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COMUNICADO
Nos termos e para os efeitos do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do
Parlamento Europeu e do Conselho e do artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, a
VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. (“VAA” ou “Sociedade”) vem prestar a seguinte
informação ao mercado e ao público em geral:
1 - Tendo presente a situação de emergência sanitária decorrente da pandemia COVID-19 e
a consequente declaração de estado de emergência em Portugal, o Conselho de
Administração da VAA adotou as medidas que, no atual contexto, se revelaram necessárias
ao encerramento temporário da sua atividade e das suas subsidiárias em Portugal, entre 23
de março e 9 de abril de 2020, incluindo assim o encerramento da sua atividade de
produção e comercial (com exceção dos canais online);
2 - Entre estas medidas insere-se a antecipação do período de férias de 2020 para aquelas
datas com relação à generalidade dos colaboradores do grupo Vista Alegre em Portugal,
salvo nos casos relevantes para efeitos da manutenção das devidas salvaguardas de
segurança e contingência.
3 – Neste contexto, a atividade comercial noutras geografias em que a VAA está presente
tem vindo a ser suspensa, em linha com o enquadramento aplicável em cada País, desde a
semana passada.
A Sociedade acompanhará a evolução desta situação de emergência e as imposições legais
e recomendatórias emanadas pelas autoridades competentes com vista a adotar as medidas
que se venham, em cada momento, a revelar adequadas para a Sociedade e os seus
stakeholders, continuando a dar cumprimento aos seus deveres de informação neste
contexto.
Ílhavo, 20 de março de 2020
VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.

