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 INTRODUÇÃO 

 

 

A CE - Circuito Estoril, S.A., doravante também referida como CE ou Circuito Estoril, é uma 
sociedade anónima resultante, por um lado, da mudança de denominação da Sociedade 
Imobiliária do Autódromo Fernanda Pires da Silva, SA e, por outro, da transferência de exploração 
de atividade e de ativos da Sociedade Gestora do Autódromo Fernanda Pires da Silva, SA, já extinta 
em 2009 (ambas participadas a 100% pela PARPÚBLICA - Participações Públicas (SGPS) SA, como 
sucede atualmente com a CE), operações essas promovidas e consubstanciadas em deliberação 
unânime por escrito da acionista, de 31 de Março de 2007. 

 

A CE tem exercido a sua atividade centrada na valorização e na exploração da capacidade instalada 
do Circuito Estoril, o seu único ativo, procurando assegurar uma taxa de ocupação diversificada 
entre diferentes tipologias de eventos, quer desportivos, quer de testes e apresentações, ao 
mesmo tempo que procura assegurar, ao longo de cada ano, uma percentagem significativa de 
ações de interesse público de aprofundamento do seu relacionamento com os seus stakeholders 
locais.  

 

O Conselho de Administração da empresa apresenta atualmente, e de acordo com as orientações 
acionistas de manutenção de uma estrutura reduzida a todos os níveis, a seguinte composição: 

 

Presidente:  Mário Manuel Pinto Lobo  

 

Vogal:  Anne Matthiessen Knudsen Hansen da Câmara 

 

Nos termos legais, regulamentares e cumprindo os princípios e orientações para o setor 
empresarial do Estado, elabora-se o presente relatório intercalar de execução orçamental da CE-
Circuito Estoril S.A. relativo ao 1º Semestre do exercício de 2020. 
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 PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DO 1º SEMESTRE 

 

 
Os resultados do primeiro semestre indicam um resultado líquido de 54.549,87 euros, 89% inferior 
ao orçamentado justificado com as alterações no mercado provocadas pela pandemia do Covid-
19. 
 
A entrega antecipada do Plano de Atividades e Orçamento para o corrente ano, em relação aos 
anos anteriores, levou a CE a assumir vários riscos na sua elaboração, já que muitas das decisões 
de datas de provas e eventos de apresentações de produto são tomadas em finais de outubro, 
inícios de novembro, tendo o PAO sido elaborado na primeira quinzena de outubro, dando 
cumprimento às orientações recebidas. 
 

No entanto, foi a declaração do Estado de Emergência a 18 de março de 2020, que obrigou ao 
encerramento do equipamento Circuito do Estoril, tendo como consequência imediata a 
paralisação total da atividade. Esta situação foi revertida a 17 de maio, através da Resolução do 
Conselho de Ministros nº38/2020, dando a abertura aos circuitos de acolher apenas treinos de 
praticantes desportivos de alto rendimento devendo para tal, ser asseguradas as necessárias 
regras de higiene e sanitárias definidas pela DGS, o que nos leva a concluir, que o Circuito do Estoril 
esteve aberto apenas 44 dias no 2º trimestre. 

A atividade da CE apresenta vulnerabilidades específicas face a um choque desta natureza. A 
incerteza e a complexidade desta situação com repercussões ao nível da mobilidade das pessoas 
e mercadorias com as fronteiras fechadas, a hotelaria e a restauração encerradas, implicou uma 
elevada exposição à redução esperada da procura deste tipo de serviços, mesmo após a 
reabertura ao mercado, apesar da boa relação comercial do Circuito com a generalidade dos 
stakeholders e das boas condições de atratividade do Circuito, a que acrescem a conjugação do 
clima e a imagem de que Portugal foi um dos países que melhor geriu a evolução da pandemia. 

A retoma da atividade fez-se no início do mês de junho com a realização da primeira prova 
desportiva motorizada da europa no período pós COVID-19 – o Campeonato Nacional de 
Velocidade em motociclismo, que teve lugar de 5 a 7 de junho, apesar de toda a organização, 
logística e comportamentos, serem bastante distintos dos habituais em fase pré-COVID. Este foi 
um esforço partilhado com a Federação Portuguesa de Motociclismo e com o clube desportivo 
organizador – Motor Clube do Estoril, de modo a elevar ao máximo os standards de higiene e 
limpeza e de segurança de acordo com as orientações da DGS. 
 
A atividade do Circuito do Estoril mostrou-se muito tímida neste período (pós abertura), sendo a 
competição a única componente ativa, com a realização de alguns “track days” de duas e quatro 
rodas.   
 
Vale a pena recordar, que a grande maioria dos clientes do Circuito do Estoril são oriundos da 
Europa, e que pelas dificuldades de deslocação - a fronteira com Espanha reabriu só no dia 1 de 
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julho, mas também porque os campeonatos estão parados, as equipas não encontram razões para 
visitarem o Estoril. 
 
Recorde-se que num ano de atividade normal, o mês de maio seria um mês de elevada 
rentabilidade, graças à realização dos eventos dos concessionários nacionais das marcas 
automóveis, eventos esses que foram definitivamente adiados para o próximo ano. 
 
O Circuito do Estoril que tinha previsto uma taxa de ocupação para o 1º semestre de 2020 de 
77,78%, fechou o semestre com uma taxa de ocupação de 35%. 

 

No 1º semestre de 2020 foram atingidos os 63 dias de ocupação de pista do Circuito Estoril, 
número muito inferior ao registado no 1º semestre do ano transato, em que se registou uma 
ocupação de pista de 139 dias. Esta quebra no número de dias ocupados deve-se ao encerramento 
das instalações no período entre 18 de março e 18 de maio. No período de 18 a 31 de maio o 
Circuito do Estoril estava unicamente autorizado pela Resolução de Conselho de Ministros 
nº38/2020 de 15 de maio, a realizar treinos para praticantes desportivos profissionais de alto 
rendimento, o que nesta área de negócio, é inexistente. A partir do dia 1 de junho, o Circuito pode 
acolher provas desportivas e assim, regressar muito lentamente a uma certa normalidade. 

 

Neste semestre o principal e mais relevante acontecimento foi o evento de apresentação à 
imprensa “MACAN GTS Estoril” da marca alemã Porsche AG, tendo ocupado 19 dias do mês de 
fevereiro, seguido do evento da Toyota “TOYOTA-TME GROUP”. 

 

A nível internacional o Circuito do Estoril acolheu várias sessões de testes de equipas de 
competição e “Track Days” de carros e de motos 

 
No que respeita a provas de competição, realizou-se a nível nacional, a primeira ronda do 
Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo. 
 
Ficaram por realizar neste semestre, vários testes de equipas internacionais, “Track Days”, as 
provas de competição como as provas internacionais Ultimate Cup Series e Porshe Cup Brasil e a 
nível nacional o Troféu C1 e o Estoril Super Racing Series, e as “24Horas Cascais Bike”. Todos os 
eventos de apresentação de produto/marcas previstos para os meses de maio e junho foram 
adiados para 2021 (BMW Motorrad, Mercedes Portugal, Renault Portugal).  
 

Em termos de investimento, realizaram-se as obras de proteção passiva na curva 1 com a aquisição 
e implementação de barreiras e rede FIA e as obras de remodelação das instalações sanitárias das 
garagens 9,10 e11. Foi igualmente adquirido dois “decoders” para o sistema de cronometragem e 
ainda duas roçadoras e uma máquina de alta pressão. Aquando do encerramento temporário da 
atividade, o Circuito do Estoril suspendeu o investimento previsto, restringindo-o ao estritamente 
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necessário. Esta situação deverá permanecer até ao final do ano, caso não se consiga 
financiamento externo. 

 

 

 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E PATRIMONIAL  

 

De forma sintética, os resultados da CE-Circuito Estoril SA, alcançados no primeiro semestre de 
2020 são apresentados no seguinte quadro: 

 

 
 

À data de 30 de junho de 2020 a CE apresenta uma taxa de ocupação no período de 35% e um 
Resultado Líquido de 54.549.97 euros (1 TRIM 223.884,16 eur; 2 TRIM -169.334,19 eur) sendo 
89% inferior ao valor orçamentado (um desvio de -463.954,68 euros). 

 

Relativamente ao semestre homólogo registou-se um desvio desfavorável de 544.628,28 euros no 
Resultado Líquido, uma vez que que em 2019 o resultado foi de 599.178,15 euros. 

 

Os principais desvios em relação ao orçamentado para o segundo trimestre do ano, foram os 
seguintes: 

 

 Na “Atividade” – desvio desfavorável de 708.047,84 euros devido ao menor número de 
dias de ocupação face ao orçamentado, apesar de uma maior rentabilidade diária nos dias 
ocupados.  
 
A ocupação prevista era de 140 dias (1 trim 69 dias; 2 trim 71 dias), mas foram realizados 
63 dias (1 trim 52 dias; 2 trim 11 dias). O encerramento da atividade aliada ao 

30/06/20 30/06/19 Valor % Valor %

Vendas e serviços prestados 738 444,25 1 740 282,33 1 589 754,83 -851 310,58 -54% -1 001 838,08 -58%

Custo das Mercadorias Vendidas (125,68)                  (481,89)              (650,00)             524,32 -81% 356,21 -74%

Fornecimentos e serviços externos (352 651,23)          (663 046,54)      (521 708,65)     169 057,42 -32% 310 395,31 -47%

Gastos com o pessoal (192 811,68)          (193 524,52)      (205 216,01)     12 404,33 -6% 712,84 0%

Outros rendimentos e ganhos 908,97 477,46 475,62              433,35 91% 431,51 90%

Outros gastos e perdas (3 436,61)              (58,01)                (620,97)             -2815,64 453% -3 378,60 5824%

EBITDA 190 328,02 883 648,83 862 034,82 -671 706,80 -78% -693 320,81 -78%

Gastos depreciação e de amortização (120 903,48)          (111 052,90)      (187 515,19)     66 611,71 -36% -9 850,58 9%

Resultado Operacional 69 424,54 772 595,93 674 519,63 -605 095,09 -90% -703 171,39 -91%

Juros e gastos similares suportados (10 870,14)            (14 613,90)        (14 844,63)       3 974,49 -27% 3 743,76 -26%

Resultado antes de impostos 58 554,00             757 982,03       659 675,00      -601 120,60 -91% -699 427,63 -92%

Imposto sobre o rendimento do período (4 004,53)              (158 803,88)      (141 170,45)     137 165,92 154 799,35 -97%

Resultado Líquido 54 549,87             599 178,15       518 504,55      -463 954,68 -89% -544 628,28 -91%

Descrição
Real

Orçamento 
Desvio Real face ao orçamento Desvio 2020 face a 2019
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encerramento da fronteira com Espanha, resultou que fosse unicamente possível ocupar 
11 dias com atividade.  
 
A margem orçamentada benefício diário (180 dias) era de 7.233,54 euros, na realidade a 
margem benefício diário (180 dias) foi de 3.302,19 euros, originando um desvio 
desfavorável de 707.642,50 euros, correspondendo a 3.931,35 euros (180 dias). Para este 
desvio foi particularmente relevante no 2ª trimestre, o cancelamento de todos os eventos 
com maior rentabilidade – apresentações de produto/marcas e a redução abrupta dos dias 
de ocupação de pista.  
 
 

 Verificou-se, ainda, que a rubrica de gastos inerentes à estrutura “Sem Atividade” teve um 
desvio favorável na margem de 106.927,24 euros, essencialmente nos gastos com 
comunicações, consumo de água e eletricidade e nos FSE’s associados à manutenção da 
infraestrutura por não terem sido realizadas neste semestre reparações e/ou 
manutenções de máquinas, material elétrico e outro tipo de materiais para a manutenção 
da infraestrutura, bem como as depreciações/amortizações, grande parte por ainda não 
ter sido efetuado o investimento previsto para o corrente ano, com a consequente não 
contabilização do respetivo gasto. Outras rubricas houve que o plafond era inexistente 
como o caso de Estudos e Pareceres e Tribunal de Contas. 
 

 

Na sequência da drástica diminuição do número de dias de ocupação de pista, o volume de vendas 
e prestação de serviços apresenta um decréscimo face ao orçamentado de -54% (851.310,58 
euros) e um decréscimo de -58% (1.001.838,08 euros) face ao primeiro semestre de 2019, para 
738.444,25euros.  

 

Estes números traduzem um decréscimo de 78% no EBITDA face ao orçamentado (671.706,80 
euros) e um decréscimo de 78% face a 2019 (693.320,81 euros).   

 

O resultado líquido antes de imposto no período apresenta um desvio desfavorável de 91% 
(601.120,60 euros) face ao orçamentado e um desvio desfavorável de 92% no resultado líquido 
face a junho de 2019 (699.427,63 euros). 

 

 

 

A evolução da situação patrimonial da CE-Circuito Estoril SA no semestre em análise é apresentada 
no quadro seguinte: 
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As demonstrações financeiras evidenciam um valor de ativo de 12.783.669,52 euros, um passivo 
de 1.492.899,13 euros e um capital próprio de 11.290.770,39 euros.  

 

 

 PERSPETIVAS PARA O 2º SEMESTRE 

 
A retoma da atividade, mesmo que faseada e com grandes medidas sanitárias mostra ser algo 
tímida, com as equipas, organizadores e promotores a terem receio em se deslocarem além-
fronteiras. 

Os eventos de maior rentabilidade, como as apresentações de produto, foram todos adiados para 
o próximo ano. A incerteza de uma segunda vaga da pandemia COVID-19 no Outono, leva a que a 
gestão do Circuito do Estoril seja prudente, já que não é possível assegurar uma normal retoma 
da atividade.  

Mesmo vivendo neste cenário de pandemia, o Circuito prevê retomar gradualmente alguma da 
sua atividade a partir do mês de julho nomeadamente ao nível da competição, com a realização 
da prova internacional FIM CEV, que engloba o campeonato do mundo de Moto3 Junior e o 
campeonato europeu de Moto2 Junior, o Campeonato do Mundo de Sidecars, a Ultimate Cup 
Series, a nível nacional com o campeonato nacional de motociclismo, e as provas de 
automobilismo como o troféu C1, o “Estoril Classics”,  o Estoril Racing Festival, os 500Km do Estoril. 

Está, também, prevista a realização de alguns “Track Days” de motos e de “Driving Experiences”.  

 

A Circuito do Estoril manifestou recentemente a intenção de negociar com o grupo Dorna Sports 
a captação da prova do Campeonato do Mundo de Superbikes que a concretizar-se terá lugar no 
2º semestre do corrente ano. Esta é uma prova fundamental para voltar a posicionar o circuito do 
Estoril no circuito internacional de provas do Campeonato do Mundo, e consequentemente para 
a valorização do Autódromo enquanto ativo. Este tipo de atividade, pela grande mediatização dos 

30/06/2020 31/12/2019

Ativo não corrente 10 535 749,03 10 567 611,07

Ativo corrente 2 247 920,49 2 557 703,88

TOTAL ATIVO 12 783 669,52 13 125 315,05

CAPITAL PRÓPRIO 11 290 770,39 11 236 220,52

CAPITAL SOCIAL 10 000 000,00 10 000 000,00

TOTAL DO PASSIVO 1 492 899,13 1 889 094,53

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO +PASSIVO 12 783 669,52 13 125 315,05
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media, gera benefícios a nível de outras atividades económicas ligadas ao sector do Turismo, como 
hotelaria e restauração para a região de Cascais. 

 

A administração da Circuito Estoril mantém-se na expetativa relativamente aos próximos meses, 
na certeza porém que o Plano de Atividades e Orçamento para 2020 terá de ser atualizado 
resultado, designadamente, da situação conjuntural provocada pela pandemia COVID-19.  
 
Anexam-se as Demonstrações Financeiras Intercalares referentes ao 1º. Semestre de 2020. 

 

 

Alcabideche,  24 de Julho de 2020 

 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

____________________________ 

Mário Manuel Pinto Lobo 

 Presidente 

 

 

 

 

 ____________________________ 

Anne da Camara 

Administradora executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 



CE-CIRCUITO ESTORIL SA 
 

Página 9 de 12 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Demonstrações Financeiras Intercalares 
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30/06/2020 31/12/2019

ACTIVO

Activo não corrente

     Activos fixos tangíveis 10 535 749,03 10 567 611,17

10 535 749,03 10 567 611,17

Activo Corrente

     Inventários 25 468,15 25 593,83

     Clientes 78 817,82 415 791,36

     Adiantamentos a fornecedores 916,23

     Estados e outros entes públicos 439 934,90 425 333,22

     Outros Créditos a Receber 10 091,95 10 823,40

     Diferimentos 36 051,94 53 513,65

     Caixa e depósitos bancários 1 656 639,50 1 626 648,42

2 247 920,49 2 557 703,88

Total do activo 12 783 669,52 13 125 315,05

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

     Capital subscrito 10 000 000,00 10 000 000,00

     Outros instrumentos de capital próprio 15 674,40 15 674,40

     Reservas legais 200 660,51 163 090,01

     Resultados transitados 1 019 885,61           306 046,28               

11 236 220,52 10 484 810,69

     Resultado líquido do período 54 549,87                 751 409,83               

Total do capital próprio 11 290 770,39 11 236 220,52

PASSIVO

   Passivo corrente

     Fornecedores 54 775,72 129 934,24

     Adiantamentos de clientes 2 299,86 2 879,04

     Estado e outros entes públicos 23 817,28 16 618,43

     Accionistas/sócios 1 240 952,81 1 230 082,67

     Outros passivos correntes 108 845,23 169 159,37

     Diferimentos 62 208,23 340 420,78

1 492 899,13 1 889 094,53

Total do passivo 1 492 899,13 1 889 094,53

Total do capital próprio e do passivo 12 783 669,52 13 125 315,05

                 A Administração          O Contabilista Certificado

BALANÇO

RUBRICAS
DATAS
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30/06/2020 30/06/2019

Vendas e serviços prestados 738 444,25 1 740 282,33

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (125,68)                     (481,89)                     

Fornecimentos e serviços externos (352 651,23)             (663 046,54)             

Gastos com o pessoal (192 811,68)             (193 524,52)             

Outros rendimentos 908,97                       477,46                       

Outros gastos (3 436,61)                  (58,01)                        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 190 328,02 883 648,83

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (120 903,48)             (111 052,90)             

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 69 424,54 772 595,93

Juros e gastos similares suportados (10 870,14)                (14 613,90)                

Resultado antes de impostos 58 554,40                 757 982,03               

Imposto sobre o rendimento do período (4 004,53)                  (158 803,88)             

Resultado líquido do período 54 549,87                 599 178,15               

                 A Administração          O Contabilista Certificado

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS
DATAS
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  DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - SNC 30/06/2020 31/12/2019

    Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

            Recebimentos de clientes 846 262,00           3 241 345,37        

            Pagamentos a fornecedores 499 295,35           1 419 817,79        

            Pagamentos ao pessoal 164 804,52           352 603,75           

          Caixa gerada pelas operações 182 162,13 1 468 923,83

          Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (5 616,73)              (398 210,64)          

          Outros recebimentos/pagamentos 13 266,98             11 369,64             

        Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 189 812,38 1 082 082,83

    Fluxos de caixa das actividades de investimento

          Pagamentos respeitantes a: 159 821,30 225 118,47

            Activos f ixos tangíveis 159 821,30           225 118,47           

          Recebimentos provenientes de: 0,0 0,0

            Activos f ixos tangíveis

        Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (159 821,30)          (225 118,47)          

    Fluxos de caixa das actividade de financiamento

          Recebimentos provenientes de: 0,0 1 223,7

            Outras operações de financiamento 1 223,68

          Pagamentos respeitantes a: 0,0 33 660,0

            Juros e gastos similares 33 660,00

        Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -                        (32 436,32)            

      Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 29 991,08             824 528,04           

      Efeito das diferenças de câmbio

      Caixa e seus equivalentes no início do período 1 626 648,42 802 120,38

    Caixa e seus equivalentes no fim do período 1 656 639,50 1 626 648,42

 A Administração                                                                            O Contabilista Certificado


