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VISTA ALEGRE MAIS QUE DUPLICA O SEU VOLUME DE 
NEGÓCIOS DE ABRIL 2021 FACE AO PERIODO HOMÓLOGO 

 

O Volume de negócios do grupo Vista Alegre no mês de Abril de 2021 foi de 7,4 

milhões de euros, representando um aumento, face ao mesmo mês de 2020, 

de 116% (+4 milhão de euros), registando assim uma recuperação nas 

vendas.  

É expectável, com o progressivo desconfinamento em Portugal no mês de Maio, 

se mantenha a tendência crescente nas vendas dos próximos meses.  

Em termos acumulados o grupo Vista alegre atingiu um volume de negócios 

acumulado a abril de 2021 de 26,3 milhões de euros, verificando uma quebra 

de apenas 5% relativamente ao mesmo período de 2020.  

 

 

 

Adicionalmente à reabertura das lojas físicas, em Portugal, que tiveram um 

impacto positivo na recuperação das vendas do mercado interno, destaque para 

as vendas do canal online que continuaram a evidenciar um excelente 

desempenho. Realce para a Ria Stone unidade que produz para o Ikea, continua 

a produzir a 100% da sua capacidade. 

Segmentos

Janeiro

2021

Fevereiro

2021

Março 

2021

2021 

1º trimestre

Abril

 2021

2021 

Abril Acum.

Porcelana e complementares 1,993 2,639 2,504 7,136 2,631 9,767

Faiança 550 791 941 2,282 1,052 3,334

Grés 2,543 2,314 2,732 7,590 3,010 10,600

Cristal/vidro manual 567 732 664 1,962 666 2,628

Total 5,653 6,476 6,841 18,970 7,359 26,328

Variação 2021/2020 -36.3% -32.8% 17.9% -22.0% 116.3% -5.0%

Segmentos

Janeiro

2020

Fevereiro

2020

Março 

2020

2020 

1º trimestre

Abril 

2020

2020 

Abril Acum.

Porcelana e complementares 2,678 2,833 500 6,011 873 6,885

Faiança 815 736 675 2,226 32 2,259

Grés 4,328 4,964 4,400 13,692 1,817 15,509

Cristal/vidro manual 1,049 1,099 229 2,377 680 3,057

Total 8,871 9,632 5,805 24,307 3,402 27,709



 

Resultados do 1º Trimestre de 2021 

 

Destaques 

 
>> Volume de negócios atinge os 19 milhões de euros, um decréscimo 

de 22% face ao ano anterior; 

 

 

>> Vista Alegre cresce 1 milhão de euros no volume de negócios no mês 

de Março de 2021 face ao período homólogo (+18%) 

 

 

>> EBITDA 1,2 milhões de euros representa uma diminuição de 63% face 

ao período homólogo, mas significa uma melhoria de 29% face ao 

EBITDA atingido no 2º trimestre de 2020 quando ocorreu o pico mais 

forte da pandemia com o encerramento generalizado da sua rede de 

retalho; 

 

 
>> Mercados externos representam 87% do volume de negócios; 
 

 

  



Atividade 

No primeiro trimestre de 2021, a atividade económica em Portugal e no resto do 

mundo continua a ser profundamente afetada pela propagação do vírus SARS-CoV-2, 

pelas medidas de contenção da pandemia e pelo impacto sobre o comportamento 

dos agentes económicos. O encerramento de toda a rede de retalho físico em 

Portugal e fortes limitações na sua rede de retalho internacional teve um impacto 

negativo na atividade de empresa no 1º trimestre de 2020, levando a administração 

da empresa a encetar diferentes medidas com o objetivo de mitigar o efeito 

negativo da pandemia, visando proteger os seus colaboradores e preservando o seu 

negócio.   

O volume de negócios do grupo Vista Alegre, no mês de março de 2021 foi de 6,8 

milhões de euros, um aumento, face ao mesmo mês de 2020, de 17,9% (+1 milhão 

de euros), registou assim uma recuperação nas vendas sendo expectável, com o 

desconfinamento em Portugal no mês de Abril, uma tendência crescente nas vendas 

no 2º trimestre.  

Em termos acumulados o grupo Vista Alegre atingiu um volume de negócios no 

primeiro trimestre de 2021 de 19 milhões de euros, verificando uma quebra de 22% 

relativamente ao mesmo período de 2020.  

 

 

 

A Vista Alegre já tem assegurados novos contratos de fornecimento totalizando mais 

de 20 milhões de euros para o segundo, terceiro e quarto trimestre de 2021. Estes 

Total Total Total

 Porcelana e Complementares 7,136 6,011 19%

 Cristal e Vidro 1,962 2,377 -17%

 Grés 7,590 13,692 -45%

 Faiança 2,282 2,226 3%

Total 18,970 24,307 -22%

Segmentos

jan a mar 

2021

jan a mar 

2020
Variação (%)



valores juntam-se à existente e dinâmica carteira de encomendas da sua vasta rede 

de distribuição que tem demonstrado muita atividade. 

A Europa é o destino principal destes novos fornecimentos com destaque para 

França, Alemanha e os Países Escandinavos, ainda que uma parte significativa (25%) 

destina-se ao continente Asiático.  

Estes novos contratos de fornecimento juntamente com a normal carteira de 

encomendas, representam uma base importante para o Grupo poder manter uma 

atividade com bons níveis de ocupação. 

O atual estado epidemiológico do País continua a determinar a manutenção, por 

parte de algumas das subsidiárias da VAA, de medidas de prevenção e resposta à 

situação de pandemia. 

Resultados 

Os resultados consolidados referentes ao primeiro trimestre de 2021 do Grupo Vista 

Alegre revelaram um desempenho abaixo ao verificado no período homólogo de 

2020, com o volume de negócios no montante de 19 milhões de euros e o EBITDA a 

situar-se nos 1,2 milhões de euros, representa uma melhoria de 29% face ao EBITDA 

atingido no 2º trimestre de 2020 quando ocorreu o pico mais forte da pandemia com 

o encerramento generalizado da sua rede de retalho. 

 

M€

Valor %

Volume de Negócios 19,0 24,3 -5,3 -22%

E B I T D A 1,2 3,2 -2,0 -63%

Margem EBITDA 6,2% 13,0%

Resultado Operacional -2,1 0,2 -2,2 -1436%

Margem Operacional -10,9% 0,6%

Resultado Antes Impostos -3,4 -1,3 -2,1 169%

Imposto sobre o rendimento 1,1 0,5 0,6

Resultados Líquidos -2,3 -0,8 -1,5 191%

Resultados Consolidados

Rúbricas 31-03-2021 31-03-2020
Variação



 

A empresa registou um resultado operacional negativo de 2,1 milhões de euros e o 

resultado líquido situou-se negativo em 2,3 milhões euros.  

Apesar da incerteza ainda existente quanto ao período de duração de Pandemia 

provocada pelo COVID-19 e quanto ao prolongamento do seu efeito na economia 

global, o Grupo Vista Alegre tem perspetivas claramente positivas quanto à evolução 

do seu negócio, tendo em conta os contratos em carteira existentes e a reabertura 

de toda a sua rede de retalho físico e com o progressivo incremento do nível de 

confiança das pessoas em função do crescente nível de vacinação que ajudará a 

retoma progressiva da normalidade. 

 

Dívida 

A divida consolidada manteve-se estável face a 2020, enquanto as disponibilidades 

tiveram uma redução de 7 milhões de euros em função do acréscimo das 

necessidades de fundo de maneio tipicamente mais exigentes no 1º trimestre do 

ano, tendo sido agravadas pela crise pandémica. 

 

 

 

 

 

 

m€ 2020-12-31 2021-03-31 Variação

Dívida financeira (empréstimos bancários, obrigacionista e leasing) 84,566 89,426 4,861

Dívida operacional (remessas à exportação, confirming e factoring) 13,588 9,432 -4,156

Locação operacional (IFRS 16) 7,640 7,337 -303

Dívida consolidada 105,794 106,195 401

Disponibilidades -17,501 -10,335 7,166

Dívida líquida consolidada 88,293 95,860 7,568

Incentivos a converter em prémios -8,470 -8,470 0

Dívida líquida consolidada após prémios convertidos 79,822 87,390 7,568



Demonstração Consolidada dos Resultados 
A 31 de março de 2021 e 2020 

 

 

Ílhavo, 05 de maio de 2021 

VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA 

mil €

Rubricas 31-03-2020 31-03-2021

 Vendas e prestações de serviços 24.307 18.970

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -10.344 -7.405

 Variação da produção 4.549 2.929

Margem bruta 18.512 14.494

 Trabalhos para a própria empresa 396 0

 Fornecimentos e serviços externos -4.875 -4.991

 Gastos com o pessoal -10.834 -10.280

 Amortizações -3.050 -3.280

 Imparidades 7 0

 Outros gastos e perdas operacionais -366 -144

 Imparidade de ativos fixos tangiveis depreciáveis 37 37

 Outros proveitos e rendimentos operacionais 328 2.103

Resultado operacional 154 -2.061

Juros e gastos similares suportados -1.432 -1.386

Juros e rendimentos similares obtidos 9 32

Resultado financeiro -1.423 -1.353

Resultado antes de impostos -1.269 -3.415

Imposto sobre o rendimento 473 1.097

Resultado consolidado do exercício -796 -2.317


