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COMUNICADO 
VISTA ALEGRE ATLANTIS 

DEIXA DE RECORRER AO LAY-OFF EM TODAS AS SUAS EMPRESAS 
 

 

 

 

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- Apesar das circunstâncias excecionais que se vivem e do cenário de incerteza no 

contexto da pandemia Covid-19, têm-se verificado sinais de recuperação gradual da 

atividade da VAA como comunicado ao mercado em 10 de julho de 2020, em particular 

com relação ao volume de negócios do mês de junho de 2020 superior em cerca de 6% 

ao verificado no período homólogo. 

 

2- Ainda que os segmentos da Porcelana, do Cristal e Vidro e da Faiança sejam os mais 

afetados pela quebra do volume de negócios no 2º trimestre (sobretudo em resultado do 

encerramento temporário e retoma faseada da atividade comercial, em Portugal e nos 

mercados externos) e que as medidas de combate à pandemia continuem a condicionar 

o funcionamento da rede de retalho da VAA, todas as unidades produtivas da Vista 

Alegre Atlantis, incluindo a Bordalo Pinheiro, retomam a sua atividade em pleno a partir 

de 1 de agosto de 2020, deixando o Grupo VAA de recorrer a quaisquer medidas de 

“lay-off”.  

 

3- Com a antecipação do período de férias que levou ao encerramento temporário da 

atividade entre 23 de março e 9 de abril de 2020, com a paragem da atividade de 

produção em Portugal e da atividade comercial nos diversos mercados em que está 

presente, o mês de agosto será um mês normal e completo de atividade para o Grupo 

VAA. 

 

 

Ílhavo, 31 de julho de 2020 

 

 

VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 


