
VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A. 
Sociedade aberta 
Sede: Lugar da Vista Alegre 

Distrito: Aveiro, Concelho: Ílhavo 
Freguesia: Ílhavo (São Salvador)  
3830 292 ILHAVO  

Matriculada na C.R.C. de Ílhavo 
Capital social: 134.120.048 Euros 

NIPC e N.º Matrícula: 500.978.654 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

VISTA ALEGRE CRESCE 1 MILHÃO DE EUROS NO VOLUME DE 
NEGÓCIOS EM MARÇO DE 2021 FACE AO PERIODO 

HOMÓLOGO (+18%) 

 

 

O Volume de negócios do grupo Vista Alegre, no mês de março de 2021 foi de 

6,8 milhões de euros, um aumento, face ao mesmo mês de 2020, de 17,9% 

(+1 milhão de euros), registou assim uma recuperação nas vendas sendo 

expectável, com o desconfinamento em Portugal no mês de Abril, uma tendência 

crescente nas vendas nos próximos meses.  

Em termos acumulados o grupo Vista Alegre atingiu um volume de negócios no 

primeiro trimestre de 2021 de 19 milhões de euros, verificando uma quebra de 

22% relativamente ao mesmo período de 2020.  

 

  

 

Segmentos

Janeiro

2021

Fevereiro

2021

Março 

2021

2021 

1º trimestre

Porcelana e complementares 1.993 2.639 2.504 7.136

Faiança 550 791 941 2.282

Grês Forno 728 802 1.070 2.599

Grês Mesa 1.816 1.513 1.663 4.991

Cristal/vidro manual 567 732 664 1.962

Total 5.653 6.476 6.841 18.970

Variação 2021/2020 -36,3% -32,8% 17,9% -22,0%

Segmentos

Janeiro

2020

Fevereiro

2020

Março 

2020

2020 

1º trimestre

Porcelana e complementares 2.678 2.833 500 6.011

Faiança 815 736 675 2.226

Grês Forno 1.973 2.400 2.934 7.307

Grês Mesa 2.355 2.564 1.466 6.385

Cristal/vidro manual 1.049 1.099 229 2.377

Total 8.871 9.632 5.805 24.307



De salientar que o canal de retalho registou no mês de março uma excelente 

recuperação impulsionada pelas vendas no mercado externo, destacando-se 

Espanha, Estados Unidos da América e França. Foi, deste modo, verificado um 

aumento das vendas de 79% face ao período homólogo. 

As vendas no canal online continuaram a evidenciar um excelente desempenho, 

apresentando um crescimento de 468% relativamente ao mês de março de 

2020. 

Por sua vez o canal Private Label, em março, teve um ligeiro decréscimo face a 

igual mês do ano anterior de 5%. 

A evolução favorável do quadro epidemiológico do País, determinou, ainda que 

com alguma cautela, o reajustamento parcial das medidas de prevenção e 

resposta à situação de pandemia que têm vindo a ser adotadas por algumas das 

subsidiárias da VAA. 

Em linha com o faseamento do plano de desconfinamento em curso, e a 

reabertura parcial da atividade da rede de retalho nacional da VAA, na Vista 

Alegre Atlantis S.A., nos segmentos de porcelana e cristal, apenas uma 

percentagem residual de trabalhadores, de cerca de 0,48%, permanecerá, 

durante o mês de abril de 2021, em regime de suspensão temporária de 

contratos de trabalho, (cfr. alínea a) do nº 1 do artigo 3º e do nº 4 do artigo 20º 

do Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26 de março, conforme alterado), ao invés dos 

cerca de 10,81% verificado no mês de março, sendo que 83,16% dos 

trabalhadores da referida unidade se encontram a prestar trabalho a tempo 

inteiro ou com redução temporária do período normal de trabalho (PNT) inferior a 

12,5% (cfr. alínea a) do nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 46-A/2020 de 30 de 

julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 6-C/2021 de 15 de 

janeiro). 

Nas unidades industriais das Caldas da Rainha da Faianças Artísticas Bordalo 

Pinheiro, S.A., no segmento da faiança, e do Satão da Cerutil – Cerâmicas 

Utilitárias, S.A., no segmento grés forno, a totalidade dos colaboradores 

encontram-se a prestar trabalho a tempo inteiro ou com redução temporária do 

PNT (i.e. cerca de 3,33% dos trabalhadores da Faianças Artísticas Bordalo 

Pinheiro S.A. e 90,23% dos trabalhadores da Cerutil – Cerâmicas Utilitárias, S.A. 

estão com uma redução do PNT de apenas 12,5%).  



O grau de incerteza associado ao levantamento faseado das medidas de 

confinamento em curso, impõe a necessidade de uma contínua monitorização por 

parte da VAA dos impactos decorrente da COVID-19 que daí possam advir, 

adotando, em cada momento, as medidas relevantes para promover a 

continuidade dos seus negócios e a resiliência e sustentabilidade da Sociedade. 

 

Ílhavo, 05 de abril de 2021 

VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA 


