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Resultados do exercício de 2020 

 

Destaques 

 

 Volume de negócios ultrapassa os 110 milhões de euros, um 

decréscimo de 8,1% face ao ano anterior; 

 

 Vendas no 2º semestre de 2020 com um crescimento de 5,1 

milhões de euros (+8,2%) face ao período homólogo; 

 

 EBITDA 16 milhões de euros representa uma diminuição de 

37% face ao período homólogo; 

 

 Divida líquida decresce 3 milhões de euros face a 2019; 
 

 Mercados externos representam 78,7% do volume de negócios, 

um crescimento de 6.2 p.p. face a 2019. 
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Atividade 

O Grupo Vista Alegre atingiu um volume de negócios a dezembro de 110 milhões de euros e 

um EBITDA de 16 milhões de euros. O mercado externo representou 78,7% do volume de 

negócios da Vista Alegre, com 86,9 milhões de euros de vendas, representando um 

incremento de 6.2 p.p. face ao período homólogo. Este aumento é justificado pelo 

crescimento do volume de negócios nos mercados europeus, nomeadamente em França, 

Holanda e Itália, países com maiores crescimentos. 

A disseminação da pandemia Covid-19 a nível mundial marcou o ano 2020 e teve impactos 

negativos muito significativos em termos económicos, financeiros e no modo de vida da 

população. A partir do mês março com o encerramento total das lojas de comércio e 

restauração, a nível nacional e internacional, acrescido do forte abrandamento do sector da 

hotelaria, repercutiu-se numa redução de vendas na vista alegre no canal de retalho e 

horeca. 

Parcerias dinamizam a atividade no segundo semestre  

A Vista Alegre, mantém a colaboração com grandes insígnias mundiais, de que são exemplo, 

as operações contratualizadas ao longo do ano.  

Uma das operações destina-se a um grande retalhista francês, e resulta de uma parceria já 

de longa data com a marca Zwilling, conhecida pelas suas facas de elevada qualidade e 

pelos acessórios de produtos para a cozinha.  

Vista Alegre reforça notoriedade da marca com 17 prémios internacionais em 2020 

A Vista Alegre, que tem sido reiteradamente premiada nos grandes eventos e concursos 

mundiais de design, é cada vez mais reconhecida como motor das novas tendências de 

mercado e um player internacional ao nível de grandes projetos nas áreas do design de 

produto e lifestyle. O ano 2020, não foi exceção e a Vista Alegre contou 17 prémios 

internacionais, atribuídos pelas mais conceituadas entidades internacionais, em várias 

categorias, de produtos de mesa, decorativos, iluminação, mobiliário. Destaca-se a coleção 
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“Cocar” (Vista Alegre) nos Architecture Master Prize;  a coleção “Vortex by Ross Lovegrove” 

(Vista Alegre) nos German Innovation Awards; a coleção “Duality” (Vista Alegre) que foi 

duplamente premiada (nos German Design Award 2021 e nos Good Design Awards); a 

coleção “E2H – Lighting Collection by Ross Lovegrove” também mereceu destaque com um 

prémio nos IF Design Awards.  

Resultados 

Os resultados consolidados do exercício de 2020 do Grupo Vista Alegre foram fortemente 

afetados, nomeadamente a partir de março e até final do ano, com restrições severas ao 

comércio e circulação de pessoas que levaram á diminuição da procura e redução de 

encomendas. Apesar de todas as adversidades ao longo do ano, o volume de negócios fixou-

se em 110 milhões de euros, com uma diminuição de apenas de 8,1% relativamente ao ano 

de 2019. De salientar que no segundo semestre de 2020 a Vista Alegre registou um 

crescimento no volume de negócios de 5,1 milhões de euros (+8,2%) face ao período 

homólogo, demonstrando assim uma assinalável resiliência e robustez do negócio, face ao 

período difícil que o mundo e a economia global atravessam. 

O EBITDA fixou-se em 16 milhões de euros com uma quebra de 37% em relação ao período 

homólogo. 

 

M€

Valor %

Volume de Negócios 110,4 120,1 -9,7 -8%

E B I T D A 16,0 25,6 -9,6 -37%

Margem EBITDA 14,5% 21,3%

Resultado Operacional 2,5 14,3 -11,8 -83%

Margem Operacional 2,2% 11,9%

Resultado Antes Impostos -2,2 8,8 -11,0 -125%

Imposto sobre o rendimento 0,1 -1,3 1,4

Resultados Líquidos -2,1 7,5 -9,6 -128%

Resultados Consolidados

Rúbricas 31-12-2020 31-12-2019
Variação
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O Grupo registou um resultado operacional de 2,5 milhões de euros, inferior em 83% face 

ao período homólogo de 2019, e o resultado líquido do exercício teve um decréscimo de 

128%, face ao mesmo período de 2019, situando-se negativo em 2,1 milhões de euros.  

 

 

Dívida 

A 31 de dezembro de 2020 a dívida líquida consolidada da Vista Alegre teve uma redução de 

3 milhões de euros comparativamente com o ano anterior. 

 

 

Investimentos 

No exercício os investimentos realizados cifram-se em cerca de 3,9 milhões de euros, na 

nomeadamente na aquisição de equipamentos no segmento da porcelana, cristal e vidro e 

forno, realizados potenciam uma maior eficiência operacional e a redução de custos, 

reforçando o posicionamento da Vista Alegre como detentora das fábricas 

tecnologicamente mais avançadas do mundo nos segmentos de mercado de cerâmica, 

cristal e vidro.  

  

m€ 2019 2020

Dívida financeira (empréstimos bancários, obrigacionista e leasing) 77.851 84.637

Dívida operacional (remessas à exportação, confirming e factoring) 20.490 13.588

Locação operacional (IFRS 16) 7.532 7.640

Dívida consolidada 105.873 105.865

Disponibilidades -14.462 -17.501

Dívida líquida consolidada 91.411 88.364

EBITDA 25.578 16.014

Dívida líquida / EBITDA 3,57x 5,52x

Dívida líquida consolidada 91.411 88.364

Incentivos a converter em prémios -8.512 -8.445

Dívida líquida consolidada após conversão de prémios 82.899 79.919

EBITDA 25.578 16.014

Dívida líquida / EBITDA após conversão de prémios 3,24x 4,99x
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Demonstração Consolidada dos Resultados 

A 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

  

 

 

 

 

 

mil €

Rubricas 31-12-2020 31-12-2019

 Vendas e prestações de serviços 110.379 120.097

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -41.498 -40.073

 Variação da produção 1.521 4.319

Margem bruta 70.403 84.342

 Trabalhos para a própria empresa 852 2.155

 Fornecimentos e serviços externos -20.226 -21.175

 Gastos com o pessoal -40.552 -42.190

 Amortizações -13.166 -11.007

 Imparidades -465 323

 Provisões do exercício -42 25

 Outros gastos e perdas operacionais -1.016 -968

 Imparidade de ativos fixos tangiveis depreciáveis 155 -632

 Aumentos/(reduções) de justo valor -40 0

 Outros proveitos e rendimentos operacionais 6.554 3.414

Resultado operacional 2.456 14.287

Juros e gastos similares suportados -4.803 -5.528

Juros e rendimentos similares obtidos 121 9

Resultado financeiro -4.682 -5.519

Resultado antes de impostos -2.226 8.769

Imposto sobre o rendimento 100 -1.315

Resultado consolidado do exercício -2.127 7.454
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Relações com investidores 
Romas Viesulas 
romasviesulas@vistaalegre.com 
 


