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COMUNICADO 

ADITAMENTO ÀS DEMONSTRAÇÕES NÃO FINANCEIRAS - EXERCÍCIO 2021 

 

Pelo presente comunicado e em complemento à informação divulgada em 29 de Abril de 

2022, a Estoril Sol, SGPS, S.A. vem prestar esclarecimentos adicionais relativamente à 

informação não financeira referente ao exercício de 2021, no âmbito do reporte exigido 

pelo artigo 8.º do Regulamento da Taxonomia (UE) 2020/852 (“Regulamento”). 

 

O Regulamento da Taxonomia visa contribuir para assegurar o cumprimento das metas 

definidas pela UE em matéria de clima e energia para 2030. Para tal, o Regulamento 

estabelece uma linguagem comum que empresas e investidores utilizarão para identificar 

oportunidades de investimento em projetos e atividades económicas que contribuam 

substancialmente para os objetivos climáticos e ambientais. Nesse sentido, o Regulamento 

estabelece seis objetivos ambientais e prevê a adoção de um conjunto de atos delegados 

que fixam os critérios técnicos para avaliar se determinada atividade contribui 

substancialmente e/ou prejudica significativamente cada um desses objetivos. Até ao 

presente momento apenas foi adotado o “Ato Delegado do Clima”, referente aos seguintes 

objetivos: “mitigação das alterações climáticas” e “ adaptação às alterações climáticas ”. 

 

Nos termos do art.º 8 do “Regulamento da Taxonomia – UE 2020/852” e do art.º 10 do 

“Regulamento Delegado (UE 2021/2178) – Ato Delegado do Clima”, de 1 de janeiro de 

2022 até 31 de dezembro de 2022, as empresas não financeiras só divulgam a proporção 

das atividades económicas elegíveis e não elegíveis para a taxonomia em relação ao total 

do seu volume de negócios, despesas de capital e despesas operacionais. 
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Elegibilidade e Aplicabilidade ao Grupo Estoril Sol 

 

A ESTORIL-SOL, SGPS, S.A., holding do Grupo Estoril Sol, detém, indiretamente, através 

de empresas subsidiárias, interesses no sector do Turismo e, em particular, na atividade de 

jogo em Casinos, através da exploração das concessões de jogos de fortuna ou azar das 

zonas de jogo permanente do Estoril (Casino do Estoril e Casino de Lisboa) e da Póvoa de 

Varzim (Casino da Póvoa). A Empresa está presente desde 2016 através de uma das suas 

subsidiárias no negócio do jogo online, sendo detentora de duas licenças, uma licença de 

exploração de jogos de fortuna ou azar online e outra de apostas desportivas online. 

Da análise efetuada às operações do Grupo Estoril Sol conclui-se que as mesmas não são 

elegíveis, na presente data, para efeitos de aplicabilidade do “Ato Delegado do Clima”, em 

concordância com os Anexo I – Mitigação das Alterações Climáticas e Anexo II – 

Adaptação às Alterações Climáticas. 

 

Total Total Elegível Atividades Atividades 

(€ Milhares) (€ Milhares) Elegíveis (%) Não Elegíveis (%)

Volume de negócios 88 078 0 0% 100%

Despesas de Capital (CAPEX) 132 0 0% 100%

Despesas Operacionais (OPEX) 68 533 0 0% 100%

Por referência ao Ano de 2021
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O Grupo Estoril Sol tem um forte compromisso com o meio ambiente e com o combate às 

alterações climáticas. Nesse sentido, o Grupo Estoril Sol tem em curso projetos que visam 

a adoção das melhores práticas em termos de proteção do meio ambiente com vista à 

redução dos seus consumos energéticos e redução das emissões de CO2. O Grupo Estoril 

Sol compromete-se igualmente a acompanhar futuras atualizações do Regulamento da 

Taxonomia. 

 

 

 

 

Estoril, 31 de Agosto de 2022. 

 

 

____________________________ 

Estoril Sol , SGPS, S.A. 


