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VISTA ALEGRE ASSEGURA NOVOS CONTRATOS NO 

VALOR DE 20 MILHÕES DE EUROS 

 

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. 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. 

A Europa é o destino principal destes fornecimentos, para França, Alemanha e 

Países Escandinavos, mas a destacar ainda que uma parte significativa (25%) se 

destina ao continente Asiático.  

Estes novos contratos juntam-se à existente e dinâmica carteira de encomendas 

da sua vasta rede de distribuição, que tinha já cerca de 25 milhões de euros em 

carteira, no canal private label, para este período, o que totaliza 45 milhões de 

euros em carteira e representam uma base importante para a empresa manter 

uma atividade com bons níveis de produção. 

 

2. Nos primeiros dois meses de 2021, o Grupo Vista Alegre atingiu um volume de 

negócios acumulado de 12,1 milhões de euros, verificando uma quebra de 

34% relativamente ao mesmo período de 2020. 

No mês de fevereiro de 2021 o volume de negócios foi de 6,5 milhões de euros, 

uma diminuição, face ao mesmo mês de 2020, de 32,8% (-3,2 milhões de 

euros), notando-se, no entanto, já uma ligeira melhoria nas vendas, face ao mês 

anterior.  



  

 

As vendas através do canal Online continuaram a evidenciar no mês de fevereiro 

um excelente desempenho, compensando parcialmente a quebra no canal de 

retalho, pelo facto da rede de lojas em Portugal continuar encerrada em resultado 

da suspensão das atividades de comércio a retalho e do encerramento dos 

estabelecimentos abertos ao público decretada pelo Governo Português no quadro 

das medidas de confinamento em vigor. O encerramento da generalidade das 

unidades de hotelaria e restauração continua a ter impacto negativo nas vendas 

no canal Horeca. 

O canal Private Label, registou igualmente um decréscimo comparativamente 

com o mesmo período de 2020,  

A Vista Alegre destaca ainda a demonstração de resiliência das suas filiais USA, 

Brasil, Espanha e França que estão a crescer nos seus negócios de retalho. 

3. A nível nacional, o atual estado epidemiológico do país continua a determinar a 

manutenção, por parte de algumas das subsidiárias da VAA, derivado do 

encerramento da rede de retalho em Portugal e de medidas de prevenção e 

resposta à situação de pandemia. 

A prossecução das medidas de controlo do nível de contágios registado na 

unidade industrial do Satão da Cerutil – Cerâmicas Utilitárias, S.A., no segmento 

grés forno, continuam a determinar a redução temporária do período normal de 

Segmentos

Janeiro

2021

Fevereiro

2021

2021 

Acumulado

Porcelana e complementares 1.993 2.639 4.631

Faiança 550 791 1.341

Grês Forno 728 802 1.529

Grês Mesa 1.816 1.513 3.328

Cristal/vidro manual 567 732 1.299

Total 5.653 6.476 12.129

Variação 2021/2020 -36,3% -32,8% -34,4%

Segmentos

Janeiro

2020

Fevereiro

2020

2020 

Acumulado

Porcelana e complementares 2.678 2.833 5.511

Faiança 815 736 1.551

Grês Forno 1.973 2.400 4.372

Grês Mesa 2.355 2.564 4.919

Cristal/vidro manual 1.049 1.099 2.149

Total 8.871 9.632 18.502



trabalho semanal (PNT) de 40% em relação a 98,15% dos seus colaboradores 

(cfr. alínea a) do artigo 5º do Decreto-Lei nº 46-A/2020 de 30 de julho, conforme 

alterado), durante o mês de março, findo o qual serão novamente reavaliadas as 

regras de funcionamento desta unidade produtiva. 

Mantendo-se o atual contexto de suspensão da atividade da rede de retalho 

nacional da VAA (salvo nos canais online), e de incerteza quanto ao plano de 

reabertura da atividade comercial, a Vista Alegre Atlantis S.A., nos segmentos de 

porcelana e cristal, e a Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, S.A., no segmento da 

faiança, decidiram prorrogar as medidas de “lay-off” simplificado (cfr. alínea a) do 

nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26 de março, conforme 

alterado) e de redução temporária do PNT (conforme diploma legal em 

referência), tendo assim lugar a prorrogação da suspensão temporária de 

contratos de trabalho de parte dos respetivos trabalhadores comunicada no 

passado dia 05 de fevereiro, passando a abranger, no mês de março, cerca de 

10,81% dos trabalhadores da Vista Alegre Atlantis S.A. e 1,64% dos 

trabalhadores da Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, S.A. (todos trabalhadores 

afetos à rede comercial), estando os demais trabalhadores destas subsidiárias a 

prestar trabalho a tempo inteiro ou com redução temporária do PNT (i.e. 16,45% 

dos trabalhadores da Vista Alegre Atlantis S.A. e 1,97% dos trabalhadores da 

Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, S.A. estão com redução do PNT). 

A unidade produtiva da Ria Stone, Fábrica de Louça de Mesa em Grés, S.A., em 

Ílhavo, no segmento grés mesa, retomou em pleno o seu regime de laboração 

desde o dia 1 de março. 

 A VAA irá continuar a monitorizar, com a prudência que o atual contexto requer, 

os impactos decorrente da COVID-19, bem como a adotar as medidas relevantes 

para promover a continuidade dos seus negócios e a resiliência e sustentabilidade 

da Sociedade. 

 

Ílhavo, 04 de março de 2021 

VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA 


