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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”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 
 

1- O levantamento faseado das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia Covid-
19 e o grau de incerteza associado condicionam naturalmente o processo de reabertura das lojas 
de retalho da VAA, quer em Portugal, quer nos mercados externos.  
 

2- Com efeito, a manutenção de restrições à circulação e aglomeração de pessoas e as limitações 
aplicáveis às atividades dos estabelecimentos de comércio a retalho obrigam a uma reabertura 
gradual na rede de retalho da VAA e impõem regras excecionais de funcionamento (incluindo a 
redução significativa de horários e a adoção de condições de acesso, circulação e permanência no 
interior dos estabelecimentos). 

 

3- No atual contexto, persistem assim alguns condicionamentos aos volumes de encomendas e à 
produção da VAA, ao nível dos segmentos da porcelana, faiança e cristal. 

 
4- Atento o referido e mantendo-se a incerteza quanto à evolução da pandemia e ao seu impacto nas 

perspetivas económicas e nos negócios da VAA, as seguintes subsidiárias da VAA decidiram o 

seguinte: 
 

(i) A prorrogação do recurso à medida de “lay-off” simplificado prevista na alínea a) do n.º 1 
do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, por via da suspensão 
temporária de contratos de trabalho, durante o mês de junho de 2020, de cerca de 19,9% 
dos trabalhadores das unidades produtivas Vista Alegre e Atlantis de Ílhavo e Alcobaça, 
respetivamente, nos segmentos de porcelana e cristal, e de cerca de 6,1% dos 
trabalhadores da unidade produtiva Bordalo Pinheiro das Caldas da Rainha, no segmento 
da faiança, estando nesse período os demais trabalhadores destas unidades a prestar 

trabalho a tempo inteiro ou com redução temporária do período normal de trabalho 
semanal; 

 
(ii) A antecipação da retoma total da atividade da unidade produtiva Ria Stone em Ílhavo, no 

segmento grés mesa, a partir de 1 de junho de 2020. Esta retoma plena da capacidade 
instalada desta unidade foi definida em estrita coordenação com o cliente IKEA e continua a 

estar alinhada com o plano de reabertura de lojas de retalho deste cliente e com os termos 
em que esta reabertura se efetivará. 

 

5- Estas medidas acrescem ao conjunto de medidas já anunciadas pela VAA destinadas a promover a 

continuidade dos seus negócios e a resiliência e sustentabilidade da sociedade e do grupo no 
contexto da crise Covid-19. 

 
 
Ílhavo, 29 de maio de 2020 
 
VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 


