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Resultados do 1º Semestre de 2021 

 

Destaques 

 
 
 
>> Volume de negócios atinge os 49,6 milhões de euros, um aumento de 

16,5% face ao ano anterior; 

 

>> Vista Alegre cresce 12,3 milhões de euros no volume de negócios no 2º 

trimestre de 2021 face ao período homólogo (+67,6%) 

 

 

>> EBITDA 8,1 milhões de euros representa um aumento de 99% face ao 

período homólogo; 

 

 
>> Mercados externos representam 84,2% do volume de negócios; 
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Atividade 

No segundo trimestre de 2021, a atividade económica em Portugal e no resto do mundo 

começa a recuperar lentamente da crise afetada pela propagação do vírus SARS-CoV-2 e 

pelas medidas de contenção da pandemia verificadas no inicio do ano. As diferentes 

medidas encetadas pela administração com o objetivo de mitigar o efeito negativo da 

pandemia estão a surtir um efeito positivo que se verifica na recuperação da atividade com 

visível reflexo nos seus resultados.   

O volume de negócios do grupo Vista Alegre, tem vindo consecutiva e sustentadamente a 

subir mês após mês, atingindo em junho de 2021 o valor de 12,7 milhões de euros, um 

aumento, face ao mesmo mês de 2020, de 38,4% (+3,5 milhões de euros). 

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

semestre de 2021 de 49,6 milhões de euros, verificando um aumento de 16,5% 

relativamente ao mesmo período de 2020, suportado principalmente no crescimento das 

vendas nos segmentos da porcelana e da faiança.  

 

Os novos contratos de fornecimento garantidos no 1º trimestre de 2021 num valor superior 

a 20 milhões de euros, aliados à existente e dinâmica carteira de encomendas da sua vasta 

rede de distribuição, tiveram um impacto positivo na atividade do 2º trimestre e antecipam 

um 2º semestre de contínua recuperação.  

mil €

Total Total Total

 Porcelana e Complementares 17.265 9.694 78%

 Fa iança 5.617 3.196 76%

 Grés  Mesa e Forno 21.916 24.605 -11%

 Cris ta l  e Vidro 4.788 5.085 -6%

Total 49.587 42.580 16%

Segmentos

jan a jun 2021 jan a jun 2020 Variação (%)
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O canal online cresceu 114% neste período comparativamente com o 1º semestre de 2020 e 

desempenho igualmente muito positivo tiveram as suas filiais em Espanha, EUA e Brasil.  

A Vista Alegre reforçou a sua presença em Espanha, inaugurando neste período uma nova 

loja em Barcelona, localizada naquele que é considerado como um espaço luxuoso e de 

maior prestígio – o La Roca Village. 

Resultados 

Os resultados consolidados referentes ao primeiro semestre de 2021 do Grupo Vista Alegre 

revelaram um desempenho acima ao verificado no período homólogo de 2020, com o 

volume de negócios no montante de 49,6 milhões de euros e o EBITDA a situar-se nos 8,1 

milhões de euros, representa uma melhoria de 99% face ao EBITDA atingido no mesmo 

período de 2020. 

 

 

A empresa registou um resultado operacional positivo de 1,8 milhões de euros e o 

resultado líquido situou-se negativo em 496 mil euros.  

 

O Grupo Vista Alegre tem perspetivas positivas quanto à evolução do seu negócio, tendo em 

conta o nível de encomendas em carteira existentes assim como o previsível fim das 

M€

Valor %

Volume de Negócios 49,6 42,6 7,0 16%
E B I T D A 8,1 4,1 4,0 99%

Margem EBITDA 16,3% 9,6%

Resultado Operacional 1,8 -2,0 3,8 -189%

Margem Operacional 3,6% -4,7%

Resultado Antes Impostos -0,8 -4,7 3,8 -82%

Imposto sobre o rendimento 0,3 -0,3 0,6

Resultados Líquidos -0,5 -3,4 2,9 -85%

Resultados Consolidados

Rúbricas 30-06-2021 30-06-2020
Variação
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restrições existentes devido à pandemia provocada pelo COVID-19 e com o progressivo 

incremento do nível de confiança das pessoas em função do crescente nível de vacinação 

que ajudará a retoma progressiva da normalidade. 

Dívida 

A divida líquida estabilizou no 2º trimestre de 2021, face ao 1º trimestre do ano, mantendo 

um elevado nível de disponibilidades, revelando assim solidez da sua tesouraria: 

 

 

  

m€ 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30

Dívida financeira (empréstimos bancários, obrigacionista e leasing) 84.566 89.426 95.680

Dívida operacional (remessas à exportação, confirming e factoring) 13.588 9.432 10.261

Locação operacional (IFRS 16) 7.640 7.337 7.684

Dívida consolidada 105.794 106.195 113.625

Disponibilidades -17.501 -10.470 -17.296

Dívida líquida consolidada 88.293 95.725 96.329

Incentivos a converter em prémios -8.470 -8.470 -9.373

Dívida líquida consolidada após prémios convertidos 79.822 87.255 86.957
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Demonstração Consolidada dos Resultados 
A 30 de junho de 2021 e 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mil €

Rubricas 30-06-2020 30-06-2021

 Vendas e prestações de serviços 42.580 49.587

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -19.074 -15.150

 Variação da produção 5.440 2.046

Margem bruta 28.946 36.483

 Trabalhos para a própria empresa 396 310

 Fornecimentos e serviços externos -8.725 -9.824

 Gastos com o pessoal -18.733 -21.655

 Amortizações -6.184 -6.379

 Imparidades 16 0

 Outros gastos e perdas operacionais -492 -354

 Imparidade de ativos fixos tangiveis depreciáveis 75 71

 Outros proveitos e rendimentos operacionais 2.682 3.141

Resultado operacional -2.020 1.795

Juros e gastos similares suportados -2.688 -2.622

Juros e rendimentos similares obtidos 50 5

Resultado financeiro -2.638 -2.617

Resultado antes de impostos -4.658 -823

Imposto sobre o rendimento 1.256 326

Resultado consolidado do exercício -3.402 -496
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Relações com investidores 
Romas Viesulas 
romasviesulas@vistaalegre.com 
 


