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Resultados do 1ºTrimestre de 2022 

 

Destaques 

 
 
 
>> Volume de negócios atinge os 30,3 milhões de euros, um aumento de 

59,5% face ano anterior; 

 

>> EBITDA de 4,2 milhões de euros; 

 

>> Resultados líquidos negativos de 0,3 milhões de euros; 

 

>> A dívida líquida consolidada reduziu perto de 1 milhão de euros no 1º 

trimestre de 2022 face ao ano de 2021; 

 
>> Mercados externos representam 77,3% do volume de negócios. 
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Atividade 

O primeiro trimestre de 2022 ficou marcado, para além do impacto que se fez sentir da 

pandemia covid-19, também pelo ambiente de grande incerteza devido ao conflito 

geopolítico, com invasão da Ucrânia pelas forças militares da Federação Russa em fevereiro, 

o que veio agravar a escalada da subida de preços da energia (principalmente do custo do 

gás natural), combustíveis e das matérias-primas. 

O Grupo Vista Alegre atingiu no primeiro trimestre de 2022 um volume de negócios de 30,3 

milhões de euros e um EBITDA de 4,2 milhões de euros. O mercado externo representou 

77,3% do volume de negócios da Vista Alegre, com 23,4 milhões de euros de vendas.  

Destaque para o crescimento das receitas nos segmentos da faiança e grés, representando 

respetivamente um aumento de 69% e 77%, face às receitas do período homólogo.  

As receitas da porcelana atingiram os 10,3 milhões de euros, o que representa um 

crescimento de 44% face ao ano anterior. 

 

mil €

jan a mar 

2022

jan a mar 

2021
Variação (%)

Total Total Total

 Porcelana e Complementares 10.256 7.136 44%

 Faiança 3.314 1.962 69%

 Grés 13.402 7.590 77%

 Cristal e Vidro 3.288 2.282 44%

Total 30.260 18.970 60%

Segmentos

 

 

Destaque a nível internacional para os mercados de França, Países Baixos e Alemanha, os 

maiores contribuidores para as vendas de produtos marca, com um crescimento de 42% 

face ao mesmo período homólogo. 
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Resultados 

Os resultados consolidados do primeiro trimestre de 2022 do Grupo Vista Alegre revelaram 

um desempenho positivo, ao nível do volume de negócios, ao atingir os 30,3 milhões de 

euros (59,6% acima face ao mesmo período de 2021) e do EBITDA ao situar-se nos 4,2 

milhões de euros.  

Importa referir que a recente crise energética, agravada pelo conflito entre a Rússia e a 

Ucrânia, provocaram uma escalada vertiginosa dos preços do gás natural com forte impacto 

na estrutura de custos da Vista Alegre, na ordem dos 485%, face a 2021, levando o 

resultado líquido para valores negativos neste primeiro trimestre.  

Apesar deste contexto adverso, a Vista Alegre, quer com o desenvolvimento ao longo dos 

últimos anos de um conjunto de investimentos tendentes a melhorar a eficiência dos seus 

processos, quer através de uma gestão mais eficiente dos consumos e dos meios de 

produção, tem conseguido atenuar algum deste impacto, mas esperam-se medidas 

governamentais urgentes de apoio ao sector da indústria de cerâmica e vidro que é dos 

maiores consumidores de gás natural.  

M€

Valor %

Volume de Negócios 30,3 19,0 11,3 59,6%

E B I T D A 4,2 1,2 3,0 255,9%

Margem EBITDA 13,8% 6,2% 7,6 pp

Resultado Operacional 0,9 -2,1 3,0 145,5%

Margem Operacional 3,1% -10,8% 13,9 pp

Resultado Antes Impostos -0,3 -3,4 3,1 92%

Imposto sobre o rendimento 0,0 1,1

Resultados Líquidos -0,3 -2,3 2,0 88%

Var. 3M
Rúbricas 3M 2022 3M 2021
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O Grupo registou um resultado operacional positivo de 934 mil euros e um resultado líquido 

negativo de 268 mil euros.  

 

Dívida 

A dívida líquida consolidada reduziu em março 2022 cerca de 943 mil euros face a 

dezembro de 2021, mantendo um elevado nível de disponibilidades, revelando assim 

solidez da sua tesouraria: 

 

m€ 31-03-2022 31-12-2021 Variação

Dívida financeira (empréstimos bancários, obrigacionista e leasing) 85.583 88.585 -3.002

Dívida operacional (remessas à exportação, confirming e factoring) 9.043 8.612 431

Locação operacional (IFRS 16) 7.188 7.898 -710

Dívida consolidada 101.814 105.095 -3.281

Disponibilidades -21.722 -24.060 2.338

Dívida líquida consolidada 80.092 81.035 -943

Incentivos a converter em prémios -5.704 -5.704 0

Dívida líquida consolidada após prémios convertidos 74.388 75.331 -943  
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Demonstração Consolidada dos Resultados 
A 31 de março de 2022 e 2021  

m €

Rubricas 3M 2022 3M 2021

 Vendas e prestações de serviços 30.260 18.970

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -13.464 -7.405

 Variação da produção 2.432 2.929

Margem bruta 19.229 14.494

 Fornecimentos e serviços externos -4.350 -4.991

 Gastos com o pessoal -11.079 -10.280

 Amortizações -3.259 -3.259

 Imparidades 2 0

 Outros gastos e perdas operacionais -535 -127

 Imparidade de ativos fixos tangiveis depreciáveis 25 37

 Outros proveitos e rendimentos operacionais 901 2.075

Resultado operacional 934 -2.050

Juros e gastos similares suportados -1.251 -1.386

Juros e rendimentos similares obtidos 34 32

Resultado financeiro -1.216 -1.353

Resultado antes de impostos -283 -3.404

Imposto sobre o rendimento 15 1.093

Resultado consolidado do exercício -268 -2.310
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VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, SA 

 

Relações com investidores 

Romas Viesulas 

romasviesulas@vistaalegre.com 


