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Resultados do 1º Semestre de 2018 

 

Destaques 

 
 

>> Volume de negócios de 42 milhões de euros, cresce de 2,3%; 
 
 
>>  EBITDA de 7 milhões de euros, acima 11% face ao período homólogo; 
 
 
>> Resultado operacional aumenta 25% atingindo os 4 milhões de euros; 
 
 
>> Resultado líquido atinge os 1,9 milhões de euros, 41% acima do registado 
no período homólogo;  
 
 
>> Mercados externos representam 67% do volume de negócios; 
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Atividade 

No primeiro semestre de 2018 sublinha-se um excelente desempenho da Vista Alegre, 

destacando-se o resultado líquido positivo em 1,9 milhões de euros, dando continuidade 

aos bons resultados alcançados no primeiro trimestre de 2018. O mercado externo continua 

a ser o grande impulsionador desta boa performance, com 28 milhões de euros de vendas, 

representando atualmente 67% do volume de negócios da Vista Alegre, um incremento de 2 

p.p. face a 2017. Este aumento é justificado pelo crescimento do negócio em novos 

mercados, nomeadamente na Europa e Ásia. Na Europa destaca-se a França e Espanha com 

maiores crescimentos. 

No mercado interno o valor das vendas foi de 14 milhões de euros, alicerçado no negócio 

das lojas próprias, e na consolidação de estratégia da Vista Alegre, que apostou neste canal 

em Portugal. 

No primeiro semestre de 2018 destaca-se a presença na feira Maison & Objet (janeiro 

2018), em Paris, onde apresentou novas coleções desenvolvidas em colaboração com 

grandes referências do design moderno, onde se incluem Christian Lacroix e Marcel 

Wanders.  

Depois da porcelana, cristal e vidro, a Vista Alegre acaba de apostar num novo segmento - a 

iluminação. O lançamento de uma linha de candeeiros marca a entrada da Vista Alegre 

neste segmento de mercado. 

A Vista Alegre voltou a ser reconhecida e galardoada internacionalmente, desta vez nos 

“European Product Design Awards”, com as coleções “Cannaregio”, “Hryb”, “Maya” e os 

copos “Bicos Bicolor”. O design inovador e de excelência da centenária marca portuguesa de 

porcelana, vidro e cristal voltou a surpreender o júri daquele concurso internacional, que se 

rendeu a peças de grande qualidade e distinção. 
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Resultados: 

Os resultados consolidados referentes ao primeiro semestre de 2018 do Grupo Vista Alegre 

revelaram um bom desempenho face ao período homólogo de 2017, com o volume de 

negócios a aumentar 2,3%, para 42 milhões de euros e o EBITDA com um crescimento de 

11%, situando-se nos 7 milhões de euros. 

 

A empresa registou um resultado operacional de 4 milhão de euros, superior em 25% ao 

período homólogo de 2017, e o resultado líquido do exercício teve uma taxa de crescimento 

de 41% igualmente face ao mesmo período de 2017, situando-se positivo em 1,9 milhões 

de euros.   

O reforço das equipas comerciais no mundo, a melhoria contínua dos processos industriais, 

a inovação produtiva e a investigação e desenvolvimento de novos produtos têm sido 

fatores chave para a boa performance operacional da Vista Alegre.  

 

Investimentos 

No primeiro semestre os investimentos realizados no montante de 10 milhões de euros, 

foram essencialmente no segmento do grés mesa (ampliação da fábrica da Ria Stone) e no 

cristal (projeto CristalLux). 

 

mil €

Valor %

Volume de Negócios 42,033 41,103 930 2%

E B I T D A 7,016 6,323 693 11%

Margem EBITDA 16.7% 15.4%

Resultado Operacional 4,005 3,201 803 25%

Margem Operacional 9.5% 7.8%

Resultado Antes Impostos 2,613 1,519 1,094 72%

I R C -749 -196 -553 283%

Resultados Líquidos 1,864 1,324 541 41%

Resultados Consolidados

Rúbricas 30-06-2018 30-06-2017
Variação
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Perspetivas 
 

O bom desempenho registado no primeiro semestre vem reforçar a aposta na expansão 

para novos mercados, intensificando a participação em feiras e ações de marketing e 

comerciais.  

Como parte da estratégia de internacionalização, procedeu-se à uniformização da marca 

Atlantis para Vista Alegre permitido investir na notoriedade de uma única marca com mais 

poder e assim expandir os negócios no exterior. 

Os mercados prioritários, do plano de internacionalização da Vista Alegre, são França, Itália, 

México e Índia. O mercado francês está mais avançado onde já existe uma rede de 

distribuição montada para comercialização da marca Vista Alegre. As operações no México 

e India estão a iniciar-se. 

Com a aposta nos mercados externos e o reforço das equipas comerciais pelo mundo, o 

segundo semestre continuará a apresentar crescimento das vendas, permitindo melhorar a 

rentabilidade do Grupo. 

A Vista Alegre mantem em curso diversos projetos industriais com o objetivo de fomentar a 

competitividade do Grupo, seja por um aumento de capacidade, diversificação da produção 

ou alterações fundamentais ao processo produtivo, estes projetos demonstram a 

capacidade da empresa em inovar nos processos e nos produtos. 
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Demonstração Consolidada dos Resultados 

A 30 de junho de 2018 e 2017 

  

  

Rubricas 30-06-2018 30-06-2017

 Vendas e prestações de serviços 42,033 41,103

Margem bruta 30,206 28,795

 Fornecimentos e serviços externos -9,143 -8,143

 Gastos com o pessoal -15,930 -14,337

 Outros gastos e proveitos operacionais -720 -911

 Outros proveitos e rendimentos operacionais 2,601 918

EBITDA 7,016 6,323

 Amortizações, imparidades e provisões do exercicio -3,011 -3,122

Resultado operacional 4,005 3,201

Juros e gastos similares suportados -1,395 -1,683

Juros e rendimentos similares obtidos 4 1

Resultado financeiro -1,392 -1,682

Resultado antes de impostos 2,613 1,519

Imposto sobre o rendimento -749 -196

Resultado consolidado do exercício 1,864 1,324
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