente 

consideradas as Sociedades nele incluídas – que sejam implementáveis ao nível de 

management e das opções estratégicas e negociais que em cada momento são assumidas, 

mas também com reflexo directo na actuação de todos quantos consigo colaboram ou 

com os quais se relaciona, nas mais diversas relações e abrangências.  

 

Nos termos e para os efeitos do n.º 8 do artigo 508.º-G do Código das Sociedades 

Comerciais, esclarece-se que o presente relatório constitui um elemento separado do 
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relatório de gestão consolidado do Grupo Estoril Sol, não sendo elaborado de acordo com 

quaisquer sistemas nacionais, da União Europeia ou internacionais. 

 

Para além da sua divulgação junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, este 

documento será disponibilizado no site da Estoril Sol, SGPS, S.A., http://www.Estoril 

Solsgps.com/, podendo qualquer esclarecimento ser solicitado à sociedade através do 

endereço eletrónico relação.investidor@estoril-sol.com ou por carta dirigida ao 

Responsável pelo apoio ao Investidor e enviada para a morada, Av. Dr. Stanley Ho, 

Edifício do Casino Estoril. 2765-190 Estoril. 

 

2. MODELO EMPRESARIAL DO GRUPO ESTORIL SOL 

 

Na óptica do Grupo Estoril Sol, o modelo empresarial, mais do que uma estrutura de 

sociedades e/ou uma mera dinâmica de relações e participações sociais, deve ser 

compreendido no 

contexto das suas 

atividades e dos seus 

processos concretos. 

Esta matéria resulta de 

forma mais 

desenvolvida do 

Relatório de Gestão, 

do Relatório de 

Governo Societário e 

de outros elementos de 

prestação de contas 

para os quais se 

remete, antevendo-se 

que a análise conjunta constitua uma mais-valia efectiva na percepção e compreensão do 

modelo empresarial e da orgânica do Grupo Estoril Sol. 

  

http://www.estoril-solsgps.com/
http://www.estoril-solsgps.com/
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A estrutura societária do Grupo Estoril Sol é encabeçada pela Estoril Sol, SGPS, S.A., 

empresa-mãe do Grupo, e integra outras oito sociedades, directa ou indirectamente, 

detidas pela referida Estoril Sol, SGPS, S.A.. 

 

O Grupo Estoril Sol concentra a sua actividade no sector da exploração dos jogos de 

fortuna e azar, nomeadamente no jogo físico e presencial, sendo detentor dos direitos 

relativos a duas concessões de jogo, relativas às zonas de jogo permanente do Estoril e da 

Póvoa de Varzim, e a três Casinos, o Casino Estoril, o Casino Lisboa e o Casino da Póvoa, 

que em conjunto têm uma abrangência geográfica muito significativa no território 

nacional e a respectiva actividade globalmente considerada representa cerca de 63% do 

sector do jogo em Portugal. 

 

Mesmo sabendo que tem uma posição de destaque em Portugal na exploração de jogos 

de fortuna ou azar através do jogo físico, o Grupo Estoril Sol, apesar da sua discordância 

substantiva em relação à forma como foi regulamentada em Portugal a exploração, online, 

desse segmento de jogo, que o Estado havia concedido em exclusivo para ser explorado 

nos casinos, e sem conceder, apresentou a sua candidatura para explorar a prática de jogos 

e apostas online, acompanhando assim as novas tecnologias e as novas tendências dos 

jogos. 

 

Por força da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 66/2015 de 29 de Abril, que aprovou o 

Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online, em Setembro de 2015 o Grupo Estoril Sol 

constituiu uma nova sociedade, denominada Estoril Sol Digital, Online Gaming Products 

and Services, S.A., tendo em vista a apresentação de candidatura à obtenção de licença 

de exploração de jogos de fortuna ou azar online. A licença para o efeito viria a ser 

atribuída no dia 25 de Julho de 2016. 

 

No âmbito da actividade de exploração de jogos online, conduzida pela mencionada 

subsidiária Estoril Sol Digital, Online Gaming Products and Services, S.A., a Estoril Sol 

(III) - Turismo, Animação e Jogo, S.A. (sociedade detida pela Estoril Sol, SGPS, S.A.), 

celebrou com a sociedade Vision Gaming Holding Limited, sedeada em Malta, um acordo 

de associação, através do qual esta passou a deter uma participação minoritária, 

correspondente a 49,9998% do capital social da Estoril Sol Digital, Online Gaming 
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Products and Services, S.A., mantendo a Estoril Sol (III) S.A. a maioria do capital e dos 

votos na referida sociedade. 

 

Neste contexto, a 31 de Dezembro de 2017, o modelo empresarial do Grupo Estoril Sol 

era o que resultava da detenção das seguintes participações sociais pela Estoril Sol, SGPS, 

S.A.: 

 

 100% das acções representativas do capital social da Estoril Sol (III) Turismo, 

Animação e Jogo, S.A., a qual tem como objecto social a exploração de jogos de 

fortuna ou azar nos locais permitidos por lei e, complementarmente, pode ainda 

explorar os ramos de turismo, hotelaria, restauração e animação, bem como prestar 

serviços de consultoria nessas áreas de actividade. É esta sociedade que explora o 

Casino Estoril e o Casino Lisboa. 

 

 50,0002% das acções representativas do capital social da Estoril Sol Digital, Online 

Gaming Products and Services, S.A., a qual iniciou a actividade de exploração de 

jogos de fortuna ou azar online em 2016 e de apostas desportivas online em 2017. 

 

 100% das acções representativas do capital social da Vazim Sol Turismo, Jogo e 

Animação, S.A., a qual tem por objecto social, em particular, a exploração da 

concessão de jogo da Póvoa de Varzim. É esta sociedade que explora o Casino da 

Póvoa. 

 

 100% das acções representativas do capital social da Estoril Sol (V) Investimentos 

Imobiliários, a qual está sem actividade, sendo proprietária de um terreno situado no 

domínio marítimo, na freguesia da Ericeira, concelho de Mafra. 

 

 100% das acções representativas do capital social da DTH – Desenvolvimento 

Turístico e Hoteleiro, S.A., a qual é proprietária de um prédio urbano no Monte 

Estoril, no local onde ficava o antigo Hotel Miramar. 
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 100% das acções representativas do capital social da Estoril Sol Imobiliária, S.A., a 

qual tem como objecto social a construção, promoção, gestão e venda de 

empreendimentos turísticos e imobiliários e é proprietária de um prédio urbano em 

Alcoitão cuja finalidade é a sua revenda. 

 

 90% das acções representativas do capital social da Estoril Sol Investimentos 

Hoteleiros, S.A., a qual neste momento não tem qualquer actividade. As acções 

representativas dos restantes 10% são detidas pela própria sociedade. 

 

 100% das acções representativas do capital social da Estoril Sol e Mar Investimentos 

Imobiliários, S.A., a qual é proprietária de um prédio urbano no Estoril cuja finalidade 

é a sua revenda. 

 

3. QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

O Grupo Estoril Sol tem um forte compromisso com o meio ambiente e o combate às 

alterações climáticas. Nesse sentido, o Grupo tem vindo a apostar na protecção do meio 

ambiente, reduzindo os seus consumos, os resíduos e as emissões produzidas.  

Desde há alguns anos o Grupo instalou nos seus casinos sistemas mais eficientes de 

iluminação e consumo de 

energia reduzindo de 

forma substancial a sua 

factura energética num 

contexto em que o 

funcionamento e 

iluminação dos casinos 

representam um elevado 

custo operacional.  

 

As empresas operacionais têm vindo a introduzir alterações de procedimentos no que diz 

respeito aos gastos de consumíveis, reduzindo significativamente o consumo de papel, 

privilegiando o uso dos meios digitais de comunicação e uniformizando os gastos de 

consumíveis, daí decorrendo um melhor aproveitamento e menor consumo destes. 
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A promoção de boas práticas a nível interno e externo tem sido uma preocupação na 

política de sustentabilidade do Grupo Estoril Sol, através de informação e sensibilização 

dos colaboradores e dos diferentes grupos de interesse sobre as boas práticas a adoptar, 

em prol de um desenvolvimento sustentável. 

 

Inerente à sua própria actividade, o Grupo Estoril Sol não pode deixar de apostar numa 

forte componente de luz, imagem, condicionadores de temperatura e atmosfera, o que 

torna inevitáveis os elevados níveis de utilização e consumo de energia eléctrica, quer de 

emissões, embora estes tenham vindo a reduzir-se progressivamente.  

 

Sem prejuízo, no âmbito da energia eléctrica, o Grupo Estoril Sol tem um projecto de 

maximização e eficiência de meios, com o objectivo de potenciar a poupança de energia 

eléctrica, não apenas por razões de controlo de custos, mas também e sobretudo para 

materialização das preocupações ambientais.  

 

O Grupo Estoril Sol tem tido a preocupação de garantir que toda a substituição de 

materiais e equipamentos é feita por forma a assegurar uma elevada eficiência energética 

e com o objectivo essencial de poupança dos níveis de energia despendidos: 

 

 ao longo do ano de 2017 foram multiplicados os temporizadores de luz, em espaços 

de utilização assumidamente temporária, independentemente da natureza dos 

utilizadores, ou seja, têm vindo a ser colocados temporizadores quer em espaços de 

utilização de Clientes, quer - e sobretudo – em espaços de apoio e trabalho, 

reservados a colaboradores; 

 

 os dispositivos de iluminação têm sido progressivamente substituídos por 

dispositivos mais modernos, designadamente de led e halogéneo, 

 

 a aquisição de equipamentos tem considerado, a par das características dos 

equipamentos, os seus níveis de desempenho, a escala de classificação e a  maior 

eficiência energética, elementos essenciais não apenas no que se refere à energia 

que utilizam, mas também à água que consomem e o ruído que produzem. 
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No que respeita aos níveis de água despedidos tem sido feita uma forte sensibilização aos 

colaboradores para a poupança de água. A utilização da grande generalidade de torneiras 

é, actualmente, controlada através da implantação de temporizadores de dispensa, em 

especial nas instalações sanitárias (nas quais, aliás, foram igualmente colocados 

dispensadores de produtos de higiene e de papel picotado, como forma de controlo das 

quantidades utilizadas). Por outro lado, a utilização de bebedouros tem sido uma medida 

com bastante sucesso entre os colaboradores, permitindo uma disponibilização de meios 

a par de uma poupança de água significativa.  

 

Ao longo do ano de 2017, o Grupo Estoril Sol estima ter conseguido, nas diversas 

unidades que explora, uma poupança de água e energia eléctrica relevantes, sintomáticos 

da sua preocupação ambiental. 

 

Em relação a resíduos líquidos e sólidos, o Grupo Estoril Sol cumpre as mais rigorosas 

regras ambientais, sendo os seus espaços sujeitos a controlo regular por parte das 

autoridades, designadamente as autoridades licenciadoras. O lixo é separado e de acordo 

com normas de reciclagem rígidas, do conhecimento de todos e que são cumpridas num 

esforço conjunto para o qual todos os colaboradores estão perfeitamente alinhados. A 

empresa procede à recolha sistematizada de óleos alimentares visando diminuidor a 

poluição ambiental e a sua eventual reutilização. 

No âmbito dos serviços administrativos e de BackOffice, o Grupo Estoril Sol tem feito 

uma importante aposta na aquisição de material reciclado, designadamente de papel 100% 

reciclado, sensibilizando os seus colaboradores para uma utilização consciente de papel, 

e bem assim para a reutilização e reciclagem do papel usado. As impressões passaram a 

ser centrilzados em equipamentos de uso comum privilegiando a impressão a preto, 

reduzindo os consumos de papel, bem como de consumíveis, existindo para o efeito nas 

suas instalações postos de recolha para efeitos de reciclagem, incluindo os consumíveis 

próprios dos colaboradores.  
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4. QUESTÕES SOCIAIS 

 

Ao longo dos anos, o Grupo Estoril Sol tem vindo a incorporar, na definição das suas 

estratégias de gestão e no programa anual das suas actividades, a vertente da 

responsabilidade social, intervindo junto das comunidades próximas das suas zonas de 

intervenção, de forma directa e indirecta, fixando como objectivo permanente, apoiar e 

associar-se a polos dinamizadores de cultura, lazer, educação, desporto, saúde e bem-

estar.  

 

Seguindo essa tendência, as diversas sociedades que integram o Grupo Estoril Sol 

mantiveram em 2017 uma atitude pró-activa e consistente, implementando esses 

objectivos em diversas acções e iniciativas. 

 

A responsabilidade social do Grupo Estoril Sol resulta da integração voluntária das suas 

preocupações sociais nas suas diferentes operações e na interacção com clientes, 

colaboradores, parceiros e fornecedores. 

 

As preocupações sociais do Grupo Estoril Sol são múltiplas, mas não pode aqui deixar de 

ser dada especial relevância à temática do Jogo Responsável, atendendo ao facto de a 

essência da sua actividade se concentrar na exploração de jogos de fortuna ou azar. 

 

O Jogo Responsável é essencialmente um programa que visa assegurar que o 

comportamento de um jogador, na sua relação com o jogo, seja orientado por opções 

conscientes e racionais, assegurando que o jogador exerce um controlo pleno do tempo e 

do dinheiro que, em consciência, pode despender, em termos que assegurem que não põe 

em causa as suas responsabilidades familiares, sociais e profissionais, a sua dignidade e 

o seu bem-estar. 

  



12 

 

 



13 

 

 

O princípio essencial - sempre defendido e transmitido pelo Grupo Estoril Sol nos 

diversos meios da sua intervenção – e de que aliás é pioneiro - é o de que o jogo é e deve 

ser encarado como uma actividade de lazer e entretenimento qualquer que seja a forma 

como é praticado, seja online, seja em casinos, seja em salas de bingo. A consciência 

essencial é a de que, nas situações em que o jogador não tem presentes estes valores e 

princípios, e nessa medida, não actuando em conformidade com os mesmos, o jogo pode 

ter efeitos prejudiciais, afectando não apenas os jogadores, mas as suas famílias e todos 

os que com eles se relacionam, com repercussões no meio social em que se integram, 

podendo até conduzir a situações extremas de jogo excessivo e desregulado e a 

comportamentos e práticas aditivas. 

 

 

 

Uma das principais prioridades do Grupo Estoril Sol a nível social é, pois, a promoção e 

o respeito pelas directrizes do Jogo Responsável e, como tal, toda a sua oferta é 

desenvolvida de acordo com os parâmetros de Jogo Responsável e de prevenção de 

comportamentos aditivos. 

 

Com este propósito, o Grupo Estoril Sol tem desenvolvido múltiplas iniciativas, das quais 

gostaríamos de dar nota das seguintes: A disponibilização geral, em todos os sítios online 

do Grupo e nos seus casinos, de informação relativa à politica de jogo responsável, com 
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aconselhamento específico e, informação sobre as instituições especializadas de 

acompanhamento nos casos de adição. A sensibilização e aconselhamento diários nos  

espaços de jogo, por parte dos seus profissionais no sentido de recomendarem aos clientes 

comportamentos ajustados às suas características de jogador. Acresce a preocupação 

constante de efectiva fiscalização da proibição de entrada nos seus casinos de menores e 

das pessoas proibidas de jogar.  

 

Ainda no âmbito das preocupações sociais, o Grupo Estoril Sol tem vindo a dinamizar, 

de forma crescente, a celebração de protocolos com instituições diversas no âmbito de 

projectos de responsabilidade social, que assegurem uma maior proximidade das 

comunidades em que as diversas sociedades do Grupo se inserem. 

 

Designadamente, o Grupo Estoril Sol tem estabelecido protocolos e parcerias de diversa 

natureza, com instituições de solidariedade social e directa e indirectamente prestando 

apoio efectivo em acções concretas de ajuda, quer a pessoas singulares quer a 

comunidades desfavorecidas ou afectadas por catástrofes, designadamente:  

 

 com a Associação Portuguesa de Casinos, ao nível do suporte a campanhas de 

solidariedade; 

 

 com a EPIS “Empresários para a Inclusão Social” no âmbito de projectos de 

voluntariado de apoio a alunos com dificuldades escolares; 

 

 com a Câmara Municipal de Cascais e diversas entidades organizadoras de eventos, 

para promoção de festas, concertos e festivais, na maior parte dos casos, eventos 

dirigidos a toda a família, muitos deles especificamente vocacionados para crianças, 

e de acesso não seleccionado e entrada gratuita; 
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 com a Câmara Municipal de 

Lisboa, através de parecerias 

no âmbito do desporto e da 

acultura. Designadamente 

prestando apoio à realização 

de uma corrida com relevo 

nacional no Parque das 

Nações, apoio em eventos 

integrados nas festas 

populares de Lisboa, 

espectáculos culturais de 

entrada livre.  

 

 com a Câmara Municipal da Póvoa do Varzim, a realização de eventos culturais e 

desportivos; 

 

 afectação para as Camaras Municipais, da área da implantação dos casinos de parte 

significativa das receitas provenientes do imposto de jogo pagos pelas concessionarias 

para serem utilizados na promoção das zonas turísticas e para apoio a projectos 

culturais de âmbito municipal e nacional; 

 

 as empresa do Grupo estão 

ainda obrigadas a afectar 

uma percentagem das suas 

receitas brutas à realização 

de actividades culturais e 

desportivas e de promoção 

do turismo; 
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 com entidades responsáveis por formação profissional e integração social, 

nomeadamente através da atribuição de estágios profissionais e de formação; no 

Casino do Estoril, por exemplo, o Grupo Estoril Sol tem já uma forte e muito 

duradoura relação de parceria com a Escola de Hotelaria do Estoril, proporcionando 

estágios profissionais aos alunos desta Escola, com fortes probabilidades de 

integração no Grupo;  

 

 com a promoção e realização em parceria com o SRIJ e a Escola de Hotelaria do 

Estoril de cursos de qualificação profissional para a profissão de pagador de banca, 

nos quais centenas de jovens adquiriram habilitação profissional necessária à 

obtenção da respectiva carteira, muitos dos quais vem a obter trabalho nos casinos do 

Grupo. 

 

 com o apoio a alunos do programa Erasmus; 

 

 com o apoio a bolsas de doutoramento de alunos que pretendem fazer investigação 

relacionado com alguma das variáveis dos jogos; 

 

O Grupo Estoril Sol está consciente que a sua actividade de jogo e as características dos 

seus espaços, de esplendor reconhecido, são extremamente apelativas para a comunidade 

que circunda esses mesmos espaços e que, por uma razão ou oura, se sente atraída por 

lhes ter acesso. Nessa perspectiva, e numa lógica de disponibilidade e proximidade, o 

Grupo Estoril Sol proporciona esse acesso, nos termos legalmente admissíveis, 

necessariamente limitado e sempre consciente, permitindo às comunidades usufruir de 

espaços que consideram apelativos, mesmo que, em muitos casos, isso não signifique - 

nem possa significar – o envolvimento na actividade do jogo. 
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5. Questões relativas a trabalhadores 

 

A política do Grupo Estoril Sol relativamente aos seus trabalhadores é uma das vertentes 

da responsabilidade social do Grupo, sendo transversais às diversas estruturas e 

hierarquias as preocupações de cumprimento de um conjunto de princípios e valores 

essenciais. Tal tem conduzido à concepção e implementação de um conjunto alargado de 

medidas, algumas delas ainda em fase de desenvolvimento e experimentação de 

resultados. 

 

Desses princípios e valores essenciais, e tendo sempre presente um princípio essencial do 

trabalhador como pessoa humana, e a conciliação da sua vida profissional com a vida 

pessoal, o Grupo Estoril Sol gostaria de aqui sublinhar as seguintes: 

 

 Remuneração dos seus colaboradores de forma justa, proporcionando remunerações 

e benefícios em conformidade com a legislação nacional, normas e directivas 

europeias e internacionais e contratação colectiva aplicável, por todos considerada 

acima da média do sector; 

 

 Fixação de horários de trabalho de acordo com as disposições legais e contratuais 

aplicáveis de forma a equilibrar e compatibilizar a vida profissional, a vida familiar 

e tempos livres; 

 

 Proibição e repúdio do trabalho infantil; 

 

 Cumprimento para além do estabelecido na Lei das regras legais referentes a férias, 

feriados, faltas, dispensas e licenças, em especial as relacionadas com a 

parentalidade, designadamente a atribuição de um subsídio de complemento de 

doença, a participação nas despesas com medicamento para o trabalhador e para o 

agregado familiar, a possibilidade de dispor de serviços próprios de medicina no 

trabalho e de medicina curativa e tratamentos de enfermagem, para além de um 

seguro de saúde extensivo a familiares aderentes. As empresas dispõem ainda de um 
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sistema flexível de recuperação de folgas que permite aos trabalhadores efectuarem 

trocas de serviço entre si e com a empresa de modo a facilitar a vida familiar; 

 

 Promoção da segurança no local e ambiente de trabalho proporcionando condições 

de trabalho seguras e saudáveis; 

 

 Promoção da saúde no 

local e ambiente de 

trabalho aplicando as 

normas legais em vigor 

sobre saúde ocupacional; 

 

 Respeito pela liberdade de 

associação e pelo 

exercício dos direitos 

sindicais no interior dos 

seus estabelecimentos; 

 

 Não discriminação em função do género, raça, religião ou outras em que a diferença 

seja possível, quer seja durante os processos de recrutamento e selecção, quer seja no 

exercício da actividade profissional no decurso dos contratos de trabalho; 

 

 Promoção da empregabilidade de trabalhadores estrangeiros, aplicando as normas 

legais em vigor sobre trabalho de estrangeiros, respeitando as mesmas regras e 

direitos aplicáveis aos trabalhadores nacionais; 

 

 Desenvolvimento das suas práticas disciplinares com o rigoroso cumprimento das 

regras processuais e do contraditório previstas na lei; 

 

 Promoção da aprendizagem ao longo da vida quer no interior, quer no exterior das 

empresas do Grupo; 

  

http://intrasrv/Natal2017/Criancas/Criancas/images/Natal _0088.html
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 Repúdio do assédio ou abuso, promoção do direito dos trabalhadores a denunciar e 

apresentar queixa sempre que tenham conhecimento de qualquer violação da 

legalidade ou deveres ou qualquer outra situação análoga que legitime a 

queixa/denúncia, assegurando as empresas do Grupo que a queixa/denúncia terá o 

devido seguimento. 

 

Algumas das medidas implementadas a respeito destes princípios e valores, pela sua 

relevância e oportunidade, merecem-nos uma referência mais detalhada. 

 

Assim, no que concerne, por exemplo, à remuneração dos seus trabalhadores, deve ser 

salientado que o Grupo Estoril Sol tem adoptado ao longo dos últimos anos uma política 

de remunerações e regalias sociais que privilegia a contenção ao nível da actualização das 

remunerações fixas, promovendo o aumento das remunerações variáveis indexadas a 

resultados, assim conseguindo um estímulo eficaz à dedicação e ao desempenho dos 

trabalhadores, à sua motivação pelo trabalho em grupo e ao alcance de resultados globais 

que sejam tão favoráveis quanto possível. 

 

Complementarmente o Grupo Estoril Sol tem assegurado um conjunto relevante de 

benefícios e regalias sociais ao nível da saúde designadamente: seguro de saúde, apoio 

médico e comparticipação em medicamentos. 

 

A este propósito convém até lembrar que a Estoril Sol (III) Turismo, Animação e Jogo, 

S.A., sociedade que explora o Casino Estoril e o Casino Lisboa e que conta com a 

colaboração de 642 trabalhadores, assinou um novo Acordo de Empresa que assegura a 

manutenção de benefícios e regalias sociais que diferenciam, positivamente, estes 

trabalhadores e o Grupo Estoril Sol no panorama laboral do país. 

 

Aliás, o Acordo de Empresa assinado e os termos e condições alcançados revelam bem a 

imprescindível e relevante colaboração da Comissão de Trabalhadores, com quem a 

estrutura de gestão tem uma excelente relação, e a conciliação total que existe com o 

SITESE - Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos dos Serviços e com o SPBC - Sindicato 

dos Profissionais de Banca  
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Por outro lado, num contexto profissional em constante mutação, a formação, nas suas 

diversas vertentes, é cada vez mais uma necessidade sentida pelos profissionais e 

fomentada pelas empresas do Grupo para valorização das suas competências e 

capacidades.  

 

Com este objectivo, em 2017, foram realizadas diversas acções de formação pelo Grupo 

Estoril Sol, actuando em diversas áreas de educação e formação, das quais se destacam 

na área de jogo, na de compliance, na segurança pessoal e colectiva; 

 

A par destas medidas, a preocupação com a segurança na actividade e dos seus 

colaboradores é também um tema privilegiado na política do Grupo Estoril Sol.  

 

Esta política de segurança tem, na sua essência duas vertentes: por um lado, a segurança 

dos trabalhadores face a potenciais abusos de Clientes, quer no acesso aos espaços de 

jogo, quer já dentro dos mesmos; por outro lado, a segurança (higiene e saúde) dos 

trabalhadores face a riscos próprios das funções que por cada um são desempenhadas. 

 

Na primeira das duas vertentes, e atentas as características específicas da sua actividade, 

o Grupo Estoril Sol assegura condições privilegiadas de segurança dos seus trabalhadores, 

não apenas através de um serviço interno de segurança privada, dotado de colaboradores 

com formação específica para as funções de controlo e segurança, complementada com a 

contratação de empresa especializada na área de segurança. Ao que acrescem sistemas 

eletrónicos de segurança, devidamente notificados e autorizados pelas entidades 

competentes. 

 

Visando a prevenção e minimização dos riscos inerentes às suas actividades, dispõem de 

serviços técnicos especializados de supervisão responsáveis pelo cumprimento rigoroso 

das normas de segurança física de clientes, colaboradores e instalações e ainda do 

cumprimento da legislação que tutela o sector do jogo em Portugal. De resto, importa não 

esquecer que os casinos portugueses estão sujeitos a uma fiscalização permanente e 

presencial feita pelo Estado através do Serviço de Inspecção de Jogo, do Instituto de 

Turismo de Portugal I.P.. 
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Periodicamente, com a colaboração de entidade externa, são realizadas análises de risco 

aos procedimentos instituídos e à segurança física dos activos. 

 

Na segunda vertente supra referida, o Grupo Estoril Sol conta com o apoio de uma 

empresa prestadora de serviços de Higiene, Segurança e Saúde Ocupacional para garantir 

a correcta gestão dos riscos associados às principais actividades desenvolvidas. Este 

serviço inclui sessões de sensibilização e prevê a realização de um simulacro de 

evacuação nos locais onde os colaboradores desenvolvem habitualmente a sua actividade. 

 

Para além desta parceria, foi criado um grupo de socorristas, qualificados e habilitados a 

fazer o suporte básico de vida, em situação de emergência. Esta equipa de socorristas é 

constituída por colaboradores internos do Grupo Estoril Sol. 

 

Adicionalmente, as empresas do Grupo monitorizam e avaliam os acidentes de trabalho 

existentes anualmente e desenvolve medidas correctivas. Em 2017, considerando todos 

os trabalhadores do Grupo Estoril Sol, o número acidentes de trabalho é diminuto, sendo 

que nenhum deles foi um acidente mortal. 
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6. IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS  

E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

Dos cerca de 900 trabalhadores que integraram os quadros do Grupo Estoril Sol, no ano 

de 2017, 79% eram homens e 21% eram mulheres. 

 

A média de idades dos trabalhadores fixou-se nos 46 anos. 

 

No Grupo Estoril Sol há muito que se assumiu o compromisso de promoção da igualdade 

nas suas várias dimensões, sendo evidente a diversidade da sua estrutura de recursos 

humanos, em função da idade, género, habilitações, opções pessoais e/ou de antecedentes 

profissionais. 

 

No Grupo Estoril Sol incentiva-se uma cultura de partilha, cooperação, de diálogo activo 

e aberta a vozes discordantes e que seja propícia para o surgimento de novas ideias, 

mesmo que não ortodoxas ou disruptivas. Acredita-se que o fortalecimento da cultura de 

diversidade e inclusão deve servir como referência dos colaboradores e o seu alinhamento 

com os valores corporativos e, paralelamente, contribuir para uma renovação contínua 

dos negócios em linha com as expectativas dos diferentes stakeholders. 

 

É defendida a igualdade de oportunidades e não se aceita qualquer tipo de discriminação 

no local de trabalho, seja ela relacionada com idade, género, raça, origem social, religião, 

orientação sexual e aptidão física e independentemente da origem hierárquica que de onde 

essa discriminação possa provir.  

 

O Grupo Estoril Sol procura promover a diversidade de género de forma activa ao longo 

do ciclo de vida dos colaboradores na sua relação com a entidade empregadora, 

designadamente, dos modos seguintes: 

 

 nos processos de recrutamento, é política recomendada do Grupo Estoril Sol que os 

recrutadores apresentem uma lista de candidatos que seja equilibrada em termos de 

representatividade de ambos os géneros; 
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 nos diversos níveis hierárquicos e posicionamentos funcionais, estruturais e 

orgânicos, é política recomendada do Grupo Estoril Sol que as equipas das diferentes 

empresas / entidades empregadoras sejam compostas por elementos de ambos os 

géneros, de forma equilibrada, ainda que com o necessário enquadramento da 

adequação de cada trabalhador às funções a desempenhar; 

 

 são sujeita a uma monitorização cuidada e objectiva todos os procedimentos de 

avaliações de desempenho, promoções e revisões salariais, de modo a garantir uma 

gestão correcta e equilibrada em todas as equipas, sem privilégios e/ou discriminação, 

positiva ou negativa e em absolutas condições de igualdade.  

 

Finalmente, sendo a ética uma parte integrante da cultura e dos valores corporativos do 

Grupo Estoril Sol, no decurso deste ano de 2017 foi aprovado um Código de Conduta.  

 

Este Código de Conduta estabelece os princípios éticos e as regras de conduta essenciais, 

pelos quais se devem reger a actuação e o desempenho de todos os colaboradores do 

Grupo, incluindo a igualdade de tratamento, a não-discriminação e a proibição do assédio. 

O Código de Conduta aplica-se a todos os profissionais do Grupo, independentemente 

das funções desempenhadas, da sua posição na hierarquia e/ou de qualquer outro factor. 

 

De notar que ao longo do ano de 2017 não foram feitas quaisquer denúncias que revelem 

uma actuação eticamente reprovável e designadamente violadora do Código de Conduta, 

fosse imputável às empresas empregadoras, fosse a qualquer dos seus colaboradores. 
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7. DIREITOS HUMANOS 

 

Os direitos humanos contribuem directamente para o crescimento económico mais 

inclusivo e sustentável do País. 

A legislação portuguesa, europeia e internacional protegem de forma abrangente e eficaz 

os direitos humanos. Através da sua actuação e do modo como gere, desenvolve e conduz 

a sua actividade, em geral, e através da aprovação do Código de Conduta e da 

implementação das medidas neste preconizadas, em particular, assegura o cumprimento 

escrupuloso da legislação em vigor em defesa e respeito dos direitos humanos de todos 

com quantos se relaciona. 

 

8. COMBATE À CORRUPÇÃO, AOS CRIMES DE BRANQUEAMENTO DE 

CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

 

No âmbito da exploração de jogos de fortuna ou azar, assumem particular relevância as 

preocupações e as medidas de combate à corrupção, aos crimes de branqueamento de 

vantagens ilícitas e ao financiamento do terrorismo. 

 

Nessa luta de combate, que deve ser de todos, o Grupo Estoril Sol aprovou durante o ano 

de 2017 um Código de Compliance, aplicável aos seus órgãos sociais e a todos os seus 

colaboradores no desempenho das suas funções.  

 

Para garantia de cumprimento escrupuloso dos princípios, regras e normas estabelecidas 

nesta matéria, o Grupo Estoril Sol designou um Compliance Officer que tem levado a 

cabo um processo de identificação de riscos e de ponderação de uma estratégia de 

melhoramento e sensibilização, dirigida a todos os recursos, numa lógica e com o 

objectivo de “being fully compliant”. 

 

A formalização destas regras, as quais já eram maioritariamente praticadas no Grupo 

Estoril Sol, permitiu uma sistematização, cuidada e metódica, e uma divulgação 

vinculativa, no propósito geral de contribuir para a criação de um modelo organizacional 

que possibilite a identificação, a mitigação e, se possível, a eliminação dos riscos a que o 

Grupo Estoril Sol se encontra exposto.  
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Essa tarefa visa, na sua essência a articulação de riscos, na sua maioria já identificados, 

com as normas a que está sujeito o Grupo Estoril Sol (quer as gerais, quer as especiais 

inerentes às particularidades da actividade que desenvolve) e de entre estas normas as 

concretamente relacionadas com a prevenção e repressão da corrupção, dos crimes de 

branqueamento de capitas e do financiamento do terrorismo. 

 

De acordo com as normas estabelecidas tanto a nível nacional, como internacional, e com 

vista a evitar que o jogo, e os casinos em especial, possam ser utilizados como meios de 

operações de branqueamento de capitais, o Grupo Estoril Sol tem o dever, que cumpre 

com a rigidez que se impõe, de comunicar às autoridades competentes a realização de 

operações que lhe gerem suspeitas, fundadas e dentro do quadro legal aplicável. 

 

O Código de Compliance impõe sobre os órgãos sociais e todos os colaboradores do 

Grupo Estoril Sol um conjunto de deveres, de onde se destacam os seguintes: 

 

 Dever de identificação: deve ser exigida, verificada e registada a identidade dos 

clientes nas situações que constam identificadas como suspeitas; 

 

 Dever de recusa: deve ser recusada a realização de quaisquer transacções nas 

situações que constam identificadas como suspeitas; 

 

 Dever de comunicação: o órgão de administração ou o responsável por aquele 

nomeado deve, por sua própria iniciativa, assegurar que é imediatamente veiculada 

ao Procurador-Geral da República e à Unidade de Informação Financeira qualquer 

situação que repute irregular e que chegue ao seu conhecimento ou da qual tenha 

suspeitas; 

 

 Dever de colaboração: quer os órgãos sociais, quer todos os colaboradores do Grupo 

Estoril Sol devem assegurar a sua pronta e total disponibilidade para prestar a 

colaboração requerida pelo Procurador-Geral da República e/ou pela Unidade de 

Informação Financeira no âmbito das suas respectivas competências; 
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 Dever de segredo: as investigações criminais devem ser assumidas como sujeitas a 

absoluto sigilo, pelo que é expressamente vedada a possibilidade de revelar aos 

clientes ou a terceiros (designadamente aos que transmitiram as comunicações 

legalmente devidas) que se encontra em curso uma investigação criminal; 

 

 Dever de formação: o Grupo Estoril Sol deve adoptar as medidas necessárias para que 

os colaboradores, cujas funções sejam especialmente relevantes para efeitos da 

prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, tenham 

um conhecimento adequado das obrigações impostas pela legislação em vigor e deve 

organizar programas específicos e regulares de formação adequados aos diferentes 

sectores de actividade; 

 

 Dever de verificação relativo à emissão de cheques: devem ser adoptados especiais 

medidas de cuidado, nos casos em que sejam aceites pagamentos através de cheques, 

designadamente nas salas de jogo, acautelando que os mesmos cumprem os requisitos 

legais exigidos e apenas são utilizados nas situações especificadamente previstas na 

lei. 

 

Com a implementação das medidas inerentes – dispondo de um Código de Compliance 

escrupulosamente cumprido e ademais tendo designado um Compliance Officer - o Grupo 

Estoril Sol colocou-se ao nível das entidades que, de uma forma mais organizada e 

diligente, asseguram o combate à corrupção, aos crimes de branqueamento de vantagens 

ilícitas e ao financiamento do terrorismo. 

 

9. TENTATIVAS DE SUBORNO 

 

As tentativas de suborno são um risco inerente a qualquer actividade económica, mas é 

sabida a especial vulnerabilidade da actividade de jogo para este tipo de práticas. Em todo 

o caso, o Grupo Estoril Sol projecta e incute em todos e cada um dos seus colaboradores, 

uma actuação ética que vise ultrapassar e afastar os riscos inerentes. 

 

Sublinhe-se que o Grupo Estoril Sol condena veementemente estas práticas, transmitindo 

e reiterando esse princípio aos seus trabalhadores, desde sempre. 

 



32 

 

Em todo o caso, o Grupo Estoril Sol pretende formalizar uma política concreta e 

desenvolver iniciativas de sensibilização e refreshement dos seus colaboradores na lógica 

de combate ao suborno, identificando concretamente os riscos, alertando para as práticas 

e estabelecendo procedimentos de comunicação de irregularidades.  

 

Naturalmente que, tudo isto – aplicável igualmente às matérias de combate à corrupção, 

crimes de branqueamento de vantagens ilícitas e financiamento do terrorismo - sem 

prejuízo para as competências de supervisão do Serviço de Inspecção de Jogo / Turismo 

de Portugal, I.P., a quem devem, obrigatoriamente, ser comunicadas quaisquer 

irregularidades detectadas no âmbito da sua actividade. 
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