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ADVERTÊNCIAS
O presente Prospeto de admissão à negociação (o “Prospeto”) é elaborado para efeitos do
disposto no artigo 236.º do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
486/99, de 13 de novembro, tal como alterado posteriormente (o “CódVM”). A sua forma e
conteúdo obedecem ao preceituado no CódVM, no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da
Comissão, de 29 de abril de 2004, na sua atual redação, (o “Regulamento 809/2004”) e na
demais legislação aplicável.
O presente Prospeto é elaborado no âmbito do pedido de admissão à negociação no
mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora
de Mercados Regulamentos, S.A. (a “Euronext”), de 367.743.189 ações ordinárias,
escriturais e nominativas, com o valor nominal de 0,08 Euro cada, representativas de 24,13%
do capital social da VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. (o “Emitente”, a “Sociedade”, a
“VAA” ou a “Empresa”) (as “Ações”).
O presente Prospeto foi objeto de aprovação por parte da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (a “CMVM”) e encontra-se disponível para consulta nos locais referidos no
Capítulo 16 – “Documentação Acessível ao Público”, nomeadamente, sob a forma eletrónica,
no sítio da internet da CMVM, em www.cmvm.pt, e no sítio da internet da VAA, em
www.vistaalegre.com.
As entidades que, no âmbito do disposto nos artigos 149.º e 243.º do CódVM, são
responsáveis pela suficiência, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da
informação contida no presente Prospeto encontram-se indicadas no Capítulo 3 “Responsáveis pela Informação”.
O n.º 5 do artigo 118.º do CódVM estabelece que a aprovação de prospeto “é o ato que
implica a verificação da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade,
atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação”. O n.º 7 do artigo 118.º do CódVM
estabelece que a aprovação de prospeto não envolve “qualquer garantia quanto ao conteúdo
da informação, à situação económica ou financeira do oferente, do emitente ou do garante, à
viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores mobiliários”.
Nos termos do n.º 2 do artigo 234.º do CódVM, a decisão de admissão de valores mobiliários
à negociação pela Euronext “não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da
informação, à situação económica e financeira do emitente, à viabilidade deste e à qualidade
dos valores mobiliários admitidos”.
Para além do Emitente, nenhuma entidade foi autorizada a dar informação ou prestar
qualquer declaração que não esteja contida no presente Prospeto ou que seja contraditória
com informação contida neste Prospeto. Caso um terceiro venha a emitir tal informação ou
declaração, a mesma não deverá ser tida como autorizada pelo, ou feita em nome do,
Emitente e, como tal, não deverá ser considerada fidedigna.
A existência deste Prospeto não assegura que a informação nele contida se mantenha
inalterada desde a data da sua disponibilização. Não obstante, se, entre a data da sua
aprovação e a data de admissão à negociação das Ações, for detetada alguma deficiência no
Prospeto ou ocorrer qualquer facto novo ou se tomar conhecimento de qualquer facto
anterior não considerado no Prospeto, que sejam relevantes para a decisão a tomar pelos
respetivos destinatários, o Emitente deverá requerer imediatamente à CMVM a aprovação de
adenda ou de retificação do Prospeto.
Os riscos associados à atividade do Emitente, às condições macroeconómicas e às Ações
estão referidos no Capítulo 2 - “Fatores de Risco”. Os potenciais investidores devem
ponderar cuidadosamente os riscos referidos e as demais advertências constantes deste
Prospeto antes de tomarem qualquer decisão de investimento. Para quaisquer dúvidas que
possam subsistir quanto a estas matérias, os potenciais investidores deverão informar-se
junto dos seus consultores jurídicos e financeiros. Os potenciais investidores devem também
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informar-se sobre as implicações legais e fiscais existentes no seu país de residência que
decorrem da aquisição, detenção ou alienação das Ações que lhes sejam aplicáveis.
Sem prejuízo de a sua preparação e aprovação decorrerem de um dever legal, o presente
Prospeto não constitui uma recomendação do Emitente ou um convite à aquisição de valores
mobiliários por parte do Emitente. O presente Prospeto não configura igualmente uma
análise quanto à qualidade das Ações nem uma recomendação à sua aquisição.
Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na informação do Prospeto no seu
conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação
financeira e demais elementos relativos ao Emitente. Nenhuma decisão de investimento
deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor e pelos seus eventuais
consultores, do Prospeto no seu conjunto, mesmo que a informação relevante seja prestada
mediante a remissão para outra parte deste Prospeto ou para outros documentos
incorporados no mesmo.
A distribuição do presente Prospeto pode estar restringida em certas jurisdições. Aqueles em
cuja posse o presente Prospeto se encontre deverão informar-se e observar essas
restrições.
A presente secção deve ser considerada como uma introdução ao Prospeto e não dispensa
a sua leitura integral, bem como não dispensa a sua leitura em conjugação com os
elementos de informação que nele são incluídos por remissão para outros documentos,
devendo estes ser entendidos como parte integrante deste Prospeto.
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DECLARAÇÕES RELATIVAS AO FUTURO
O presente Prospeto poderá incluir declarações ou menções relativas ao futuro. Algumas
destas declarações ou menções poderão ser identificadas por palavras ou expressões como
“antecipa”, “acredita”, “espera”, “planeia”, “pretende”, “tem intenção de”, “estima”, “projeta”,
“irá”, “procura(-se)”, “antecipa(-se)”, “prevê(-se)”, “perspetiva(-se)” e similares. Com exceção
das declarações sobre factos pretéritos constantes do presente Prospeto, quaisquer
declarações que constem do presente Prospeto, incluindo, entre outras, em relação à
situação financeira, às receitas e rendibilidade (incluindo quaisquer projeções ou previsões
financeiras ou operacionais), à estratégia da atividade, às perspetivas, planos e objetivos de
gestão para operações futuras, constituem declarações ou menções relativas ao futuro.
Estas declarações relativas ao futuro, ou quaisquer outras projeções contidas no Prospeto,
envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas (designadamente quanto aos
respetivos efeitos) e outros fatores que podem conduzir a que os resultados concretos, o
desempenho efetivo ou a concretização de objetivos da VAA ou os resultados do setor sejam
significativamente diferentes dos que constam ou estão implícitos nas declarações ou
menções relativas ao futuro. Estas declarações ou menções relativas ao futuro baseiam-se
numa multiplicidade de pressupostos, convicções, expetativas, estimativas e projeções da
VAA em relação às suas atuais e futuras estratégias de negócio e do contexto em que o
Grupo espera vir a desenvolver a sua atividade no futuro, os quais não são, total ou
parcialmente, controláveis pela VAA. Tendo em conta esta situação, os potenciais
investidores deverão ponderar cuidadosamente estas declarações ou menções relativas ao
futuro previamente à tomada de qualquer decisão de investimento relativamente às Ações.
Nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do CódVM, deve ser objeto de relatório de auditoria a
informação financeira anual contida em documento de prestação de contas ou prospeto que
deva ser submetido à CMVM, e, sempre que contenha previsões sobre a evolução dos
negócios ou da situação económica e financeira da entidade a que respeitam, o mesmo deve
pronunciar-se expressamente sobre os respetivos pressupostos, critérios e coerência.
Diversos fatores poderão determinar que o desempenho futuro ou os resultados do Grupo
sejam significativamente diferentes daqueles que resultam expressa ou tacitamente das
declarações ou menções relativas ao futuro, incluindo os seguintes:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

desenvolvimento em termos de inovação e design no setor de atividade do Grupo;
alterações no ambiente competitivo da VAA;
alterações nos hábitos de consumo;
outros fatores que se encontram descritos no Capítulo 2 − “Fatores de Risco”; e
fatores que não são atualmente do conhecimento da VAA.

Caso alguns destes riscos ou incertezas se concretizem desfavoravelmente, ou algum dos
pressupostos venha a revelar-se incorreto, as perspetivas futuras descritas ou mencionadas
neste Prospeto poderão não se verificar total ou parcialmente e os resultados efetivos
poderão ser significativamente diferentes dos antecipados, esperados, previstos ou
estimados no presente Prospeto. Estas declarações ou menções relativas ao futuro
reportam-se apenas à data do presente Prospeto. A VAA não assume qualquer obrigação ou
compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou revisões a qualquer declaração relativa
ao futuro constante do presente Prospeto de forma a refletir qualquer alteração das suas
expetativas decorrente de quaisquer alterações aos factos, condições ou circunstâncias em
que os mesmos se basearam, salvo se, entre a data de aprovação do Prospeto e a data de
admissão à negociação das Ações, for detetada alguma deficiência no Prospeto ou ocorrer
qualquer facto novo ou se tomar conhecimento de qualquer facto anterior não considerado
no Prospeto, que sejam relevantes para a decisão a tomar pelos respetivos destinatários,
caso em que o Emitente deverá imediatamente requerer à CMVM aprovação de adenda ou
retificação do Prospeto.

PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS
Este Prospeto não contém qualquer previsão de lucros futuros.
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DEFINIÇÕES
Exceto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no
presente Prospeto, os significados aqui referidos:
“Ações”
As 367.743.189 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 0,08
Euro cada, representativas de 24,13% do capital social do Emitente, que serão admitidas à
negociação.
“Assembleia Geral”
A assembleia geral de acionistas da Sociedade.
“Cerutil”
Cerutil – Cerâmicas Utilitárias, S.A., sociedade comercial anónima, com sede na Zona
Industrial de Sátão, em Sátão, com o capital social de 1.650.000 Euros, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Sátão sob o número único de matrícula e de
identificação de pessoa coletiva 502.325.569.
“CMVM”
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
“Código do IRC”
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442-B/88, de 30 de novembro, tal como alterado posteriormente.
“CódVM”
O Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro,
tal como alterado posteriormente.
“Conselho de Administração”
O conselho de administração da Sociedade.
“Conselho Fiscal”
O conselho fiscal da Sociedade.
“CVM”
A central de valores mobiliários gerida pela Interbolsa, com sede na Avenida da Boavista,
3433, 4100-138 Porto, Portugal.
“CSC”
O Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de
setembro, tal como alterado posteriormente.
“Emitente”, “Sociedade”, “Empresa”, “VAA”, “VAA SGPS” ou “Vista Alegre”
VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A., sociedade aberta com sede no lugar da Vista
Alegre, freguesia de Ílhavo (São Salvador), Ílhavo, com o capital social de 121.927.317,04
Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Ílhavo, sob o número único de
matrícula 500.978.654
“Estatutos”
Os estatutos atualizados do Emitente.
“Euro”, “euro”, “EUR” ou “€”
A divisa dos Estados-Membros que participam na 3.ª fase da União Económica Monetária
Europeia.
“Euronext” significa a Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados,
S.A.
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“Euronext Lisbon”
O mercado regulamentado gerido pela Euronext.
“Grupo VAA”, “Grupo Vista Alegre” ou “Grupo”
VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. e suas participadas.
“Grupo Visabeira”
Grupo Visabeira, SGPS, S.A. e suas participadas.
“IFRS”
As Normas Internacionais de Relato Financeiro (“International Financial Reporting
Standards”), conforme aprovadas pela União Europeia.
“Interbolsa”
Interbolsa, Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de
Valores Mobiliários, S.A. com sede em Avenida da Boavista, 3433, 4100-138 Porto –
Portugal.
“IRC”
O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-lei n.º 442B/88, de 30 de novembro, conforme alterado.
“IRS”
O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-lei n.º 442A/88, de 30 de novembro, conforme alterado.
“ISIN”
O número internacional de identificação de títulos (“International Securities Identification
Number”).
“Prospeto”
O presente Prospeto, relativo à admissão à negociação das Ações.
“Regulamento 809/2004”
O Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de abril de 2004, que estabelece
normas de aplicação da Diretiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de
novembro de 2003, no que diz respeito à informação contida nos prospetos, bem como os
respetivos modelos, à inserção por remissão, à publicação dos referidos prospetos e
divulgação de anúncios publicitários, conforme alterado.
“Revisor Oficial de Contas” ou “ROC”
O revisor oficial de Contas da Sociedade.
“Visabeira Indústria”
Visabeira Indústria, SGPS, S.A., sociedade anónima comercial, com sede em Repeses, em
Viseu, com o capital social de 14.357.690 Euros, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Viseu sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva
505 234 793.
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CAPÍTULO 1 – SUMÁRIO
O presente Sumário é elaborado com base em requisitos de divulgação denominados
“Elementos”. Tais Elementos são numerados em secções de A a E (A.1 a E.7).
O presente Sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos num sumário para
o tipo de valores mobiliários e emitente em causa. A numeração dos Elementos poderá não
ser sequencial uma vez que há Elementos cuja inclusão não é, neste caso, exigível.
Ainda que determinado Elemento deva ser inserido no Sumário tendo em conta o tipo de
valores mobiliários e emitente, poderá não existir informação relevante a incluir sobre tal
Elemento. Neste caso, será incluída uma breve descrição do Elemento com a menção “Não
Aplicável”.

Secção A – Introdução e Advertências
A.1

Advertências

O presente Sumário deve ser entendido como uma introdução ao
presente Prospeto, não dispensando a leitura integral do mesmo,
considerando que a informação nele incluída se encontra
resumida e não pretende ser exaustiva. Adicionalmente, este
Prospeto deverá ser lido e interpretado em conjugação com
todos os elementos de informação que nele são inseridos por
remissão para outros documentos, fazendo estes documentos
parte integrante do Prospeto.
Qualquer decisão de investimento nos valores mobiliários deve
basear-se numa análise do Prospeto no seu conjunto pelo
investidor.
Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa à
informação contida no Prospeto, o investidor queixoso poderá,
nos termos da legislação interna dos Estados-Membros, ter de
suportar os custos de tradução do Prospeto antes do início do
processo judicial.
Só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que
tenham apresentado o Sumário, incluindo qualquer tradução do
mesmo, e apenas quando o Sumário em causa for enganador,
inexato ou incoerente quando lido em conjunto com as outras
partes do Prospeto ou não fornecer, quando lido em conjunto
com as outras partes do Prospeto, as informações fundamentais
para ajudar os investidores a decidirem se devem investir nesses
valores.

A.2

Autorizações
para Revenda

Não Aplicável. Não se autoriza a utilização do presente Prospeto
para uma subsequente revenda de ações.

Secção B – Emitente
B.1

B.2

Denominação
jurídica e
comercial do
Emitente
Endereço e
forma jurídica do
Emitente,
legislação ao
abrigo da qual o
Emitente exerce

VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.

O Emitente é uma sociedade anónima e tem sede social no
Lugar da Vista Alegre, Ílhavo, com o número único de matrícula
na Conservatória do Registo Comercial da Ílhavo e de
identificação de pessoa coletiva 500.978.654. O Emitente regese pela lei comercial aplicável às sociedades anónimas
(nomeadamente pelo Código das Sociedades Comerciais),
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a sua atividade e
país em que está
registado

B.3

Natureza das
operações em
curso e
principais
atividades do
Emitente

estando também sujeito ao regime jurídico das sociedades
gestoras de participações sociais, constante do Decreto-Lei n.º
495/88, de 30 de dezembro, conforme alterado, e pelas normas
legais e regulamentares aplicáveis às sociedades abertas e às
sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em
mercado regulamentado. A atividade do Emitente será ainda
regulada, consoante o lugar do desenvolvimento da atividade,
pelas diretivas e regulamentos da União Europeia, pelas
legislações dos Estados-Membros e de outros Estados, na
medida em que sejam aplicáveis.
A VAA tem como objeto social a gestão de participações sociais
noutras sociedades como forma indireta de exercício de
atividades económicas. As suas participadas desenvolvem as
atividades de produção, distribuição e venda de artigos de
porcelana, faiança, louça de forno, cristal e vidro manual, através
de uma rede própria de retalho, de retalhistas e distribuidores
independentes.
A VAA possui quatro unidades produtivas em Portugal e vende
maioritariamente em países da zona Euro, em especial em
Portugal, Espanha, Alemanha, França e Itália.
Áreas de Negócio
Porcelana e Complementares
A área de negócio da porcelana inclui os subsegmentos
doméstico / decorativo destinados essencialmente à casa, quer
na mesa quer na decoração, e o subsegmento hotelaria
destinado ao setor da restauração.
Qualquer um destes subsegmentos é extremamente competitivo,
sendo os principais concorrentes da VAA grandes grupos
europeus do setor nas gamas média e média-alta. No segmento
médio-baixo a VAA concorre com produtores asiáticos que, nos
últimos anos, têm vindo a colocar grandes quantidades de
produtos a preços muito baixos nos mercados da Europa e dos
Estados Unidos da América.
A marca Vista Alegre beneficia de um elevado reconhecimento
nacional e internacional, sendo considerada uma das marcas de
porcelanas mais prestigiadas do mundo. A sua fábrica de
porcelana é considerada uma das melhores e mais bem
equipadas do setor. No segmento médio-baixo, a VAA
comercializa produtos de porcelana sob a marca EMA.
Portugal continua a ser o principal mercado geográfico da área
de negócio da porcelana, representando cerca de 51%,
seguindo-se a Espanha com 14% onde se destaca a presença
da VAA através de duas lojas próprias, mantendo-se igualmente
presente no território através das lojas El Corte Inglês.
Cristal e Vidro manual
A VAA está presente na produção e comercialização de artigos
de cristal (manual e semiautomático) e vidro manual com a
marca Atlantis e com marcas de clientes em regime de
subcontratação.
O recurso a mão-de-obra com elevado know-how, um exigente
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processo de controlo e a aposta no design, têm permitido a
garantia de elevada qualidade dos produtos Vista Alegre e o seu
posicionamento no segmento de valor mais elevado do mercado.
O desenvolvimento desta área de negócio tem-se baseado na
aposta no design, com o objetivo de acompanhar as tendências
de mercado e renovar o catálogo com peças de estilo
contemporâneo através do contributo de designers portugueses
e estrangeiros. De igual modo, a associação a marcas de luxo
permite o desenvolvimento de peças de maior valor
acrescentado e maior componente técnica, que servem de
inspiração ao fabrico de novas peças com designs mais
arrojados, uma vez dominadas as técnicas de fabrico.
Atualmente, o mercado português representa cerca de 38% das
vendas e prestações de serviços totais de cristal e vidro manual
da VAA, seguido pelos mercados francês, com um peso de 33%,
e espanhol, com um peso de 8%.
Grés Forno
Este subsegmento apresenta-se com níveis de competitividade
elevados, sofrendo essencialmente com as importações
provenientes do oriente e comercialização de produtos
substitutivos. No entanto, os níveis de qualidade de produto VAA,
o prestígio associado à marca, a manutenção de boas relações
com os clientes e o conhecimento do mercado têm permitido
assegurar as vendas e prestações de serviços neste segmento.
Na unidade fabril da Taboeira são essencialmente produzidas
peças de louça de forno em grés, que representam cerca de 7%
das vendas e prestações de serviços da VAA. No entanto, uma
vez que a louça de mesa em grés está em ascensão no uso
doméstico e também na hotelaria em diversos mercados,
justificou-se a introdução destes artigos na produção da unidade
fabril da Taboeira. Assim, desde o início de 2017, é de realçar a
entrada desta unidade fabril no setor do tableware com peças de
louça em grés destinadas à mesa e não apenas ao forno.
O principal cliente das peças produzidas na unidade fabril da
Taboeira é o IKEA, destacando-se ainda outros grandes clientes,
como as alemãs Zwilling e Brand Loyalty e a britânica TCC.
Grés Mesa
O grés mesa da VAA é produzido numa unidade fabril situada na
Zona Industrial da Mota (Ílhavo).
A VAA constituiu a empresa Ria Stone, a qual, a partir de 2014,
iniciou a produção e comercialização de peças de louça de mesa
em grés, destinadas a um cliente específico, o IKEA.
A Ria Stone é um exemplo de empresa que, recorrendo a
técnicas inovadoras de produção, conseguiu afirmar-se no
mercado de fabrico de grandes séries, destinando mais de 80%
da sua produção aos mercados internacionais.
O principal cliente desta área de negócio é o IKEA, o que permite
a exportação direta para países como Alemanha, Espanha,
França e Itália. Destacam-se também clientes norte-americanos,
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tendo a VAA firmado, já em 2017, acordos de comercialização de
louça de mesa em grés com grandes retalhistas, como a William
Sonoma, a Crate&Barrel, a Anthropologie e a House of Fraser.
Imobiliário
Este segmento agrega a atividade relacionada com as
propriedades de investimento detidas pelo Grupo VAA, não
gerando vendas e prestações de serviços, sem qualquer relação
com o retalho próprio.
Retalho Próprio
Complementando as áreas de negócio, a VAA possui uma
importante cadeia de retalho em Portugal, com 34 lojas, das
quais 26 são lojas VAA (2 delas localizadas nas fábricas) e 8
lojas outlet (2 delas localizadas nas fábricas). Grande parte das
lojas estão localizadas em centros comerciais.
A rede de retalho próprio representa um importante contributo
para as vendas e prestações de serviços totais da VAA, cifrandose a sua contribuição, em 2017, na ordem dos 21% das vendas e
prestações de serviços totais.
A VAA dispõe ainda de diversas subsidiárias sediadas
internacionalmente, nas quais se destacam a VAA España, a
VAA Brasil, a VAA Moçambique, a VAA UK, a VAA USA, a VAA
Índia e a VAA França.
B.4a

Tendências
recentes mais
significativas
que afetam o
Emitente e o
setor em que
opera

No decorrer dos mais de 190 anos da sua história, a visão
estratégica da Empresa permanece dedicada ao reconhecimento
global da marca Vista Alegre como uma das principais marcas
mundiais de prestígio, qualidade e design. Neste sentido, tem
reforçado a aposta na internacionalização e em relevantes
parcerias estratégicas, para criar valor acrescentado para
clientes e acionistas, mantendo sempre uma forte ligação à
cultura e ao design.
Num setor de grande concorrência, a inovação e o
relacionamento com o cliente, traduzido na satisfação das suas
necessidades, a qualidade e diferenciação dos produtos, a par
de uma atualização tecnológica permanente, são fatores críticos
para permitir incrementar os níveis de produtividade e eficiência
e promover um crescimento sustentável.
Perante os seus principais desafios concorrenciais, a VAA tem
procurado manter uma atitude proativa. Neste sentido, os anos
mais recentes têm sido pautados por uma forte e coerente
aposta na modernização dos diferentes processos produtivos
com introdução de produtos inovadores na sua oferta. Para
manter a competitividade é imprescindível continuar a evoluir e,
para tal, redesenhar processos-chave de produção que
incorporem evolução tecnológica nos processos de fabrico. Por
outro lado, importa não só melhorar os níveis de produtividade
em processos que configuram ainda uma matriz mais tradicional,
sem no entanto perder o caráter de “valor acrescentado” que
esses processos aportam para as peças Vista Alegre, como
também dotar-se dos mecanismos necessários à intensificação
do seu movimento de internacionalização.
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A aposta na internacionalização tem impulsionado o
desenvolvimento de novos produtos e a diversificação de
soluções e artigos para diferentes mercados e segmentos de
negócio, originando novos desafios produtivos. Do mesmo modo,
a crescente competitividade, os níveis de exigência dos clientes
e as especificações de produto constituem desafios
permanentes, pelo que têm induzido à procura por novos
processos de fabrico, mais eficientes, expeditos e rigorosos,
mantendo a Empresa num nível de busca constante por novos
conhecimentos.
O desenvolvimento de novos processos produtivos, mais
otimizados e inovadores, aportam à Empresa uma maior
capacidade de resposta, mais célere, com aposta-chave no
acréscimo de eficiência e sustentabilidade, aptos a responder à
intensificação da estratégia e esforços comerciais.
Assim, para uma resposta flexível à crescente diversidade dos
mercados e produtos, surge o reforço da capacidade para
desenvolver soluções adaptadas às necessidades dos seus
mercados, em constante evolução, suportado pela aposta na
inovação de processos e produtos.
A VAA entende relevante, para o reforço do seu posicionamento
na cadeia de valor, apostar numa oferta que respeite os mais
elevados padrões de qualidade, que acrescente valor aos
produtos finais, pautada por um relacionamento próximo e
permanente com os seus clientes e parceiros que associam o
seu nome à marca Vista Alegre.

B.5

Descrição do
grupo e da
posição do
Emitente no seio
do mesmo

A internacionalização continua a ser o foco do Grupo VAA, sendo
assim a sua expetativa que a implementação dos diversos
projetos em curso permita incrementar as vendas e prestações
de serviços ao nível internacional e melhorar a produtividade e a
eficiência operacional, permitindo-lhe alcançar níveis de
rentabilidade melhorados e, consequentemente, melhores
resultados.
O Emitente é a entidade mãe do grupo que corresponde ao
conjunto formado pela VAA e as sociedades que de si dependem
e com quem consolida contas. Apresenta-se de seguida a
estrutura do Grupo VAA à data deste Prospeto:
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VA Grupo- Vista Alegre
Participações, SA
99.30%

100.00%

100.00%

100.00%

VISTA ALEGRE
ATLANTIS, SGPS, SA

Faianças da Capôa Indústria Cerâmica, SA
Cerexport - Cerâmica
de exportação, SA

Ria Stone Fábrica de Louça
de Mesa em Grés, SA

100.00%

Vista Alegre Atlantis
UK LTD

100.00%

Vista Alegre USA
Corporation

99.00%

100.00%

Principais
acionistas

Shree Sharda Vista
Alegre Private Limited

VA - Vista Alegre
España, SA

100.00%

B.6

87.59%

Vista Alegre Atlantis,
SA
50.00%

100.00%

100.00%

2.33%

VAA Brasil – Comércio,
Importação e Exportação, SA

VAA I.I. – Sociedade
Imobiliária, SA
Vista Alegre Atlantis
Moçambique, Lda
Vista Alegre France,
SAS

A seguinte tabela inclui informação sobre os acionistas da VAA
que detêm participações qualificadas à data de 11 de julho de
2018, tanto quanto é do conhecimento do Emitente e à luz da
legislação em vigor:
Estrutura do Capital Social
Ações
Acionista

Nº de ações

% dos direitos de
voto

(em euros)
Valor
contabilistico

Grupo Visabeira, SGPS, SA (1)
Directamente (Carteira própria)
Através da Visabeira Indústria, SGPS, SA
Total imputável ao Grupo Visabeira, SGPS, SA

55,484,166

3.64%

4,438,733

1,379,324,733

90.50%

110,345,979

1,434,808,899

94.14%

114,784,712

41,888,296

2.75%

3,351,064

9,873,639

0.65%

789,891

51,761,935

3.40%

4,140,955

Caixa Geral de Depósitos, SA:
Diretamente (Carteira própria)
Através do FCR Grupo CGD CAPITAL
Total imputável Caixa Geral Depósitos, SA
Free Float
Sub-totais

37,519,530

2.46%

3,001,562

100.00%

Ações Próprias

1,524,090,364
1,099

121,927,229
88

Total ações Vista Alegre Atlantis

1,524,091,463

100.00%

121,927,317

(1) A acionista maioritária da VAA é a Visabeira Indústria, que por sua vez é detida a 93%
pelo Grupo Visabeira, em cujo capital a acionista maioritária, a NCFGEST, SGPS, S.A., titula
94,14%, sendo esta última sociedade integralmente detida pelo sócio individual Fernando
Campos Nunes, a quem deverão, por isso, ser imputadas as ações e os respetivos direitos
de voto.
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B.7

Informação
financeira
histórica
fundamental
selecionada
sobre o Emitente

Demonstração consolidada dos resultados
31 de dezembro (auditadas)
(valores em milhares de euros)
Vendas e prestações de serviços
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Variação da produção
Margem bruta
Trabalhos para a própria empresa
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Amortizações
Imparidades
Provisões do exercício
Outros gastos e perdas operacionais
Imparidade de ativos não amortizáveis
Aumentos/(reduções) de justo valor
Outros proveitos e rendimentos operacionais
Resultado operacional
Juros e gastos similares suportados
Juros e rendimentos similares obtidos
Resultado financeiro
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento
Resultado consolidado do exercício
Atribuível:
Acionistas
Interesses que não controlam
Resultado por ação básico (€)
Resultado por ação diluído (€)

31 de março (não auditadas)

2015

2016

2017

2017

2018

71,831
-24,217
3,540
51,154
0
-16,618
-27,398
-5,502
24
-638
-1,673
-30
2,064
1,360
2,742
-3,357
3
-3,354
-612
-203
-814

75,439
-22,728
690
53,400
0
-16,896
-27,203
-5,554
102
-25
-1,767
45
1,416
2,014
5,531
-3,540
0
-3,540
1,992
-251
1,741

84,981
-26,068
-447
58,466
1,148
-17,292
-28,995
-6,414
-163
372
-1,908
-54
375
2,168
7,701
-3,078
22
-3,056
4,645
-428
4,218

18,444
-6,009
1,168
13,602
0
-4,189
-7,069
-1,441
74
-69
-455
0
0
562
1,016
-898
1
-897
118
3
121

19,184
-6,302
1,556
14,437
702
-4,732
-7,662
-1,483
2
-23
-454
0
0
593
1,380
-710
-38
-748
632
2
634

-813
-1
-0.001
-0.001

1,797
-56
0.002
0.002

4,258
-40
0.004
0.004

133
-11
0.0001
0.0001

663
-29
0.0004
0.0004

Demonstração consolidada da posição financeira
(valores em milhares de euros)
ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Goodwill
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Impostos diferidos
Total do ativo não corrente
Ativo corrente
Inventários
Contas a receber e outras
Estado e outros entes públicos
Caixa e equivalentes de caixa
Total do ativo corrente
TOTAL DO ATIVO

2015

CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Ações próprias
Prémios de emissão
Prestações suplementares
Reservas e resultados transitados
Resultado líquido do exercício
Capital próprio excluindo interesses que não controlam
Interesses que não controlam
Total do capital próprio
PASSIVO
Passivo não corrente
Instituições de crédito
Empréstimos de acionistas
Subsídios
Provisões
Provisões para pensões de reforma
Impostos diferidos
Total do passivo não corrente
Passivo corrente
Instituições de crédito
Empréstimos de acionistas
Contas a pagar e outras
Estado e outros entes públicos
Total do passivo corrente
Total do passivo
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO

17

31 de dezembro (auditadas)
2016
2017

31 de março (não auditadas)
2017
2018

79,704
4,711
30,209
1,546
175
6,685
123,029

81,043
4,711
29,993
1,748
224
6,037
123,756

89,715
4,711
19,013
1,403
172
4,941
119,955

80,789
4,711
29,993
1,840
224
5,973
123,529

93,901
4,711
19,013
1,300
172
4,641
123,738

33,973
12,456
1,149
2,220
49,798
172,827

35,141
14,315
1,014
1,593
52,063
175,819

33,531
18,901
629
4,800
57,861
177,816

36,558
14,584
1,049
1,137
53,328
176,857

35,131
19,488
1,333
1,448
57,400
181,139

92,508
-2
0
38,182
-102,345
-813
27,529
229
27,758

92,508
-2
0
38,182
-101,440
1,797
31,045
241
31,286

121,927
-2
22,065
38,182
-104,104
4,258
82,326
271
82,598

92,508
-2
0
38,182
-99,662
133
31,158
231
31,389

121,927
-2
22,065
38,182
-99,622
540
83,090
284
83,374

26,170
60,906
2,196
555
2,917
12,003
104,746

24,214
60,216
2,763
538
2,363
12,304
102,398

21,799
370
3,779
369
1,465
12,216
39,997

21,131
57,955
2,737
538
2,250
12,258
96,869

22,538
370
3,683
299
1,401
12,333
40,624

8,803
750
28,921
1,849
40,323
145,069
172,827

7,469
750
32,192
1,723
42,134
144,532
175,819

24,209
0
29,325
1,688
55,221
95,219
177,816

10,542
750
36,063
1,244
48,599
145,469
176,857

22,873
0
32,643
1,624
57,140
97,765
181,139

Demonstração consolidada dos fluxos de caixa
31 de dezembro (auditadas)

31 de março (não auditadas)

Rubricas

2015

2016

2017

2017

2018

Fluxos gerados pelas atividades operacionais
Fluxos gerados pelas atividades de investimento
Fluxos gerados pelas atividades de financiamento
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
EFEITO DAS DIFERENÇAS CAMBIAIS
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES INICIAIS
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES FINAIS

4,724
-9,884
5,499
339
0
1,881
2,220

8,986
-1,975
-7,637
-627
0
2,220
1,593

11,012
-3,420
-4,347
3,245
-39
1,593
4,800

2,966
-218
-3,205
-457
0
1,593
1,137

1,497
-3,915
-933
-3,352
0
4,800
1,448

Outros Dados Financeiros e Operacionais

(valores em milhares de euros)
Vendas e prestações de serviços
Porcelana
Grés Forno
Grés Mesa
Cristal / Vidro manual

2015
71,831
38,479
6,251
15,370
11,731

Portugal
Resto da Europa
Outros

31 de Dezembro (auditadas)
2016
2017
75,439
84,981
36,606
43,378
11,254
11,658
16,854
18,415
10,725
11,529

31 de março (não auditadas)
2017
2018
18,444
19,183
9,061
9,171
2,435
2,095
4,621
4,961
2,327
2,956

25,598
36,811
9,422

27,465
38,071
9,903

30,468
44,590
9,923

6,455
9,955
2,034

6,252
10,902
2,028

Resultados
Margem Bruta
EBITDA Ajustado
Resultado Operacional
Resultados Financeiros
Resultados Consolidados do Exercício

51,154
6,825
2,742
-3,354
-814

53,400
9,547
5,531
-3,540
1,741

58,466
13,586
7,701
-3,056
4,218

13,602
2,451
1,016
-897
121

14,437
2,884
1,380
-748
634

EBITDA Ajustado (1)
Resultados Operacionais
Amortizações
Provisões do exercício
Imparidades
Imparidade de Ativos não Amortizáveis
Aumentos / Redução do Justo Valor

6,825
2,742
5,502
638
-24
30
2,064

9,547
5,531
5,554
25
-102
-45
1,416

13,586
7,701
6,414
-372
163
54
375

2,451
1,016
1,441
69
0
-74
0

2,884
1,380
1,483
23
0
-2
0

172,827
123,029
27,758
145,069
104,746

175,819
123,756
31,286
144,532
102,398

177,816
119,955
82,598
95,219
39,997

176,857
123,529
31,389
145,469
96,869

181,139
123,738
83,374
97,765
40,624

96,629

92,649

46,377

90,378

45,782

1,701

1,665

1,671

1,736

1,650

Balanço
Ativo Total
Ativo Não Corrente
Capital Próprio
Passivo Total
Passivo Não Corrente
Dívida financeira

(2)

Número médio de trabalhadores
Indicadores Económico.Financeiros
EBITDA Ajustado (1) / Vendas e prestação de Serviços
Resultado Operacional / Proveitos Operacionais
EBITDA Ajustado (1) / Resultados Financeiros
Dívida Financeira Líquida

(4)

/ EBITDA Ajustado (1)

Dívida Financeira (2) / Ativo Total
Capital Próprio / Ativo Total
Passivo Total / Ativo Total

(1)

(2)
(3)

(4)

B.8

Informações
financeiras próforma
fundamentais
selecionadas

B.9

Previsão ou
estimativa de
lucros

(3)

9.5%

12.7%

16.0%

13.3%

15.0%

3.5%

6.9%

8.7%

5.3%

6.7%

-203.5%

-269.7%

-444.6%

-273.1%

-385.8%

1383.4%

953.7%

306.0%

3641.0%

1537.1%

55.9%
16.1%
83.9%

52.7%
17.8%
82.2%

26.1%
46.5%
53.5%

51.1%
17.7%
82.3%

25.3%
46.0%
54.0%

EBITDA Ajustado = Resultados Operacionais + Amortizações / Imparidades / Provisões
do exercício + Imparidade de Ativos não Amortizáveis - Aumentos/Reduções de Justo
Valor
Dívida Financeira = Instituições de Crédito + Empréstimos de Acionistas
Proveitos Operacionais = Trabalhos para a própria empresa + Vendas e prestações de
serviços + Aumentos/(reduções) de justo valor + Outros proveitos e rendimentos
operacionais
Dívida Financeira Líquida = Instituições de crédito + Empréstimos de Acionistas - Caixa
e Equivalentes de Caixa

Não Aplicável. As informações financeiras incluídas neste
Prospeto constituem informação histórica relativa à VAA e não
informação financeira pro forma.

Não Aplicável. Este Prospeto não contém qualquer previsão
ou estimativa de lucros futuros.
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B.10

Reservas
Não Aplicável. As demonstrações financeiras consolidadas da
expressas no
VAA referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de
relatório de
2015, de 2016 e de 2017 foram objeto de auditoria e o
auditoria das
respetivo relatório não contém reservas.
informações
financeiras
históricas
B.11 Capital de
Não Aplicável. O Emitente considera que o seu capital de
exploração do
exploração é suficiente para as suas necessidades atuais, ou
Emitente
seja, para os 12 meses seguintes à data deste Prospeto.
Secção C – Valores Mobiliários
C.1

Tipo e categoria
dos valores
mobiliários a
oferecer / admitir à
negociação

Os valores mobiliários objeto da admissão à negociação são
367.743.189 ações ordinárias, nominativas e escriturais, com
o valor nominal de € 0,08 cada, representativas de 24,13% do
capital social da VAA.
Após a admissão à negociação no mercado regulamentado
Euronext Lisbon, as Ações serão fungíveis com as ações
ordinárias representativas do capital social da VAA já
admitidas à negociação à data do presente Prospeto, terão o
mesmo código ISIN PTVAA0AE0001 que estas últimas e
conferirão aos seus titulares os mesmos direitos que as
demais ações ordinárias existentes antes da Oferta.

C.2

C.3

C.4

Moeda em que os
valores mobiliários
são emitidos
Número de ações
emitidas e
integralmente
realizadas e valor
nominal
Direitos associados
aos valores
mobiliários

As Ações encontram-se presentemente inscritas na CVM sob
o código ISIN PTVAA4AM0007 e não foram imediatamente
admitidas à negociação, nem são fungíveis com as demais
ações da VAA, embora confiram aos seus detentores os
mesmos direitos que as ações existentes, incluindo no que
respeita ao direito a receber dividendos.
As Ações encontram-se denominadas em Euros.
O capital social do Emitente é de €121.927.317,04,
representado por 1.524.091.463 ações, com o valor nominal
de € 0,08 cada uma.

Após a admissão à negociação no mercado regulamentado
Euronext Lisbon, as Ações serão livremente transmissíveis e
negociáveis, serão fungíveis com as demais ações
representativas do capital social da VAA e conferirão aos seus
detentores os mesmos direitos que as ações existentes à data,
incluindo no que respeita ao direito a receber dividendos.
Os titulares de ações da VAA gozam, nos termos dos
Estatutos e nos termos da lei, nomeadamente, do direito à
participação nos lucros (após deduzidas as importâncias
necessárias à formação ou reconstituição da reserva legal, e
conforme deliberado pela Assembleia Geral), do direito a
participar na Assembleia Geral e de aí exercer o seu direito de
voto, do direito à partilha do património em caso de
dissolução, do direito de preferência na subscrição de novas
ações em casos de aumentos de capital por entradas em
dinheiro em que o respetivo direito não seja limitado ou
suprimido, do direito a receber novas ações da Sociedade em
operações de aumento de capital por incorporação de
reservas, e do direito à informação.

19

C.5

Restrições à livre
transferência dos
títulos

Não existem quaisquer restrições estatutárias e/ou legais à
transmissibilidade das Ações, sendo estas livremente
transmissíveis nos termos da lei.

C.6

Admissão à
negociação

C.7

Política de
dividendos

As ações da VAA não se encontram admitidas em nenhum
outro mercado regulamentado que não o Euronext Lisbon. Foi
solicitada a admissão à negociação no Euronext Lisbon de
367.743.189 ações escriturais e nominativas, ordinárias, com
o valor nominal de €0,08, representativas de 24,13% do capital
social da VAA. É previsível que a admissão ocorra em 24 de
julho de 2018.
A VAA não tem definida uma política de dividendos.
Na ausência de uma política definida, a distribuição de
dividendos está subordinada à legislação em vigor e aos
Estatutos, que determinam que os lucros do exercício, depois
de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas
por lei, serão destinados aos fins que a Assembleia Geral
deliberar por simples maioria dos votos emitidos.
Em todo o caso, devido a prejuízos sistemáticos, aos
investimentos avultados que têm sido feitos no âmbito da
reestruturação e à proibição instituída a este respeito pelos
contratos de empréstimo existentes, não têm sido distribuídos,
nos últimos anos, dividendos aos acionistas.
Em particular, nos termos de contratos de empréstimo
celebrados com a Caixa Geral de Depósitos, S.A. e o Banco
Comercial Português, S.A., a VAA está impossibilitada de
distribuir dividendos, reembolsar suprimentos ou de prestar
outras formas de remuneração aos seus acionistas enquanto
os mesmos vigorarem, ou seja, até ao final de 2026.

Secção D – Riscos
D.1
Principais riscos
específicos
do
Emitente ou do
seu
setor
de
atividade

O investimento em ações representativas do capital social da
VAA envolve riscos de natureza diversa. Os potenciais
investidores deverão ter em consideração toda a informação
contida neste Prospeto e, em particular, aos riscos que em
seguida se descrevem, antes de tomarem qualquer decisão de
investimento. O texto que se segue descreve os riscos mais
significativos e suscetíveis de afetar a VAA, mas que não
constituem os únicos riscos inerentes à VAA. Adicionalmente,
podem existir alguns riscos atualmente desconhecidos e
outros que, apesar de serem atualmente considerados como
não relevantes, se venham a tornar relevantes no futuro. A
evolução dos negócios, a situação financeira ou os resultados
operacionais da VAA poderão ser afetados de forma adversa
em virtude dos riscos descritos. O valor de mercado das
Ações poderá diminuir devido a qualquer um dos riscos
descritos e os investidores podem perder a totalidade ou parte
do seu investimento. Este Prospeto contém igualmente
declarações sobre factos futuros que implicam riscos e
incertezas. Os resultados efetivos podem diferir materialmente
dos previstos nestas declarações sobre factos futuros devido a
determinados fatores, incluindo os riscos enfrentados pela
VAA, descritos abaixo e em qualquer outra parte do presente
Prospeto.
Riscos relacionados com a atividade e o setor do Emitente
-

A

atividade
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da

VAA

está

sujeita

à

evolução

-

-

-

-

-

-

-

-

-

macroeconómica, pelo que o efeito negativo que a
conjuntura macroeconómica possa ter na diminuição
da procura nos mercados em que a VAA atua pode ter
consequências materiais adversas na atividade,
situação financeira ou resultados operacionais da VAA
A VAA poderá não conseguir alcançar resultados
operacionais e cash flows positivos no futuro
A VAA apresenta um nível significativo de
endividamento
financeiro,
que
pode
originar
constrangimentos de tesouraria
A VAA pode não ter capacidade de obter os
financiamentos necessários à execução das linhas de
orientação estratégica definidas
A VAA pode não conseguir evitar concentrações de
risco de crédito significativas
As condições económicas incertas associadas ao
segmento do Cristal e Vidro (manual) introduzem um
grau adicional de variabilidade aos pressupostos
aplicáveis e poderão ter um impacto significativo nas
estimativas consideradas
A VAA atua num mercado altamente concorrencial
O negócio desenvolvido pela VAA necessita de
investimentos constantes
A VAA não pode garantir a fidelização da sua base de
clientes
A VAA está exposta a alterações nos hábitos de
consumo e tendências de design
A
VAA
opera
num
setor
em
constante
desenvolvimento em termos de inovação e design, o
que implica a necessidade de manter uma capacidade
de acompanhar as mudanças tecnológicas para
manter a sua competitividade
A VAA tem contratado, sob licenciamento, o uso de
sistemas de informação para o bom funcionamento da
sua atividade
As falhas do sistema de tecnologias da informação
(TI) poderão afetar as operações da VAA
A VAA poderá não ter capacidade para rentabilizar os
investimentos em inovação e marketing
A VAA enfrenta riscos associados à proteção das suas
marcas
A VAA está exposta a riscos inerentes ao justo valor
de ativos das propriedades de investimento e ativos
tangíveis
A VAA está exposta a riscos reputacionais,
designadamente emergentes de rumores que afetem
a sua imagem e relacionamento com os clientes
A VAA poderá ter dificuldades na contratação e
retenção de pessoal qualificado
A VAA está sujeita a riscos de estratégia e pode não
conseguir executar com sucesso as linhas de
orientação estratégica que definiu
A VAA incorre em riscos associados às variações das
taxas de juro
A VAA incorre em riscos associados às variações das
taxas de câmbio
A VAA está sujeita a riscos operacionais
A VAA poderá ficar exposta a riscos não identificados
ou a um nível não esperado de riscos
As atividades de produção estão sujeitas a
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D.2

Informação de
base sobre os
principais riscos
específicos dos
valores
mobiliários

regulamentação ambiental, de saúde e segurança, e
são suscetíveis de gerar acidentes industriais e riscos
ambientais, de segurança e/ou outros
- A alteração da legislação e regulamentação fiscais e o
aumento de impostos ou a redução de benefícios
fiscais poderá ter um efeito adverso na atividade da
VAA
- A VAA é parte em litígios
- A VAA pode incorrer em custos futuros relativos aos
planos de reforma de benefícios definidos
- A VAA poderá enfrentar interrupções laborais que
interfiram com as suas operações e atividade
- A VAA, enquanto sociedade gestora de participações
sociais, tem por único objeto contratual a gestão de
participações sociais noutras sociedades como forma
indireta de exercício de atividades económicas, pelo
que o cumprimento das obrigações por si assumidas
depende do acesso aos cash-flows gerados pelas
suas participadas
- A VAA poderá ser parte de fusões e/ou aquisições,
parcerias e/ou alienações, as quais poderão ter efeitos
a médio e longo prazo
- O Grupo Visabeira exerce um controlo significativo
sobre a VAA e os seus interesses poderão diferir dos
interesses dos demais acionistas
- A VAA pode não ser capaz de manter o financiamento
e o apoio ao crédito de que presentemente beneficia
junto do Grupo Visabeira
Riscos relacionados com as Ações
- A volatilidade do mercado poderá desencadear uma
queda do preço das ações da VAA e do valor do
investimento
- O regime fiscal inerente à detenção e alienação das
Ações pode ser alterado
- A VAA poderá não conseguir pagar dividendos
- Os acionistas de países que não adotaram o Euro
enfrentam um risco de investimento suplementar
decorrente das flutuações da taxa de câmbio
relativamente à sua participação no capital social da
VAA
- A venda de um número substancial de ações em
mercado regulamentado poderá levar a uma redução
do preço das ações da VAA
- O mercado secundário das ações representativas do
capital social da VAA é pouco líquido
- Os direitos dos acionistas no quadro da lei portuguesa
poderão diferir dos direitos reconhecidos a acionistas
por ordenamentos que não o português
- As alterações à estrutura acionista da VAA podem
determinar alterações na sua estratégia e,
consequentemente, afetar os seus resultados
- Quaisquer aumentos do capital da VAA podem ter um
impacto negativo no preço das ações e os acionistas
existentes poderão sofrer uma diluição do capital por
eles detido na medida em que não sejam capazes de
participar em tais aumentos de capital
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E.1

Receitas líquidas
totais e uma
estimativa das
despesas totais
da oferta,
incluindo as
despesas
estimadas
cobradas ao
investidor pelo
emitente ou
oferente

E.2a

Motivos da Oferta,
afetação das
receitas, montante
líquido estimado
das receitas
Termos e
condições da
Oferta
Interesses
significativos para
a Oferta e
situações de
conflito de
interesses

E.3

E.4

E.5

E.6

E.7

Nome da pessoa
ou entidade que
propõe a venda
dos valores
mobiliários.
Acordos de
bloqueio (lock-up)
Indicar o
montante e a
percentagem de
diluição imediata
resultante da
Oferta
Despesas
estimadas
cobradas ao
investidor pelo
Emitente ou pelos
Oferentes

Não Aplicável. O presente Prospeto não respeita a nenhuma
oferta pública, dizendo apenas respeito à admissão à
negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon das
Ações anteriormente emitidas.
Com efeito, as Ações a admitir à negociação correspondem ao
aumento do capital social da VAA realizado no final de 2017,
conforme deliberado em Assembleia Geral realizada em 4 de
dezembro
de
2017,
de
€ 92.507.861,92
para
€ 121.927.317,04, através da emissão de 367.743.189 novas
ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor
nominal de € 0,08 cada, as quais foram inscritas em conta no
dia 22 de dezembro de 2017, na sequência da respetiva
liquidação e registo do aumento de capital na competente
Conservatória do Registo Comercial.
O referido aumento de capital foi realizado através (i) da
subscrição de 357.142.858 ações na modalidade de entradas
em espécie constituídas por conversão de créditos e (ii) da
subscrição de 10.600.331 ações no âmbito de uma oferta
reservada a acionistas.
Espera-se que as Ações sejam admitidas à negociação no dia
24 de julho de 2018.
Não Aplicável. Ver E.1 supra.

Não Aplicável. Ver E.1 supra.

Não Aplicável. Ver E.1 supra.

Não Aplicável. Ver E.1 supra.

Não Aplicável. Ver E.1 supra.

Não Aplicável. Ver E.1 supra.
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CAPÍTULO 2 – FATORES DE RISCO
O investimento nas Ações da VAA envolve riscos de natureza diversa. Os potenciais
investidores deverão ter em consideração toda a informação contida neste Prospeto ou nele
incluída por remissão e, em particular, os riscos que em seguida se descrevem antes de
tomarem qualquer decisão de investimento. A ocorrência de qualquer um dos
acontecimentos a seguir descritos poderá refletir-se de forma adversa na atividade, situação
financeira ou resultados operacionais da VAA. Em tal caso, o valor de mercado das Ações da
VAA poderá descer e é possível que os investidores possam vir a perder a totalidade ou
parte do seu investimento nas Ações da VAA.
Os fatores de risco abaixo descritos são aqueles que a VAA considera serem materiais, mas
podem não ser os únicos fatores de risco e incertezas inerentes à VAA e ao investimento na
VAA. É possível que outros fatores de risco, presentemente desconhecidos, ou que não são
para já considerados como materiais, possam ter uma consequência material adversa na
atividade, situação financeira ou resultados operacionais da VAA ou resultar em outros
acontecimentos que possam conduzir a uma diminuição no valor das Ações da VAA.
A VAA não pode assegurar que, perante a ocorrência de cenários adversos, as políticas e
procedimentos por si utilizados na identificação, acompanhamento e gestão dos riscos sejam
eficazes. A ordem pela qual os seguintes fatores de risco são apresentados não constitui
indicação relativamente à probabilidade da sua ocorrência ou magnitude do seu impacto.
Este Prospeto contém, igualmente, declarações sobre factos futuros que comportam riscos e
incertezas. Os resultados reais podem diferir substancialmente dos previstos nestas
declarações sobre factos futuros devido a determinados fatores, incluindo os riscos
enfrentados pela VAA, descritos abaixo e noutras partes do presente Prospeto.

2.1. Riscos relacionados com a atividade e o setor do Emitente
A atividade da VAA está sujeita à evolução macroeconómica, pelo que o efeito
negativo que a conjuntura macroeconómica possa ter na diminuição da procura nos
mercados em que a VAA atua pode ter consequências materiais adversas na atividade,
situação financeira ou resultados operacionais da VAA
A nível global, a economia e o sistema financeiro atravessaram um período de significativa
turbulência e incertezas. A União Europeia, e especificamente alguns países da zona Euro,
como Portugal e Espanha, têm sido particularmente afetados.
Oscilações na envolvente macroeconómica afetam o comportamento dos consumidores e
interferem na evolução da procura nos mercados em que a VAA opera. Adicionalmente, o
nível de investimento que tem sido executado pela Sociedade, nos anos mais recentes, torna
a Sociedade vulnerável face à evolução da envolvente macroeconómica. A VAA não
consegue prever como o ciclo económico se irá desenvolver a curto prazo ou nos próximos
anos ou se haverá uma nova deterioração do ciclo económico global nos países onde opera.
De acordo com as projeções apresentadas no Boletim Económico de maio de 2018 do Banco
de Portugal, o processo de expansão da economia portuguesa deverá manter-se nos
próximos anos. Após um aumento de 2,6% em 2017, a atividade económica deverá continuar
a apresentar um perfil de crescimento ao longo do horizonte de projeção, embora a um ritmo
progressivamente menor (2,3%, 1,9% e 1,7%, respetivamente em 2018, 2019 e 2020). Este
ritmo de crescimento implica que o PIB recupere o nível anterior à crise financeira
internacional em meados de 2018. No final do horizonte de projeção, o PIB deverá situar-se
cerca de 4% acima do nível registado antes da crise financeira internacional. É expectável
que as taxas de crescimento projetadas sejam superiores à média das estimativas do
crescimento potencial da economia portuguesa e deverão traduzir-se num hiato do produto
positivo nos próximos anos. De acordo com as referidas projeções, o crescimento do PIB em
Portugal será muito próximo do da média da área do euro ao longo do horizonte de projeção
(2017-2020). Em termos do PIB per capita, a convergência real face à área do euro deverá
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continuar nos próximos anos de forma ligeira, em parte refletindo a redução da população em
Portugal.
Atualmente, a maior parte das vendas e prestações de serviços da VAA realiza-se nos
mercados externos. Entre outros fatores, quaisquer alterações significativas na legislação ou
regulamentação, níveis de aceitação por parte dos consumidores, aumentos de custos ou
diminuição da procura, nos mercados externos ou em Portugal, podem limitar
significativamente a capacidade de gerar receitas e poderão ter consequências materiais
adversas na atividade, situação financeira ou resultados operacionais da VAA.
Em 2017, destaca-se o mercado externo como forte impulsionador de vendas e prestações
de serviços, com ênfase no alcance de novos mercados, essencialmente na Europa e na
Ásia, onde as exportações alcançaram 64% das vendas e prestações de serviços globais do
Grupo VAA, mais propriamente 54,5 milhões de euros.
A 31 de março de 2018, mantem-se o destaque no mercado externo como forte
impulsionador de vendas e prestações de serviços, onde as exportações alcançaram 67%
das vendas e prestações de serviços globais do Grupo VAA, mais propriamente 12,9 milhões
de euros.
Uma conjuntura económica nacional e internacional desfavorável naqueles mercados poderá
ter consequências materiais adversas na atividade, situação financeira ou resultados
operacionais da VAA.

A VAA poderá não conseguir alcançar resultados operacionais e cash flows positivos
no futuro
O desenvolvimento e implementação da estratégia definida para o Grupo VAA têm implicado
elevados níveis de investimento, tendo as necessidades de financiamento daí decorrentes
sido acauteladas, nomeadamente em virtude das operações de aumento de capital
efetuadas. Ainda que a VAA controle e monitorize regularmente os mercados em que atua,
com vista a medir os impactos de eventuais variações nas suas vendas e prestações de
serviços, procurando implementar medidas de gestão que evitem a degradação da sua
rentabilidade, a VAA não pode, contudo, assegurar a rentabilidade futura dos respetivos
investimentos.
A VAA procura efetuar uma adequada e eficiente gestão do risco de liquidez e fluxos de
caixa, com vista a promover o financiamento dos ativos por prazos e a taxas adequadas às
suas necessidades, bem como a liquidação atempada dos seus compromissos financeiros.
Neste sentido, têm sido efetuados esforços para a contratação de financiamentos com maior
prazo e vencimento, com vista a permitir o reforço dos capitais permanentes. No entanto,
atendendo à natureza dos negócios do Emitente, que contêm uma grande componente de
custos fixos, qualquer variação das margens de comercialização provoca efeitos relevantes
na rentabilidade dos negócios e respetivos cash flows, com consequências potencialmente
adversas e significativas na atividade, situação financeira e/ou resultados operacionais da
VAA.

A VAA apresenta um nível significativo de endividamento financeiro, que pode originar
constrangimentos de tesouraria
A VAA apresenta ainda um nível de endividamento bancário significativo, associado aos
elevados investimentos que pautaram os anos mais recentes.
A VAA procura efetuar uma gestão global e centralizada dos seus investimentos e tesouraria
para reduzir os riscos associados e evitar uma exposição a variações que possam afetar os
resultados das empresas. O recurso ao “factoring” e ao desconto de remessas de exportação
permite uma redução dos prazos médios de recebimento com a inerente antecipação de
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recebimentos e facilita a gestão de tesouraria, através da obtenção atempada do fundo de
maneio necessário ao financiamento do ciclo de exploração.
A 31 de dezembro de 2017, o endividamento de curto prazo ascendia a 24.208 milhares de
Euros e o de médio-longo prazo a 21.799 milhares de Euros. O aumento do capital no
montante de 51.484.046,46 Euros em dezembro de 2017 permitiu a diminuição destes níveis
de endividamento, com reforço dos capitais próprios.
A 31 de março de 2018, o endividamento de curto prazo ascendia a 22.873 milhares de
Euros e o de médio-longo prazo a 22.908 milhares de Euros.
No entanto, a dívida da VAA pode ainda exigir que uma porção significativa dos fluxos de
caixa gerados pelas suas atividades seja alocada à amortização periódica do capital e ao
pagamento dos respetivos juros, limitando assim a sua capacidade para desenvolver a sua
atividade e para planear ou reagir a alterações na atividade e no setor, desta forma
potenciando a vulnerabilidade da VAA a condições económicas e setoriais adversas.
Adicionalmente, os termos que regem o endividamento da VAA impõem compromissos que
limitam a sua atuação e que podem restringir a flexibilidade da VAA e ter um impacto
negativo na sua capacidade para implementar a sua estratégia e na sua capacidade de
distribuição de dividendos.
Face ao exposto, o nível de endividamento financeiro, pelo serviço de dívida que tem
associado constitui-se como um constrangimento operacional e de tesouraria, podendo
continuar a afetar negativamente a atividade e situação financeira da VAA

A VAA pode não ter capacidade de obter os financiamentos necessários à execução
das linhas de orientação estratégica definidas
A VAA espera financiar uma parte dos investimentos necessários com os cash flows gerados
pelas suas atividades, empréstimos bancários, suprimentos de acionistas e/ou outros meios
de financiamento. Contudo, caso as operações da VAA não consigam gerar cash flows
suficientes, a VAA pode ter que recorrer de forma mais significativa a fontes externas para
financiar determinados investimentos, nomeadamente através de empréstimos bancários ou
do recurso aos mercados de capitais. A VAA não pode dar qualquer garantia de que terá
capacidade para angariar o financiamento necessário para os investimentos necessários em
condições aceitáveis ou ótimas, ou de que conseguirá sequer angariá-los. Adicionalmente,
as condições dos mercados financeiros poderão afetar adversamente a capacidade da VAA
obter financiamento. Caso não consiga angariar tais financiamentos, a VAA poderá ver-se
forçada a reduzir ou diferir os investimentos necessários, o que poderá ter consequências
materiais adversas na atividade, situação financeira ou resultados operacionais da VAA.

A VAA pode não conseguir evitar concentrações de risco de crédito significativas
O Grupo VAA encontra-se exposto a um conjunto de riscos diversificados, sendo
reconhecida a importância da gestão do risco de crédito e da proteção da sua tesouraria,
bem como a importância do seguro de crédito, quer no mercado interno, quer no externo.
Consciente da importância de adotar uma gestão ativa dos diferentes riscos financeiros com
vista a minimizar os seus potenciais impactos negativos no cash flow, nos resultados e no
valor das empresas que o compõem, o Grupo VAA procura gerir esses riscos, formulando
estratégias de cobertura.
O risco de crédito é uma vertente importante e complexa que está presente na atividade da
VAA. As avaliações do risco pressupõem uma tomada de decisão de crédito, com base em
informações por vezes incompletas, num cenário de incertezas e constantes mutações. A
definição do risco de crédito é reflexo da multiplicidade, qualidade e origem das informações
disponíveis para o analista do crédito.
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As maiores restrições na cobertura externa do crédito concedido implicam uma maior
exigência e limitação na apreciação dos pedidos de concessão de crédito interno.
Caso o Grupo VAA não consiga evitar concentrações de risco de crédito significativas, estas
poderão ter consequências significativas adversas na sua atividade, situação financeira e/ou
resultados operacionais.

As condições económicas incertas associadas ao segmento do Cristal e Vidro
(manual) introduzem um grau adicional de variabilidade aos pressupostos aplicáveis e
poderão ter um impacto significativo nas estimativas consideradas
O Grupo VAA considerou no teste de imparidade realizado ao segmento do Cristal e Vidro
(manual) (o qual, apesar da recuperação registada no exercício de 2017, se tem manifestado
deficitário) um conjunto de pressupostos que, face às condições económicas incertas
associadas ao referido segmento, introduzem um grau adicional de variabilidade que poderá
ter impacto nas estimativas consideradas. Os referidos testes de imparidade resultaram
numa valorização daqueles ativos que se encontra, aproximadamente, 3,16% acima do seu
valor líquido contabilístico, não tendo em resultado do teste efetuado sido reconhecida
qualquer perda por imparidade.
Caso o Grupo VAA venha a ter que reconhecer perdas por imparidade relativamente ao
segmento do Cristal e Vidro (manual), tal poderá ter consequências significativas adversas
na sua atividade, situação financeira e/ou resultados operacionais.

A VAA atua num mercado altamente concorrencial
A VAA atua em mercados que se caraterizam por uma elevada competitividade, enfrentando
os players tradicionais de Portugal e do resto da Europa, bem como a entrada de produtores
asiáticos e do leste europeu, que competem essencialmente nos segmentos mais baixos.
O aumento da concorrência que se tem verificado, associado a um enquadramento
macroeconómico ainda em recuperação nos principais mercados onde a VAA atua, podem
afetar negativamente as suas vendas, prestações de serviços e resultados.

O negócio desenvolvido pela VAA necessita de investimentos constantes
A VAA desenvolve a sua atividade em mercados pautados por elevados níveis de
concorrência e em constante desenvolvimento, tanto em termos tecnológicos, como
decorrente de alterações nos hábitos de consumo e tendências de design, o que implica a
manutenção de investimentos constantes e recorrentes. São assim requeridas à VAA
capacidades acrescidas para acompanhar as mudanças e manter adequados níveis de
competitividade, o que, por sua vez, obriga, necessariamente, à afetação de recursos
financeiros.
No entanto, a VAA não pode garantir que os fundos necessários a estes investimentos e à
implementação das linhas de orientação estratégica para o desenvolvimento da Sociedade
serão obtidos, ou que o venham a ser nas condições pretendidas.
No caso de a VAA não dispor dos fundos necessários, os objetivos ou planos operacionais
de desenvolvimento dos negócios poderão ter de ser alterados ou diferidos, e as linhas de
orientação estratégica poderão vir a não ser prosseguidas com sucesso, podendo afetar
adversamente a atividade, situação financeira e resultados operacionais da VAA, com
impactos a longo prazo.
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A VAA não pode garantir a fidelização da sua base de clientes
O sucesso da VAA depende da capacidade de manter elevados níveis de fidelização da sua
base de clientes, apresentando aos seus clientes uma vasta gama de produtos competitivos,
inovadores e de qualidade superior. O eventual insucesso em manter elevados índices de
fidelização da sua base de clientes ou de proporcionar uma oferta competitiva, diversificada e
de superior qualidade, poderá afetar de forma adversa a atividade, situação financeira e
resultados da VAA.

A VAA está exposta a alterações nos hábitos de consumo e tendências de design
A VAA poderá ter de ajustar a sua estratégia em termos comerciais que permitam compensar
a redução das margens de comercialização dos seus produtos, decorrentes das alterações
dos hábitos de consumo e das tendências de design, uma vez que os consumidores têm
vindo a demonstrar uma preferência crescente por produtos mais práticos, funcionais,
inovadores, com uma forte aposta no design, os quais têm um ciclo de vida mais curto e são
comercializados a preços e margens mais reduzidos que os atuais produtos da VAA.

A VAA opera num setor em constante desenvolvimento em termos de inovação e
design, o que implica a necessidade de manter uma capacidade de acompanhar as
mudanças tecnológicas para manter a sua competitividade
As tecnologias usadas no setor da cerâmica encontram-se em permanente mudança e
rápido desenvolvimento. Para manter a competitividade, a VAA tem que se adaptar às
mudanças tecnológicas que permitem satisfazer as novas necessidades e hábitos de
consumo, nomeadamente ao nível da inovação e design. No caso de a VAA não ser capaz
de acompanhar as alterações tecnológicas atuais e futuras no setor de uma forma efetiva e
atempada, poderá vir a sofrer efeitos materiais adversos na sua atividade, situação financeira
e resultados operacionais.

A VAA tem contratado, sob licenciamento, o uso de sistemas de informação para o
bom funcionamento da sua atividade
No Grupo Vista Alegre, os processos de serviços partilhados são suportados pelas
ferramentas SAP e ERP. O Grupo Vista Alegre recorre a estas ferramentas para assegurar o
tratamento mais eficiente da informação, com o objetivo de otimizar os recursos e utilizar as
melhores práticas na execução dos processos.
Um outro programa complementar utilizado, sob licenciamento, é o programa de gestão de
lojas (faturação) denominado “Retail Management”.
Qualquer falha ou mau funcionamento dos sistemas de informação acima referidos pode ter
um efeito substancial adverso na atividade, situação financeira e/ou resultados operacionais
do Grupo VAA.

As falhas do sistema de tecnologias da informação (TI) poderão afetar as operações da
VAA
Os sistemas de TI da VAA são de importância crítica no apoio a todas as suas atividades
comerciais. Eventuais falhas nos sistemas de TI da VAA poderão resultar de falhas técnicas,
erro humano, falta de capacidade dos sistemas, violações de segurança ou de software para
os quais a VAA adquiriu licenças e sobre os quais não tem qualquer controlo. A introdução
de novas tecnologias e o desenvolvimento de novos usos, tais como redes sociais, expõem a
VAA a novas ameaças. Além disso, os ciber ataques e tentativas de hacking dos quais as
empresas podem ser vítimas são cada vez mais direcionados e levados a cabo por
especialistas. Qualquer falha ou mau funcionamento dos sistemas de TI da VAA pode ter um
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efeito substancial adverso na atividade, situação financeira e resultados operacionais da
VAA.

A VAA poderá não ter capacidade para rentabilizar os investimentos em inovação e
marketing
A inovação e o marketing são fatores críticos de sucesso para a criação de valor das marcas
da VAA, as quais constituem pilares estratégicos fundamentais para o desenvolvimento da
atividade da Sociedade. Assim, de modo a procurar manter e incrementar o valor das marcas
da VAA, esta terá de continuar a fazer uma aposta no investimento nestas áreas, embora o
mesmo tenha associado um retorno incerto futuro. No caso de os investimentos em inovação
e marketing não proporcionarem a rentabilidade futura esperada, tal poderá ter um efeito
material adverso na atividade, situação financeira e resultados operacionais da VAA.

A VAA enfrenta riscos associados à proteção das suas marcas
A VAA tem como imagem do grupo a marca Vista Alegre, tendo também outras marcas
próprias como a Atlantis, Casa Alegre e Cook&Serve. Não obstante a dependência da marca
ser mitigada pela componente de vendas com marca própria dos clientes, como é o caso do
contrato com o IKEA (onde o risco associado a qualquer uma das marcas acima
mencionadas não tem efeitos na performance operacional das vendas com marca própria do
cliente, por se tratarem de negócios autónomos à marca, ou seja, em que nenhuma das
marcas indicadas supra é utilizada), e outras marcas próprias de produtos de uso diário,
como as descritas no ponto 8.13 deste Prospeto, a VAA não pode garantir que as suas
marcas não venham a ser negativamente afetadas por factos alheios ao seu controlo,
incluindo o que respeita a contrafação, pelo que a eventual incapacidade em preservar
adequadamente a reputação e valor das marcas e dos direitos de propriedade intelectual a
elas associados pode afetar negativamente a atividade, situação financeira e resultados
operacionais da VAA.

A VAA está exposta a riscos inerentes ao justo valor de ativos das propriedades de
investimento e ativos tangíveis
As propriedades de investimentos, que correspondem a ativos imobiliários detidos para
auferir rendimento ou para valorização de capital, ou ambos, e não para uso na produção ou
fornecimento de bens e serviços ou para fins administrativos, são registadas pelo seu justo
valor, determinado por avaliação efetuada por entidade especializada independente.
As variações de justo valor das propriedades de investimento são relevadas na
demonstração consolidada dos resultados no ano em que são geradas, na linha de
aumento/(redução) de justo valor.
Os ativos fixos tangíveis correspondentes a terrenos e edifícios, os quais compreendem
essencialmente fábricas, armazéns, lojas de retalho e escritórios, encontram-se registados
de acordo com o modelo de revalorização, correspondendo a sua quantia escriturada na data
de relato ao seu justo valor na data da última revalorização deduzido de amortizações e de
perdas por imparidade acumuladas. São efetuadas revalorizações com uma periodicidade
anual com base em avaliações imobiliárias externas independentes.
De acordo com o modelo de revalorização, os aumentos na quantia escriturada de um ativo
em resultado da reavaliação de terrenos e edifícios são creditados em rubrica específica no
capital próprio. As diminuições que compensem aumentos anteriores do mesmo ativo são
levadas à mesma rubrica em que foram registados os aumentos; as restantes diminuições
são reconhecidas como gasto do período. Anualmente, a diferença entre a depreciação
baseada na quantia escriturada reavaliada do ativo levada a gastos do período e a
depreciação baseada no custo original do ativo, é transferida da reserva de justo valor para
resultados retidos.
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As variações negativas dos ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento poderão ter
um impacto negativo na atividade, situação financeira e resultados da VAA.

A VAA está exposta a riscos reputacionais, designadamente emergentes de rumores
que afetem a sua imagem e relacionamento com os clientes.
O risco reputacional é inerente à atividade da VAA. Qualquer publicidade negativa ou a
opinião negativa do público poderão afetar adversamente a capacidade do Grupo VAA para
manter e atrair clientes, bem como gerir a relação com outros stakeholders, contratar
financiamentos e, em geral, implementar o seu plano de negócios, causando um efeito
material adverso na atividade, situação financeira e resultados operacionais da VAA.

A VAA poderá ter dificuldades na contratação e retenção de pessoal qualificado
A capacidade da VAA para implementar com sucesso a sua estratégia de negócio depende,
designadamente, da sua capacidade em recrutar e manter os membros dos órgãos sociais e
os colaboradores mais qualificados e competentes para cada função em Portugal e noutros
países onde exerça atividade. Apesar de a política de recursos humanos do Grupo estar
orientada para atingir estes objetivos, não é possível garantir que no futuro não existam
limitações nesta área. A incapacidade para atrair e reter os membros dos órgãos sociais e os
colaboradores mais qualificados e competentes para cada função poderá limitar ou atrasar a
execução da estratégia de negócio, o que poderá ter um efeito negativo na atividade,
situação financeira e resultados da VAA.

A VAA está sujeita a riscos de estratégia e pode não conseguir executar com sucesso
as linhas de orientação estratégica que definiu
A VAA está exposta a riscos de estratégia, existindo a possibilidade de tomar decisões
estratégicas inadequadas, de falhas na implementação de decisões ou da falta de
capacidade de resposta face à evolução das condições de mercado.
A capacidade da VAA para executar com sucesso as linhas de orientação estratégica que
definiu encontra-se dependente de um conjunto de fatores, incluindo a capacidade para
implementar a estratégia comercial, aumentar o seu portfolio de produtos e de operar com
sucesso nos diversos mercados em que se encontra presente, a capacidade para adaptar a
sua gama de produtos às necessidades dos consumidores e conseguir manter o equilíbrio
económico-financeiro. A capacidade para executar as linhas de orientação estratégica está
ainda sujeita a uma variedade de riscos adicionais, incluindo os referidos neste Capítulo.
Adicionalmente, muitos destes fatores de risco encontram-se relacionados com matérias que
estão fora do controlo da VAA. Nessa medida, a VAA não pode assegurar que será capaz de
executar com sucesso a sua estratégia operacional e financeira e atingir os objetivos fixados
nos prazos definidos, o que poderá ter impactos adversos na atividade, situação financeira e
resultados operacionais da VAA.

A VAA incorre em riscos associados às variações das taxas de juro
A dívida remunerada da VAA está sujeita a variações da taxa de juro, não se encontrando
este risco coberto por instrumentos financeiros de cobertura (hedging). Adicionalmente, se as
taxas de juro se agravarem mais do que o previsto, ou se a obtenção de novas fontes de
financiamento se revelar mais dispendiosa do que no passado, a atividade, a situação
financeira e os resultados operacionais poderão ser afetados de forma adversa e
significativa. Assim sendo, variações adversas das taxas de juro poderão ter um impacto
negativo nos resultados da Sociedade e na sua situação financeira.
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A VAA incorre em riscos associados às variações das taxas de câmbio
A atividade da VAA está sujeita a variações das taxas de câmbio do Euro face a outras
moedas, as quais decorrem, por um lado, da sua atividade de exportação para outros países,
e, por outro, da constituição de subsidiárias em outros países.
Embora as exportações para países cuja moeda não seja o Euro tenham um peso reduzido
no total das suas vendas e prestações de serviços, a VAA procura mitigar este risco,
nomeadamente através da realização das suas exportações em Euros, dado que as
variações das taxas de câmbio podem ter consequências materiais adversas na atividade,
situação financeira ou resultados operacionais da VAA.
A constituição de subsidiárias no Brasil, Moçambique, Estados Unidos da América e Índia,
através das quais a VAA procede à comercialização nos respetivos mercados em moeda
distinta do Euro, aporta, em termos consolidados, risco de balanço pela incorporação das
respetivas contas.

A VAA está sujeita a riscos operacionais
No decurso normal da atividade da VAA e em resultado da sua estrutura organizativa, o
Grupo está sujeito a determinados riscos operacionais, incluindo interrupções no serviço
prestado ou atrasos na prestação de serviços, fraudes atribuíveis a terceiros, omissões,
erros, e atrasos na implantação de requisitos para a gestão dos riscos. Estes riscos são
acompanhados pela VAA de uma forma contínua, através de sistemas administrativos e de
informação, entre outros, estando alguns riscos operacionais cobertos por apólices de
seguro. No entanto, não é possível garantir que o acompanhamento contínuo realizado e a
prevenção destes riscos serão suficientes (e que VAA não será sujeita ao pagamento de
prémios de seguro mais elevados), designadamente em circunstâncias que não estejam sob
controlo da Sociedade, pelo que o eventual insucesso na execução das políticas de gestão e
controlo dos riscos do Grupo poderá ter um efeito negativo na atividade, situação financeira e
resultados operacionais da VAA.

A VAA poderá ficar exposta a riscos não identificados ou a um nível não esperado de
riscos
Para além dos riscos acima especificados, o Grupo VAA está ainda exposto a um conjunto
de riscos, incluindo riscos de liquidez, risco dos preços de matérias-primas e subsidiárias
(como por exemplo o gás, a eletricidade, o litargírio e o papel para embalagens) e outros, de
momento não identificados.
Não obstante terem sido implementadas metodologias de gestão de cada tipo de risco ao
qual o Grupo VAA está exposto, perante a ocorrência de cenários excecionalmente
adversos, as políticas e procedimentos utilizados pela VAA na identificação,
acompanhamento e gestão dos riscos poderão não se revelar totalmente eficazes.

As atividades de produção estão sujeitas a regulamentação ambiental, de saúde e
segurança, e são suscetíveis de gerar acidentes industriais e riscos ambientais, de
segurança e/ou outros
A atividade de produção do Grupo VAA está sujeita a várias leis e regulamentações de
segurança e de proteção ambiental, encontrando-se diversos aspetos das suas atividades,
nomeadamente as de natureza industrial, sujeitos a leis e regulamentações para o controlo
de atividades de risco. Estas leis e regulamentações exigem que o Grupo VAA obtenha e
mantenha licenças e autorizações e implemente programas de saúde e segurança e
procedimentos para controlar riscos associados à sua atividade industrial, bem como para
administrar o funcionamento do dia-a-dia.
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A VAA incorre e continuará a incorrer em despesas de investimento e despesas operacionais
e outros custos no curso normal da atividade para cumprir as regras ambientais e de
segurança e regulamentações aplicáveis. Embora não estejam atualmente previstas
despesas de capital significativas relativas a regulamentação ambiental fora do curso normal
da atividade, a VAA não pode assegurar que tais despesas (que podem ser de montante
significativo) não venham a ocorrer ou a ser necessárias no futuro.
A alteração de legislação ou regulamentações de saúde e segurança poderá ter implicações
no futuro na conceção de unidades industriais ou outras instalações, podendo em
consequência afetar adversamente o respetivo desempenho operacional ou a rentabilidade
da VAA, com consequências materiais na atividade, situação financeira ou resultados
operacionais da VAA.
A atividade produtiva do Grupo VAA tem subjacente a possibilidade de ocorrência de
acidentes industriais. Funcionários ou terceiros podem sofrer danos corporais em resultado
de tais acidentes. Embora a VAA acredite que as suas unidades industriais se encontram
adequadamente construídas, e considere que são submetidas a testes rigorosos de controlo
de segurança e qualidade, e, bem assim, que o respetivo processo de conceção, fabrico e
construção é controlado, não existe qualquer garantia de que não possam ocorrer acidentes
durante o processo produtivo.
Adicionalmente, as unidades industriais e outras instalações podem estar sujeitas a danos
que ocorram fora do âmbito normal da atividade, incluindo em resultado de desastres
naturais e catástrofes naturais ou provocadas pelo homem. Tais acidentes ou
acontecimentos podem causar danos graves às unidades industriais e outras instalações,
sendo necessárias grandes reparações ou a substituição de equipamento dispendioso,
podendo assim a capacidade de funcionamento e a produção em tais instalações ficar
limitada durante um período de tempo. A cobertura de seguro que exista a cada momento
poderá tornar-se indisponível ou ser insuficiente para cobrir perdas ou responsabilidades
relativas a alguns destes riscos.
Ademais, estes acontecimentos podem dar origem a perigos ambientais, de saúde e
poluição, revelando-se um incómodo para as populações vizinhas. Poderá também ser
exigido à VAA o pagamento de indemnizações, multas ou coimas, limpeza de danos
ambientais ou o encerramento das unidades industriais ou outras instalações para o
cumprimento das regulamentações ambientais ou de saúde e segurança.
A ocorrência de qualquer um destes acontecimentos poderá refletir-se de forma adversa na
atividade, situação financeira ou resultados operacionais da VAA.

A alteração da legislação e regulamentação fiscais e o aumento de impostos ou a
redução de benefícios fiscais poderá ter um efeito adverso na atividade da VAA
A VAA poderá ser afetada adversamente por alterações na legislação e demais
regulamentação fiscal aplicável em Portugal, na União Europeia e em outros países onde
desenvolve a sua atividade, bem como por alteração de interpretação por parte das
autoridades fiscais competentes, dessa legislação e regulamentação. Alterações
significativas na legislação fiscal em Portugal, na União Europeia ou naqueles países
terceiros onde a VAA mantém atividade, ou dificuldades na implementação ou cumprimento
de novas leis e regulamentação fiscais poderão ter um relevante impacto negativo na
atividade, situação financeira e resultados da VAA.

A VAA é parte em litígios
Como consequência do curso normal da atividade, a VAA é atualmente, e poderá vir a ser no
futuro, parte em ações judiciais, reclamações e disputas relacionadas com as suas
atividades. Estes litígios podem incluir reclamações de caráter ambiental, recursos de
licenças, reclamações relativas a emprego, disputas contratuais, reclamações por danos
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pessoais ou danos de propriedade decorrentes ou relativos a produtos comercializados pela
VAA ou ações judiciais interpostas por entidades reguladoras e fiscais, entre outros.
A VAA é incapaz de garantir que irá sair vitoriosa em qualquer destes litígios ou que se
precaveu adequadamente ou contratou seguro adequado contra quaisquer eventuais
prejuízos.
Qualquer litígio pode ter consequências financeiras adversas materiais para a VAA, podendo
esta não ter fundos próprios adequados para fazer face a eventuais perdas associadas a
litígios que não estejam cobertas por seguro. Adicionalmente, qualquer resultado negativo
relativo a qualquer litígio em que esteja envolvida poderá afetar negativamente a reputação
da VAA e a sua situação económico-financeira.
Em particular, está atualmente pendente uma ação judicial contra a subsidiária Faianças da
Capôa, a qual originou o registo legal de uma hipoteca sobre o seu imóvel sito em Aradas,
Aveiro, no valor de 1,67 milhões de euros, valor este que é única e exclusivamente da
responsabilidade do credor.

A VAA pode incorrer em custos futuros relativos aos planos de reforma de benefícios
definidos
O Grupo VAA tem em vigor vários planos de reforma de benefícios definidos, uns a cargo do
fundo de pensões (Futuro - Grupo Montepio) e outros a cargo do próprio Grupo. As
responsabilidades decorrentes do plano de benefício definido a cargo do Grupo são
asseguradas diretamente pelo Grupo, sendo atuarialmente estimadas, à data do
encerramento das contas, por uma entidade especializada. As restantes responsabilidades
decorrentes de planos de benefício de reforma definidos encontram-se cobertas por um
fundo de pensões autónomo gerido por uma entidade especializada (Futuro - Grupo
Montepio).
Os riscos mais críticos relacionados com a contabilização de planos de benefício de reforma
estão muitas vezes associados ao retorno dos ativos do plano de benefício e à taxa de
desconto utilizada para avaliar o valor atual das responsabilidades a serem pagas no futuro
aos respetivos beneficiários.
Adicionalmente, o montante registado nas contas consolidadas referente às
responsabilidades por benefícios de reforma baseia-se em determinados pressupostos de
mortalidade, sendo que os beneficiários dos planos de benefício poderão viver mais anos do
que o previsto e, como tal, beneficiar do plano para além do dotado para o efeito. Assim, as
responsabilidades relativas a planos de benefício de reforma podem exercer uma pressão
adversa sobre os fluxos de caixa da VAA. Caso o nível de cobertura das responsabilidades
dos planos de benefício se revele insuficiente, a VAA pode ter necessidade de efetuar
contribuições adicionais no futuro, o que poderá afetar de forma adversa a sua atividade,
situação financeira e resultados.

A VAA poderá enfrentar interrupções laborais que interfiram com as suas operações e
atividade
Não obstante a VAA acreditar que mantém relações laborais satisfatórias com os seus
colaboradores, a VAA está sujeita ao risco de conflitos e litígios com os seus trabalhadores,
ou entidades sindicais, que podem resultar em diminuição ou interrupção da sua atividade
operacional e consequentemente afetar, adversa e materialmente, a atividade, a situação
financeira e os resultados operacionais da VAA.
Embora no passado recente não tenham ocorrido na VAA quaisquer litígios laborais
significativos ou paralisações, não é possível garantir que no futuro não possam ocorrer
greves ou paralisações laborais, ou quaisquer outras ações de natureza sindical em qualquer
uma das instalações da VAA. Qualquer paralisação laboral ou outro litígio laboral poderá
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afetar, adversa e materialmente, a atividade, situação financeira e resultados operacionais da
VAA.

A VAA, enquanto sociedade gestora de participações sociais, tem por único objeto
contratual a gestão de participações sociais noutras sociedades como forma indireta
de exercício de atividades económicas, pelo que o cumprimento das obrigações por si
assumidas depende do acesso aos cash-flows gerados pelas suas participadas
A VAA, enquanto sociedade gestora de participações sociais, tem como principais ativos
participações sociais, dependendo assim da eventual distribuição de dividendos por parte
das sociedades suas participadas, do pagamento de juros e reembolso de empréstimos
concedidos e de outros cash-flows distribuídos por essas sociedades.
A capacidade das sociedades participadas de disponibilizarem fundos à VAA dependerá, em
parte, da sua capacidade de gerarem cash-flows positivos. A capacidade destas sociedades
de, por um lado, distribuírem dividendos, e por outro, pagarem juros e reembolsarem
empréstimos concedidos pela VAA, está sujeita, entre outros aspetos, a restrições
estatutárias e fiscais, aos respetivos resultados, às reservas disponíveis, à sua estrutura
financeira e ao cumprimento de obrigações e restrições contratuais.

A VAA poderá ser parte de fusões e/ou aquisições, parcerias e/ou alienações, as quais
poderão ter efeitos a médio e longo prazo
A VAA poderá participar em fusões, aquisições e/ou venda de ativos em Portugal ou noutro
local, no caso de essas oportunidades surgirem. A VAA pretende avaliar cada potencial
investimento com base numa análise financeira e de mercado extensa, que pode incluir
certos pressupostos. Não pode haver qualquer garantia de que tais operações sejam feitas
de modo atempado e eficiente ou de que a VAA não sofra prejuízos em consequência
dessas operações. Investimentos ou desinvestimentos adicionais poderão ter um efeito
adverso e substancial na atividade, na situação financeira, nas perspetivas ou nos resultados
operacionais da VAA.

2.2. Riscos relacionados com a estrutura acionista do Emitente
O Grupo Visabeira exerce um controlo significativo sobre a VAA e os seus interesses
poderão diferir dos interesses dos demais acionistas
À data do presente Prospeto, o Grupo Visabeira detém, direta e indiretamente, mais de 90%
do capital social e dos direitos de voto da VAA. Em consequência, tem capacidade para
influenciar substancialmente todos os assuntos que requeiram aprovação por parte dos
acionistas da VAA, incluindo a declaração de dividendos, a eleição dos membros da
generalidade dos órgãos sociais, incluindo do Conselho de Administração (que toma as
principais decisões relativas à atividade da VAA e pode nomear uma comissão executiva), a
adoção de alterações aos Estatutos e ao seu capital social, bem como a condução
estratégica da Sociedade. O Grupo Visabeira terá também a capacidade de introduzir ou
evitar uma alteração na estrutura de controlo da VAA. Os interesses do Grupo Visabeira
podem divergir dos interesses da VAA ou dos interesses dos demais acionistas da
Sociedade, e eventuais divergências podem afetar o Grupo VAA, designadamente
desencorajando potenciais transações que poderiam beneficiar os demais acionistas,
afetando a estratégia do Grupo VAA.

A VAA pode não ser capaz de manter o financiamento e o apoio ao crédito de que
presentemente beneficia junto do Grupo Visabeira
Apesar de o Grupo Visabeira ter vindo a apoiar a VAA ao nível do crédito, não se encontra
contratualmente obrigado a conceder crédito à VAA, ou a fazê-lo em condições de mercado.
34

Não existe garantia de que o Grupo Visabeira continue a conceder financiamentos à VAA, a
apoiar o seu financiamento junto de terceiros ou que cláusulas de vencimento antecipado
dos contratos de financiamento em vigor não sejam acionadas. Caso o Grupo Visabeira não
conceda financiamentos à VAA, ou não pratique taxas de mercado, a Sociedade pode ver-se
obrigada a procurar fontes de financiamento alternativas junto de terceiros na forma de
empréstimos bancários ou de recurso ao mercado de capitais, que podem ter de ser
efetuados em termos mais desfavoráveis do que os dos atualmente existentes. A VAA não
pode dar qualquer garantia de que terá capacidade para angariar os financiamentos exigidos
para os investimentos necessários em condições aceitáveis ou ótimas, ou de que conseguirá
sequer angariá-los.
A ocorrência de tais factos poderá ter efeitos materiais negativos na atividade, situação
financeira ou resultados operacionais da VAA.

2.3. Riscos relacionados com as Ações
A volatilidade do mercado poderá desencadear uma queda do preço das ações da VAA
e do valor do investimento.
As ações representativas do capital social da VAA encontram-se admitidas à negociação no
mercado regulamentado Euronext Lisbon, salvo as Ações emitidas na sequência do aumento
de capital deliberado em Assembleia Geral realizada em 4 de dezembro de 2017 e registado
na competente Conservatória do Registo Comercial em 22 de dezembro de 2017, que se
espera que sejam admitidas à negociação no dia 24 de julho de 2018. A cotação das ações
representativas do capital social da VAA poderá variar.
O preço das ações da VAA poderá revelar-se volátil. Fatores como alterações legislativas e
fiscais em Portugal e em outras jurisdições em que o Grupo VAA opere, flutuações nos
resultados operacionais da VAA e nas expetativas dos investidores a esse respeito,
variações nas recomendações dos analistas no que respeita à VAA ou ao setor onde atue e
variações nas condições dos mercados financeiros e de capitais em geral poderão ter um
efeito negativo no preço de mercado das ações da VAA.

O regime fiscal inerente à detenção e alienação das Ações pode ser alterado
Os detentores das ações da VAA estão sujeitos a retenção na fonte na distribuição de
dividendos ou de outros montantes a serem pagos em virtude da detenção dessas ações.
Adicionalmente, os detentores de ações poderão estar sujeitos a tributação por mais-valias
resultantes da venda das Ações. Ver Capítulo 7 - “Regime Fiscal” do presente Prospeto.
Assim, a alteração da legislação e regulamentação fiscais e o aumento de impostos ou a
redução de benefícios fiscais poderá ter um efeito adverso no investimento nas ações da
VAA.

A VAA poderá não conseguir pagar dividendos
Para além de depender de decisão dos respetivos acionistas, o pagamento de dividendos
futuros dependerá das condições verificadas em cada momento, incluindo os resultados
líquidos, proveitos, situação financeira, disponibilidade de reservas distribuíveis, perspetivas
futuras, condições de negócio e outros fatores relevantes. Não há garantia de que a VAA
venha a conseguir efetuar distribuições de dividendos no futuro.
A VAA espera que a principal fonte de receitas para o pagamento de dividendos aos seus
acionistas consista em dividendos pagos pelas suas subsidiárias, atuais ou futuras. A
capacidade de pagar dividendos é determinada de forma independente pelos órgãos sociais
competentes de cada subsidiária em conformidade com as regras de distribuição de
dividendos aplicáveis a cada uma das subsidiárias envolvidas.
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Adicionalmente, dos contratos de financiamento celebrados ou a celebrar pela VAA e/ou
suas participadas, constam e podem vir no futuro a constar disposições que limitem ou
restrinjam o pagamento de dividendos, ou imponham o reembolso antecipado dos valores
mutuados em função dos resultados obtidos, o que poderá limitar ou restringir a capacidade
da VAA para pagar dividendos.
Atualmente, por força dos contratos de financiamento celebrados, a VAA está impossibilitada
de distribuir dividendos, reembolsar suprimentos ou de prestar outras formas de
remuneração aos seus acionistas enquanto os mesmos vigorarem, ou seja, até ao final de
2026. Sobre as restrições contratuais ao pagamento de dividendos atualmente em vigor, ver
ponto 8.11 deste Prospeto.

Os acionistas de países que não adotaram o Euro enfrentam um risco de investimento
suplementar decorrente das flutuações da taxa de câmbio relativamente à sua
participação no capital social da VAA
As ações da VAA são denominadas e transacionadas em Euros e as Ações irão ser
admitidas à negociação em Euros. Quaisquer futuros pagamentos de dividendos sobre as
ações serão efetuados em Euros. O valor das ações, quaisquer dividendos pagos pela VAA
ou qualquer receita proveniente de qualquer venda das ações poderão ser afetados pela sua
conversão em dólares americanos ou outra divisa local de investidores de outros países que
não adotaram o Euro.

A venda de um número substancial de ações em mercado regulamentado poderá levar
a uma redução do preço das ações da VAA
A ocorrência de vendas de um número substancial de ações no mercado, ou a perceção que
essa venda possa vir a verificar-se, poderá afetar negativamente o preço de mercado das
Ações da VAA ou a capacidade de a VAA angariar capital através de uma futura oferta
pública de ações.

O mercado secundário das ações representativas do capital social da VAA é pouco
líquido
O Grupo Visabeira detém, direta e indiretamente, mais de 90% do capital social e dos direitos
de voto da VAA. Atualmente, o mercado secundário das ações representativas do capital
social da VAA é pouco líquido. Não pode ser dada qualquer garantia de que, após a
admissão à negociação das Ações, se venha a desenvolver um mercado secundário com
maior liquidez para as ações representativas do capital social da VAA. A falta de um mercado
ativo pode prejudicar a capacidade dos investidores venderem as suas ações da VAA no
momento em que desejem fazê-lo ou a um preço que considerem razoável. A falta de um
mercado ativo também pode reduzir o valor de mercado das ações da VAA. Mercados ativos
e líquidos geralmente resultam numa menor volatilidade de preços e numa execução mais
eficiente para o investidor de ordens de compra e venda. Um mercado inativo pode também
prejudicar a capacidade da VAA de captar capital através da subscrição ou alienação de
ações da VAA e pode prejudicar a capacidade da VAA de adquirir outras sociedades
utilizando ações da VAA como contrapartida.

Os direitos dos acionistas no quadro da lei portuguesa poderão diferir dos direitos
reconhecidos a acionistas por ordenamentos que não o português
A VAA é uma sociedade aberta regida pelo direito português e os direitos dos titulares das
suas ações são os decorrentes dos Estatutos da VAA e dos direitos societários e dos valores
mobiliários portugueses, independentemente da lei nacional aplicável aos respetivos
acionistas.
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Os direitos dos acionistas, bem como outras questões que influenciem aqueles direitos,
poderão ser diferentes em Portugal relativamente a outras jurisdições cuja legislação seja
aplicável aos acionistas da VAA. Adicionalmente, a possibilidade de acionistas proporem
ações contra a VAA e seus administradores ao abrigo de regimes jurídicos estrangeiros e a
exequibilidade de decisões judiciais ou arbitrais proferidas contra a Sociedade ou qualquer
um dos seus responsáveis fora de Portugal está sujeita à verificação de determinados
requisitos legais e poderá estar sujeita a algumas limitações.

As alterações à estrutura acionista da VAA podem determinar alterações na sua
estratégia e, consequentemente, afetar os seus resultados
A VAA é uma sociedade aberta e com ações admitidas à negociação em mercado
regulamentado e, nessa medida, encontra-se sujeita a particularidades decorrentes, entre
outros, do regime das ofertas públicas de aquisição ou da perda da qualidade de sociedade
aberta.
As alterações à estrutura acionista da VAA, designadamente em resultado de oferta pública
de aquisição e/ou uma mudança de controlo, podem determinar alterações ao nível da
estratégia da Sociedade, com impacto ao nível das suas atividades e resultados.

Quaisquer aumentos do capital da VAA podem ter um impacto negativo no preço das
ações e os acionistas existentes poderão sofrer uma diluição do capital por eles detido
na medida em que não sejam capazes de participar em tais aumentos de capital
A VAA pode vir, no futuro, a aumentar o seu capital social, por entradas em dinheiro ou em
espécie, designadamente para financiar quaisquer aquisições ou investimentos, ou para
reforçar o seu balanço. Tal aumento de capital pode ter um impacto negativo no preço das
ações da VAA. De acordo com a lei portuguesa, os acionistas têm um direito proporcional de
preferência na subscrição de aumentos de capital, por entradas em dinheiro, no caso de
emissão de novas ações ou de outros valores mobiliários que deem ao seu titular a
possibilidade de adquirir novas ações. Este direito pode ser limitado ou suprimido por
deliberação tomada em assembleia geral. Nestes casos, a participação social dos acionistas
no capital social da VAA pode sofrer uma diluição.
O exercício dos direitos de preferência na subscrição por certos acionistas não residentes em
Portugal pode igualmente ser restringido pela lei aplicável, bem como pelas práticas ou
outras regras, e tais acionistas podem estar impedidos de exercer esses direitos. Os
acionistas em jurisdições fora de Portugal que não consigam ou possam exercer os seus
direitos de preferência na subscrição no caso de um futuro aumento de capital podem sofrer
diluição do capital por eles detido.
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CAPÍTULO 3 – RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO
A forma e o conteúdo do presente Prospeto obedecem aos preceitos estabelecidos no
CódVM, ao disposto no Regulamento 809/2004 e na demais legislação aplicável.
3.1. Identificação dos responsáveis pela informação contida no Prospeto
As entidades que a seguir se indicam são, no âmbito da responsabilidade que a cada um é
atribuída nos termos do disposto nos artigos 149.º e 243.º do CódVM, responsáveis pela
suficiência, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação contida no
presente Prospeto à data da sua publicação, nos termos abaixo referidos.
a) O Emitente
VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A., sociedade aberta com sede no Lugar da
Vista Alegre, Freguesia de Ílhavo (São Salvador), Concelho de Ílhavo, com o capital
social de 121.927.317,04 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
da Ílhavo, sob o número único de matrícula 500.978.654
b) Os atuais membros do Conselho de Administração:
Presidente:
NUNO MIGUEL RODRIGUES TERRAS MARQUES
Vice-presidente:
PAULO JORGE LOURENÇO PIRES
Vogais:
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO LOPES
NUNO MIGUEL FERREIRA DE ASSUNÇÃO BARRA
PAULO JOSÉ ANTUNES SOARES
ALDA ALEXANDRA ABRANTES COSTA
JOÃO MANUEL PISCO DE CASTRO
NUNO MARIA PINTO DE MAGALHÃES FERNANDES THOMAZ
JORGE PAULO SACADURA ALMEIDA COELHO
CRISTINA ISABEL SOUSA LOPES
c) À data da aprovação das contas do ano 2017, o Conselho de Administração
contava com os seguintes membros:
Presidente:
NUNO MIGUEL RODRIGUES TERRAS MARQUES
Vice-presidente:
PAULO JORGE LOURENÇO PIRES
Vogais:
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO LOPES
NUNO MIGUEL FERREIRA DE ASSUNÇÃO BARRA
PAULO JOSÉ ANTUNES SOARES
ALDA ALEXANDRA ABRANTES COSTA
JOÃO MANUEL PISCO DE CASTRO
MARIA FILOMENA DIAS PASTOR
À data da aprovação das contas do ano 2016, o Conselho de Administração
contava com os seguintes membros:
Presidente:
JOÃO MANUEL PISCO DE CASTRO
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Vogais:
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO LOPES
ALDA ALEXANDRA ABRANTES COSTA
PAULO JOSÉ ANTUNES SOARES
PAULO JORGE LOURENÇO PIRES
NUNO MIGUEL FERREIRA DE ASSUNÇÃO BARRA
MARIA FILOMENA DIAS PASTOR
À data da aprovação das contas do ano 2015, o Conselho de Administração
contava com os seguintes membros:
Presidente:
JOÃO MANUEL PISCO DE CASTRO
Vice-presidente:
LÁZARO FERREIRA DE SOUSA
Vogais:
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO LOPES
ALDA ALEXANDRA ABRANTES COSTA
ÁLVARO MANUEL CARVALHAS DA SILVA TAVARES
PAULO JORGE LOURENÇO PIRES
MARIA FILOMENA DIAS PASTOR
d) Os atuais membros da Comissão Executiva:
Presidente:
PAULO JORGE LOURENÇO PIRES
Vogais:
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO LOPES
NUNO MIGUEL FERREIRA DE ASSUNÇÃO BARRA
PAULO JOSÉ ANTUNES SOARES
ALDA ALEXANDRA ABRANTES COSTA
e) À data da aprovação das contas do ano 2017, a Comissão Executiva contava com
os seguintes membros:
Presidente:
PAULO JORGE LOURENÇO PIRES
Vogais:
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO LOPES
NUNO MIGUEL FERREIRA DE ASSUNÇÃO BARRA
PAULO JOSÉ ANTUNES SOARES
ALDA ALEXANDRA ABRANTES COSTA
À data da aprovação das contas do ano 2016, a Comissão Executiva contava com
os seguintes membros:
Presidente:
JOÃO MANUEL PISCO DE CASTRO
Vogais:
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO LOPES
PAULO JORGE LOURENÇO PIRES
PAULO JOSÉ ANTUNES SOARES
NUNO MIGUEL FERREIRA DE ASSUNÇÃO BARRA
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À data da aprovação das contas do ano 2015, a Comissão Executiva contava com
os seguintes membros:
Presidente:
LÁZARO FERREIRA DE SOUSA
Vogais:
MARIA HELENA DA BERNARDA
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO LOPES
PAULO JORGE LOURENÇO PIRES
f)

Os atuais membros do Conselho Fiscal, o Revisor Oficial de Contas e o Auditor
Externo:
Presidente:
ALBERTO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LOPES
Vogais:
ANTÓNIO AUGUSTO ALMEIDA TRABULO
MARIA JOÃO MARTINS PARREIRA FERREIRA LEITE
Suplente:
JOSÉ MANUEL VARANDAS MARQUES
ROC:
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S.A., representada por MIGUEL NUNO
MACHADO CANAVARRO FONTES
Auditor Externo:
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S.A., representada por MIGUEL NUNO
MACHADO CANAVARRO FONTES

g) À data de aprovação das contas do exercício de 2017, os membros do Conselho
Fiscal, o Revisor Oficial de Contas e o Auditor Externo eram:
Presidente:
ALBERTO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LOPES
Vogais:
ANTÓNIO AUGUSTO ALMEIDA TRABULO
MANUEL DUARTE DOMINGUES
Suplente:
JOSÉ MANUEL VARANDAS MARQUES
ROC:
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S.A., representada por MIGUEL NUNO
MACHADO CANAVARRO FONTES
Auditor Externo:
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S.A., representada por MIGUEL NUNO
MACHADO CANAVARRO FONTES
À data de aprovação das contas do exercício de 2016, os membros do Conselho
Fiscal, o Revisor Oficial de Contas e o Auditor Externo eram:
Presidente:
ALBERTO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LOPES
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Vogais:
JOÃO CARLOS MONTEIRO DE MACEDO
ANTONIO AUGUSTO ALMEIDA TRABULO
Suplente:
PEDRO MIGUEL ALÃO CABRITA
ROC:
ERNST & YOUNG, AUDIT E ASSOCIADOS, SROC, S.A., representada por
RUI ABEL SERRA MARTINS
Auditor Externo:
ERNST & YOUNG, AUDIT E ASSOCIADOS, SROC, S.A., representada por
RUI ABEL SERRA MARTINS
À data de aprovação das contas do exercício de 2015, os membros do Conselho
Fiscal, o Revisor Oficial de Contas e o Auditor Externo eram:
Presidente:
JOÃO CARLOS MONTEIRO DE MACEDO
Vogais:
PEDRO MIGUEL ALÃO CABRITA
HERNÂNI JOÃO DIAS BENTO
Suplente:
MARIA JOSÉ NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE VAZ CALDAS
ROC:
ERNST & YOUNG, AUDIT E ASSOCIADOS, SROC, S.A., representada por
RUI MANUEL CUNHA VIEIRA
Auditor Externo:
ERNST & YOUNG, AUDIT E ASSOCIADOS, SROC, S.A., representada por
RUI MANUEL CUNHA VIEIRA
h) Pelo relatório relativo à verificação do valor das entradas em espécie no âmbito do
aumento de capital social da VAA realizado em dezembro de 2017, constante do
Anexo A ao presente Prospeto, a Jorge Amorim & Susana Pereira, SROC, LDA, na
qualidade de Sociedade Revisora Oficial de Contas responsável pela elaboração
do mesmo.

3.2. Disposições legais relevantes sobre responsabilidade pela informação
Nos termos do artigo 149.º, n.º 3 do CódVM, aplicável ex vi do artigo 243.º do mesmo código,
a responsabilidade das pessoas acima referidas é excluída se provarem que o destinatário
tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de conteúdo do Prospeto à data da emissão
da sua declaração contratual ou em momento em que a respetiva revogação ainda era
possível.
Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo 149.º, a responsabilidade é ainda excluída se eventuais
danos resultarem apenas do sumário do Prospeto ou de qualquer das suas traduções, salvo
se o mesmo, quando lido em conjunto com os outros documentos que compõem o Prospeto,
contiver menções enganosas, inexatas ou incoerentes, ou não prestar as informações
fundamentais para permitir que os investidores determinem se e quando investir nas Ações.
Nos termos do n.º 2 do referido artigo 149.º, uma eventual culpa será apreciada de acordo
com elevados padrões de diligência profissional.

41

Por força da alínea b), do artigo 150.º do CódVM, e no que respeita à presente admissão, a
VAA responde independentemente de culpa em caso de responsabilidade dos membros do
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Revisor Oficial de Contas, do Auditor
Externo e de outras pessoas que tenham certificado ou, de qualquer outro modo, apreciado
os documentos de prestação de contas em que o Prospeto se baseia.
No que respeita à admissão à negociação das Ações, nos termos do artigo 243.º, alínea b),
do CódVM, o direito à indemnização deve ser exercido no prazo de seis meses após o
conhecimento da deficiência do Prospeto ou da sua alteração e cessa, em qualquer caso,
decorridos dois anos a contar da divulgação do Prospeto de admissão ou da alteração que
contém a informação ou previsão desconforme.

3.3.

Declaração emitida pelos responsáveis pela informação contida no Prospeto

As pessoas e entidades mencionadas no ponto 3.1 supra, na sua qualidade de responsáveis
pela informação contida no presente documento, declaram que, tanto quanto é do seu
conhecimento, após terem efetuado todas as diligências razoáveis para se certificarem de
que tal é o caso, as informações constantes do presente Prospeto ou de partes do mesmo
pelas quais cada uma delas é responsável de acordo com as disposições legais aplicáveis
estão em conformidade com os factos, não existindo omissões suscetíveis de afetar o seu
alcance.
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CAPÍTULO 4 – DADOS FINANCEIROS SELECIONADOS
Os dados financeiros selecionados apresentados neste Capítulo, relativos aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017 e ao período intercalar findo em 31 de
março de 2018, foram preparados a partir das demonstrações financeiras consolidadas
auditadas da VAA, para os anos 2015, 2016 e 2017, e não auditadas para os períodos findos
em 31 de março de 2017 e 31 de março de 2018.
A presente informação económico-financeira e operacional deverá ser lida conjuntamente
com o Capítulo 9 – “Análise da Exploração e da Situação Financeira do Emitente” do
Prospeto e com as referidas demonstrações financeiras inseridas por remissão.
Demonstração consolidada dos resultados por natureza
31 de dezembro (auditadas)
(valores em milhares de euros)
Vendas e prestações de serviços
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Variação da produção
Margem bruta
Trabalhos para a própria empresa
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Amortizações
Imparidades
Provisões do exercício
Outros gastos e perdas operacionais
Imparidade de ativos não amortizáveis
Aumentos/(reduções) de justo valor
Outros proveitos e rendimentos operacionais
Resultado operacional
Juros e gastos similares suportados
Juros e rendimentos similares obtidos
Resultado financeiro
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento
Resultado consolidado do exercício
Atribuível:
Acionistas
Interesses que não controlam
Resultado por ação básico (€)
Resultado por ação diluído (€)

31 de março (não auditadas)

2015

2016

2017

2017

2018

71,831
-24,217
3,540
51,154
0
-16,618
-27,398
-5,502
24
-638
-1,673
-30
2,064
1,360
2,742
-3,357
3
-3,354
-612
-203
-814

75,439
-22,728
690
53,400
0
-16,896
-27,203
-5,554
102
-25
-1,767
45
1,416
2,014
5,531
-3,540
0
-3,540
1,992
-251
1,741

84,981
-26,068
-447
58,466
1,148
-17,292
-28,995
-6,414
-163
372
-1,908
-54
375
2,168
7,701
-3,078
22
-3,056
4,645
-428
4,218

18,444
-6,009
1,168
13,602
0
-4,189
-7,069
-1,441
74
-69
-455
0
0
562
1,016
-898
1
-897
118
3
121

19,184
-6,302
1,556
14,437
702
-4,732
-7,662
-1,483
2
-23
-454
0
0
593
1,380
-710
-38
-748
632
2
634

-813
-1
-0.001
-0.001

1,797
-56
0.002
0.002

4,258
-40
0.004
0.004

133
-11
0.0001
0.0001

663
-29
0.0004
0.0004
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Demonstração consolidada da posição financeira

(valores em milhares de euros)
ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Goodwill
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Impostos diferidos
Total do ativo não corrente
Ativo corrente
Inventários
Contas a receber e outras
Estado e outros entes públicos
Caixa e equivalentes de caixa
Total do ativo corrente
TOTAL DO ATIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Ações próprias
Prémios de emissão
Prestações suplementares
Reservas e resultados transitados
Resultado líquido do exercício
Capital próprio excluindo interesses que não controlam
Interesses que não controlam
Total do capital próprio
PASSIVO
Passivo não corrente
Instituições de crédito
Empréstimos de acionistas
Subsídios
Provisões
Provisões para pensões de reforma
Impostos diferidos
Total do passivo não corrente
Passivo corrente
Instituições de crédito
Empréstimos de acionistas
Contas a pagar e outras
Estado e outros entes públicos
Total do passivo corrente
Total do passivo
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO

2015

31 de dezembro (auditadas)
2016
2017

31 de março (não auditadas)
2017
2018

79,704
4,711
30,209
1,546
175
6,685
123,029

81,043
4,711
29,993
1,748
224
6,037
123,756

89,715
4,711
19,013
1,403
172
4,941
119,955

80,789
4,711
29,993
1,840
224
5,973
123,529

93,901
4,711
19,013
1,300
172
4,641
123,738

33,973
12,456
1,149
2,220
49,798
172,827

35,141
14,315
1,014
1,593
52,063
175,819

33,531
18,901
629
4,800
57,861
177,816

36,558
14,584
1,049
1,137
53,328
176,857

35,131
19,488
1,333
1,448
57,400
181,139

92,508
-2
0
38,182
-102,345
-813
27,529
229
27,758

92,508
-2
0
38,182
-101,440
1,797
31,045
241
31,286

121,927
-2
22,065
38,182
-104,104
4,258
82,326
271
82,598

92,508
-2
0
38,182
-99,662
133
31,158
231
31,389

121,927
-2
22,065
38,182
-99,622
540
83,090
284
83,374

26,170
60,906
2,196
555
2,917
12,003
104,746

24,214
60,216
2,763
538
2,363
12,304
102,398

21,799
370
3,779
369
1,465
12,216
39,997

21,131
57,955
2,737
538
2,250
12,258
96,869

22,538
370
3,683
299
1,401
12,333
40,624

8,803
750
28,921
1,849
40,323
145,069
172,827

7,469
750
32,192
1,723
42,134
144,532
175,819

24,209
0
29,325
1,688
55,221
95,219
177,816

10,542
750
36,063
1,244
48,599
145,469
176,857

22,873
0
32,643
1,624
57,140
97,765
181,139

Demonstração consolidada dos fluxos de caixa
31 de dezembro (auditadas)

31 de março (não auditadas)

Rubricas

2015

2016

2017

2017

2018

Fluxos gerados pelas atividades operacionais
Fluxos gerados pelas atividades de investimento
Fluxos gerados pelas atividades de financiamento
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
EFEITO DAS DIFERENÇAS CAMBIAIS
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES INICIAIS
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES FINAIS

4,724
-9,884
5,499
339
0
1,881
2,220

8,986
-1,975
-7,637
-627
0
2,220
1,593

11,012
-3,420
-4,347
3,245
-39
1,593
4,800

2,966
-218
-3,205
-457
0
1,593
1,137

1,497
-3,915
-933
-3,352
0
4,800
1,448
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Outros Dados Financeiros e Operacionais

(valores em milhares de euros)
Vendas e prestações de serviços
Porcelana
Grés Forno
Grés Mesa
Cristal / Vidro manual

2015
71,831
38,479
6,251
15,370
11,731

Portugal
Resto da Europa
Outros

31 de Dezembro (auditadas)
2016
2017
75,439
84,981
36,606
43,378
11,254
11,658
16,854
18,415
10,725
11,529

31 de março (não auditadas)
2017
2018
18,444
19,183
9,061
9,171
2,435
2,095
4,621
4,961
2,327
2,956

25,598
36,811
9,422

27,465
38,071
9,903

30,468
44,590
9,923

6,455
9,955
2,034

6,252
10,902
2,028

Resultados
Margem Bruta
EBITDA Ajustado
Resultado Operacional
Resultados Financeiros
Resultados Consolidados do Exercício

51,154
6,825
2,742
-3,354
-814

53,400
9,547
5,531
-3,540
1,741

58,466
13,586
7,701
-3,056
4,218

13,602
2,451
1,016
-897
121

14,437
2,884
1,380
-748
634

EBITDA Ajustado (1)
Resultados Operacionais
Amortizações
Provisões do exercício
Imparidades
Imparidade de Ativos não Amortizáveis
Aumentos / Redução do Justo Valor

6,825
2,742
5,502
638
-24
30
2,064

9,547
5,531
5,554
25
-102
-45
1,416

13,586
7,701
6,414
-372
163
54
375

2,451
1,016
1,441
69
0
-74
0

2,884
1,380
1,483
23
0
-2
0

172,827
123,029
27,758
145,069
104,746

175,819
123,756
31,286
144,532
102,398

177,816
119,955
82,598
95,219
39,997

176,857
123,529
31,389
145,469
96,869

181,139
123,738
83,374
97,765
40,624

96,629

92,649

46,377

90,378

45,782

1,701

1,665

1,671

1,736

1,650

9.5%

12.7%

16.0%

13.3%

15.0%

3.5%

6.9%

8.7%

5.3%

6.7%

-203.5%

-269.7%

-444.6%

-273.1%

-385.8%

1383.4%

953.7%

306.0%

3641.0%

1537.1%

55.9%
16.1%
83.9%

52.7%
17.8%
82.2%

26.1%
46.5%
53.5%

51.1%
17.7%
82.3%

25.3%
46.0%
54.0%

Balanço
Ativo Total
Ativo Não Corrente
Capital Próprio
Passivo Total
Passivo Não Corrente
Dívida financeira

(2)

Número médio de trabalhadores
Indicadores Económico.Financeiros
EBITDA Ajustado (1) / Vendas e prestação de Serviços
Resultado Operacional / Proveitos Operacionais
EBITDA Ajustado (1) / Resultados Financeiros
Dívida Financeira Líquida

(4)

/ EBITDA Ajustado (1)

Dívida Financeira (2) / Ativo Total
Capital Próprio / Ativo Total
Passivo Total / Ativo Total

(1)
(2)
(3)
(4)

(3)

EBITDA Ajustado = Resultados Operacionais + Amortizações / Imparidades / Provisões do exercício +
Imparidade de Ativos não Amortizáveis - Aumentos/Reduções de Justo Valor
Dívida Financeira = Instituições de Crédito + Empréstimos de Acionistas
Proveitos Operacionais = Trabalhos para a própria empresa + Vendas e prestações de serviços +
Aumentos/(reduções) de justo valor + Outros proveitos e rendimentos operacionais
Dívida Financeira Líquida = Instituições de crédito + Empréstimos de Acionistas - Caixa e Equivalentes de
Caixa

45

CAPÍTULO 5 – CAPITALIZAÇÃO E ENDIVIDAMENTO
Os quadros abaixo apresentam a capitalização e o endividamento da VAA em 30 de abril de
2018 (informação não auditada).
Esta informação foi preparada de acordo com as IFRS e deverá ser lida em conjunto com as
demonstrações financeiras constantes do presente Prospeto, incluindo a análise da
exploração e da situação financeira constante do Capítulo 9 – “Análise da Exploração e da
Situação Financeira do Emitente”, bem como com a demais informação financeira inserida
por remissão no presente Prospeto.

5.1. Capitalização
A tabela seguinte apresenta a capitalização e o endividamento total da VAA em 30 de abril
de 2018:
(valores em milhares de euros)

30 de Abril de 2018

A. Dívida Corrente de Curto Prazo (B) + (C) + (D)

23,668

B. Garantida

14,842

C. Caucionada

0

D. Operacional

8,826

E. Dívida Não Corrente de Médio / Longo Prazo (inclui Vincendas) (F) + (G) + (H)

19,397

F. Garantida

19,027

G. Caucionada

0

H. Outra dívida financeira não corrente

370
43,065

I. Total (A) + ( E)

J. Vincendas
K. Curto Prazo

23,668

L. Médio / Longo Prazo

19,397

M. Capital Próprio
N. Capital social

121,927

O. Ações próprias

-2

P. Prémios de emissão

22,065

Q. Prestações suplementares

38,182

R. Reservas - e Resultados Transitados

-101,258

S. Resultado Líquido Consolidado

299

T. Interesses que não controlam

151

U. Total do Capital Próprio (N) + (O) + (P) + (Q) + ( R) + (S) + (T)

81,364

V. Capitalização Total (I) + (U)

124,429

Na tabela acima, a Dívida Garantida inclui a dívida bancária do Emitente junto de Instituições
Financeiras, os subsídios reembolsáveis e os contratos de leasing de curto prazo e de
médio/longo prazo. Adicionalmente, a “Dívida Operacional” compreende os contratos de
factoring, express bill e remessas à exportação celebrados pelo Emitente a curto prazo, e a
“Outra Dívida Financeira não Corrente” compreende “Empréstimos de Acionistas”.
À data do presente Prospeto, o capital social da VAA está representado por 1.524.091.463
ações.
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5.2. Endividamento Líquido
A tabela seguinte apresenta o endividamento líquido da VAA em 30 de abril de 2018:
(valores em milhares de euros)

30 de Abril de 2018

A. Caixa e seus Equivalentes

7

B. Depósitos Bancários

2,202

C. Títulos Negociáveis

0

D. Disponibilidades Financeiras de Curto Prazo (A) + (B) + (C)

2,209

E. Dívida Bancária Corrente

14,842

F. Componente Corrente da Dívida Não Corrente

0

G. Outra dívida financeira corrente

8,826

H. Dívida Bancária Corrente de Curto Prazo (E) + (F) + (G)

23,668

I. Endividam ento Financeiro Líquido Corrente (H) - (D)

21,460

J. Dívida Bancária Não Corrente

19,027

K. Emissões Obrigacionistas

0

L. Outra dívida financeira não corrente

370

M. Endividam ento Financeiro Líquido Não Corrente (J) + (K) + (L)

19,397

N. Endividam ento Financeiro Líquido (I) + (M)

40,857

Na tabela acima, por “Dívida Bancária Corrente” entende-se a dívida bancária de curto prazo
do Emitente junto de Instituições Financeiras, os subsídios reembolsáveis e os contratos de
leasing, e “Outra Dívida Financeira Corrente” compreende os contratos de factoring, express
bill e remessas à exportação celebrados pelo Emitente a curto prazo.
Na tabela acima, por “Dívida Bancária Não Corrente” entende-se a dívida bancária de médio
e longo prazo do Emitente junto de Instituições Financeiras, os subsídios reembolsáveis e os
contratos de leasing, e “Outra Dívida Financeira não Corrente” compreende “Empréstimos de
Acionistas”.
O montante das garantias e cauções prestadas para cobrir compromissos financeiros que
figuram na Demonstração Consolidada da Posição Financeira é de 5,4 milhões de euros e
2,6 milhões de euros em 31 de dezembro de 2017 e 2016, respetivamente.
O montante das garantias e cauções prestadas para cobrir compromissos financeiros que
não figuram na Demonstração Consolidada da Posição Financeira é de 2,8 milhões de euros
e 1,7 milhões de euros em 31 de dezembro de 2017 e 2016, respetivamente, conforme
referido nos pontos 8.14, 8.16 e 10.2 deste Prospeto.
As garantias prestadas acima referidas incluem: penhor financeiro das contas bancárias;
penhor de suprimentos e prestações suplementares da VAA; hipoteca de imóveis detidos
pela VAA e penhor sobre as marcas.
As garantias e outras condições para os empréstimos negociados que se prendem com o
segmento de negócio Grés Mesa (subsidiária Ria Stone, S.A.) são as seguintes: i) aval do
Grupo Visabeira, SGPS e da Vista Alegre Atlantis, SGPS; ii) a subsidiária obriga-se a
apresentar uma garantia bancária, nos termos e condições estipulados na Norma de
Pagamentos aplicável aos projetos aprovados ao abrigo dos Sistemas de Incentivos QREN;
e (iii) a subsidiária obriga-se a apresentar até 31 de janeiro de 2015 hipoteca, a favor do
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IKEA, de equipamentos pertencentes à Ria Stone já definidos no contrato de empréstimo. A
referida hipoteca foi apresentada dentro da data estipulada.

Com a renegociação da dívida aos bancos, foi prestada hipoteca a favor das instituições
bancárias, hipoteca essa voluntária, abrangendo todas as construções, benfeitorias e
acessões, presentes e futuras, edificadas e a edificar pela VAA SGPS e suas subsidiárias.
O Grupo VAA dispõe, por um lado, de linhas para apoio ao investimento no âmbito do projeto
de fundos comunitários Portugal 2020 sob a forma de incentivo, que totalizam 11,1 milhões
de euros e, por outro, de uma linha de crédito bancário de 7,8 milhões de euros, também
para apoio ao investimento, encontrando-se utilizados à data de 30 de abril de 2018 cerca de
6,5 milhões de euros e 1,6 milhões de euros, respetivamente.
O Grupo dispõe adicionalmente de linhas de outros instrumentos de dívida para apoio à
tesouraria sob a forma de factoring, desconto de remessas de exportação e pagamento a
fornecedores no montante de 14,7 milhões de euros, encontrando-se utilizados à data de 30
de abril de 2018 cerca de 8,1 milhões de euros.
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CAPÍTULO 6 – INFORMAÇÃO RELATIVA À ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO
No final de 2017, a VAA procedeu ao aumento do seu capital social, conforme deliberado em
Assembleia Geral realizada em 4 de dezembro de 2017, de € 92.507.861,92 para €
121.927.317,04, através da emissão de 367.743.189 novas ações ordinárias, escriturais e
nominativas, com o valor nominal de € 0,08 cada, das quais:
a) 10.600.331 ações foram subscritas através de oferta pública de subscrição
reservada aos acionistas da VAA, no exercício dos respetivos direitos de preferência,
tendo sido suprimido o direito legal de preferência dos acionistas Visabeira Indústria,
Grupo Visabeira, FCR Portugal Ventures Grandes Projetos de Investimento, Caixa
Geral de Depósitos, S.A., e Fundo de Capital de Risco Grupo CGD – Caixa Capital, e
limitado o direito de preferência da acionista Cerutil na subscrição das ações de
tranche do aumento a realizar em dinheiro (doravante a “Oferta” e a “Tranche A”); e
b) 357.142.858 ações foram subscritas pela Cerutil e realizadas na modalidade de
entradas em espécie através da conversão de créditos da Cerutil sobre a VAA no
montante de 50.000.000,12 Euros (doravante as “Entradas em Espécie” e a “Tranche
B”).
Com efeito, na referida Assembleia Geral, de modo a que os demais acionistas pudessem,
querendo, manter a participação relativa de que dispunham na Sociedade, foi aprovada, de
acordo com o artigo 460.º do CSC:
a) a supressão do direito legal de preferência dos seguintes acionistas na Tranche A:
 Visabeira Indústria;
 Grupo Visabeira;
 FCR Portugal Ventures Grandes Projetos de Investimento;
 Caixa Geral de Depósitos, S.A.;
 Fundo de Capital de Risco Grupo CGD – Caixa Capital.
b) a limitação do direito de preferência da acionista Cerutil, de forma a que esta apenas
fosse admitida a subscrever as ações a realizar em dinheiro não subscritas pelos
acionistas não incluídos na listagem da al. a) supra.
Assim, a cada ação da VAA não detida pelo Emitente foi atribuído um direito de subscrição,
com exceção das ações detidas pelos acionistas acima referidos, que não foram atendidas
para efeitos de exercício de preferência na subscrição das ações da Tranche A.
As ações emitidas no âmbito da Tranche A foram oferecidas ao preço de subscrição de
€ 0,14, correspondendo à soma do valor nominal (€ 0,08) com um ágio de € 0,06 por nova
ação.
O período de subscrição da Oferta decorreu entre o dia 12 de dezembro de 2017 e o dia 19
de dezembro de 2017, tendo sido subscritas 4.624.357 ações por exercício de direitos e por
pedidos de subscrição adicional em rateio. Adicionalmente, o acionista Cerutil, subscreveu as
restantes 5.975.974 ações da Oferta na sequência do compromisso por si assumido de
subscrever todas as ações sobrantes após a subscrição pelos restantes acionistas.
A liquidação financeira das ações subscritas no exercício dos direitos de subscrição ocorreu
em 20 de dezembro de 2017 e a liquidação financeira das ações subscritas por pedidos de
subscrição adicional em rateio ocorreu em 21 de dezembro de 2017. A inscrição em conta
das ações a entregar aos subscritores foi efetuada no dia 22 de dezembro de 2017, na
sequência do registo do aumento de capital na competente Conservatória do Registo
Comercial.
Assim, foi subscrita a totalidade das 10.600.331 ações da Oferta ao preço de subscrição
unitário de € 0,14, resultando para a VAA um encaixe bruto de € 1.484.046,34.
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Ainda no âmbito do aumento do capital social da VAA acima referido foram subscritas pelo
acionista Cerutil 357.142.858 ações na modalidade de entradas em espécie, tendo a entrada
sido constituída por conversão de créditos desta sociedade sobre o Emitente no montante de
€ 50.000.000,12.
O valor das Entradas em Espécie foi objeto de verificação, no âmbito e nos termos previstos
nos artigos 28.º e 29.º do CSC, conforme relatório elaborado por sociedade de revisores
oficiais de contas independente, Jorge Amorim & Susana Pereira, SROC, Lda. (SROC n.º
207), com sede na Rua de Chãos, n.º 64, Fornos, 4630-275 Marco de Canaveses,
representada pelo Senhor Dr. Joaquim Jorge Amorim Machado, ROC n.º 1157, a pedido do
Emitente e colocado, inicialmente, à disposição dos acionistas no dia 10 de novembro de
2017 e, novamente, após revisão, no dia 20 de novembro de 2017 (disponível em formato
eletrónico em www.cmvm.pt e www.vistaalegre.com e reproduzido na íntegra no Anexo A ao
presente Prospeto).
Face ao exposto, tendo em consideração as ações subscritas no âmbito da Oferta e as
ações subscritas em espécie pelo acionista Cerutil, foram emitidas 367.743.189 novas ações
representativas do capital social da VAA, passando este a estar representado por
1.524.091.463 ações ordinárias, escriturais, nominativas e com o valor nominal unitário de €
0,08.
O presente Prospeto diz assim respeito à admissão à negociação no Euronext Lisbon das
Ações, emitidas na sequência do registo do aumento de capital na competente Conservatória
do Registo Comercial, esperando-se que as mesmas sejam admitidas à negociação no dia
24 de julho de 2018.

6.1.

Informação Relativa aos Valores Mobiliários objeto da Admissão à Negociação
6.1.1

Tipo e categoria das Ações

Os valores mobiliários objeto da admissão à negociação são 367.743.189 ações ordinárias,
nominativas e escriturais, com o valor nominal de € 0,08 cada, representativas de 24,13% do
capital social da VAA.
Após a admissão à negociação no Euronext Lisbon, as Ações serão fungíveis com as ações
ordinárias representativas do capital social da VAA já admitidas à negociação à data do
presente Prospeto, terão os mesmos códigos ISIN PTVAA0AE0001 e CFI ESRUFR que
estas últimas e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos que as demais ações
ordinárias existentes antes da Oferta.
As Ações encontram-se presentemente inscritas na CVM sob o código ISIN PTVAA4AM0007
e não foram imediatamente admitidas à negociação, nem são fungíveis com as demais
ações da VAA, embora confiram aos seus detentores os mesmos direitos que as ações
existentes, incluindo no que respeita ao direito a receber dividendos.
6.1.2

Legislação ao abrigo da qual os títulos foram criados

As Ações foram emitidas ao abrigo da lei portuguesa, designadamente ao abrigo do disposto
no CSC, no CódVM e demais legislação aplicável.
6.1.3

Moeda em que as Ações são emitidas

As Ações encontram-se denominadas em Euros.
6.1.4

Direitos, incluindo eventuais restrições dos mesmos, inerentes às
Ações e o procedimento a observar para o exercício desses direitos

Após a admissão à negociação no Euronext Lisbon, as Ações serão livremente
transmissíveis e negociáveis, serão fungíveis com as demais ações representativas do
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capital social da VAA e conferirão aos seus detentores os mesmos direitos que as ações
existentes à data, incluindo no que respeita ao direito a receber dividendos. Sobre a política
de dividendos, ver ponto 8.11 deste Prospeto.
Os titulares de ações da VAA gozam, nos termos dos Estatutos e nos termos da lei,
nomeadamente, do direito à participação nos lucros (após deduzidas as importâncias
necessárias à formação ou reconstituição da reserva legal, e conforme deliberado pela
Assembleia Geral), do direito a participar na Assembleia Geral e de aí exercer o seu direito
de voto, do direito à partilha do património em caso de dissolução, do direito de preferência
na subscrição de novas ações em casos de aumentos de capital por entradas em dinheiro
em que o respetivo direito não seja limitado ou suprimido, do direito a receber novas ações
da Sociedade em operações de aumento de capital por incorporação de reservas, e do
direito à informação. Estes direitos estão detalhados no ponto 13.3.1 deste Prospeto.
6.1.5

Declaração sobre as deliberações, autorizações e aprovações ao abrigo
das quais as Ações irão ser admitidas à negociação

O Conselho de Administração deliberou, no dia 15 de fevereiro de 2018, requerer a admissão
à negociação das Ações no Euronext Lisbon gerido pela Euronext.
6.1.6

Eventuais restrições à livre transmissão e oneração das Ações

Não existem quaisquer restrições estatutárias e/ou legais à transmissibilidade das Ações,
sendo estas livremente transmissíveis nos termos da lei.
6.1.7

Eventuais ofertas públicas de aquisição obrigatórias

Uma vez que a VAA é uma sociedade aberta ao abrigo do artigo 13.º CódVM, a mesma
encontra-se sujeita ao regime aplicável às ofertas públicas de aquisição (“OPA”) voluntárias e
obrigatórias, à aquisição potestativa e à perda de qualidade de sociedade aberta.
OPA obrigatória
O regime aplicável às OPA obrigatórias encontra-se estabelecido no CódVM, o qual transpõe
para o ordenamento jurídico nacional as regras previstas na Diretiva n.º 2004/25/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa às OPA.
Nos termos do disposto no artigo 187.º do CódVM, o dever de lançamento de uma OPA
obrigatória sobre a totalidade das ações representativas do capital social de uma sociedade
aberta e de outros valores mobiliários emitidos por essa sociedade que confiram o direito à
subscrição ou aquisição das respetivas ações recai sobre qualquer pessoa singular ou
coletiva que ultrapasse, diretamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do CódVM, um
terço ou metade dos direitos de voto correspondentes ao capital social dessa sociedade
sendo que, caso seja ultrapassado o limite de um terço, a pessoa que estaria obrigada a
lançar a OPA poderá provar perante a CMVM não ter o domínio da sociedade visada, nem
estar com esta em relação de grupo, não lhe sendo, pois, exigível o lançamento da OPA.
De acordo com o n.º 1 do artigo 20.º do CódVM, no cômputo dos direitos de voto imputáveis
a um participante no capital social de uma sociedade aberta consideram-se as ações de que
este tenha a titularidade ou o usufruto, bem como os direitos de voto:
a)

Detidos por terceiro em nome próprio, mas por conta do participante;

b)

Detidos por sociedade que se encontre em relação de domínio ou de grupo com o
participante, nos termos do artigo 21.º do CódVM;

c)

Detidos por titulares do direito de voto com os quais o participante tenha
celebrado acordo para o seu exercício, salvo se, pelo mesmo acordo, estiver
vinculado a seguir instruções de terceiro;
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d)

Detidos, se o participante for uma sociedade, pelos membros dos seus órgãos de
administração e de fiscalização;

e)

Que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os
respetivos titulares;

f)

Inerentes a ações detidas em garantia pelo participante ou por este administradas
ou depositadas junto dele, se os direitos de voto lhe tiverem sido atribuídos;

g)

Detidos por titulares do direito de voto que tenham conferido ao participante
poderes discricionários para o seu exercício;

h)

Detidos por pessoas que tenham celebrado algum acordo com o participante que
vise adquirir o domínio da sociedade ou frustrar a alteração de domínio ou que, de
outro modo, constitua um instrumento de exercício concertado de influência sobre
a sociedade participada, sendo que, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do citado artigo
20.º do CódVM, se presume, de forma ilidível perante a CMVM, serem
instrumento desse exercício concertado de influência os acordos relativos à
transmissibilidade das ações representativas do capital social da sociedade
aberta participada;

i)

Inerentes a ações subjacentes a instrumentos financeiros detidos pelo
participante, com liquidação financeira, indexados às ações mencionadas na
alínea e) e com efeito económico similar à detenção de ações referidos nessa
mesma alínea;

j)

Imputáveis a qualquer das pessoas referidas numa das alíneas anteriores por
aplicação, com as devidas adaptações, de critério constante de alguma das
outras alíneas.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 188.º do CódVM, a contrapartida de OPA
obrigatória não pode ser inferior ao mais elevado dos seguintes montantes:
a) O maior preço pago pelo oferente ou por qualquer das pessoas que, em relação a
ele, estejam em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do CódVM,
pela aquisição de valores mobiliários da mesma categoria, nos seis meses
imediatamente anteriores à data da publicação do anúncio preliminar da oferta;
b) O preço médio ponderado desses valores mobiliários apurado em mercado
regulamentado durante o mesmo período.
Todavia, se a contrapartida não puder ser determinada por recurso aos critérios acima
indicados ou se a CMVM entender que a contrapartida, em dinheiro ou em valores
mobiliários, proposta pelo oferente não se encontra devidamente justificada ou não é
equitativa, por ser insuficiente ou excessiva, a contrapartida mínima será fixada a expensas
do oferente por auditor independente designado pela CMVM.
Nos termos do n.º 3 do artigo 188.º do CódVM, a contrapartida, em dinheiro ou em valores
mobiliários, proposta pelo oferente de uma OPA obrigatória presume-se não equitativa se:
a)

o preço mais elevado tiver sido fixado mediante acordo entre o adquirente e o
alienante através de negociação particular;

b)

os valores mobiliários em causa apresentarem liquidez reduzida por referência ao
mercado regulamentado em que se encontrem admitidos à negociação;

c)

tiver sido fixada com base no preço de mercado dos valores mobiliários em causa
e aquele ou o mercado regulamentado em que se encontrem admitidos à
negociação tiverem sido afetados por acontecimentos excecionais.
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A contrapartida na OPA obrigatória pode consistir em dinheiro ou em valores mobiliários.
Porém, apenas se admite a entrega de valores mobiliários em contrapartida desde que se
encontrem preenchidas duas condições cumulativas: (i) os valores mobiliários oferecidos
como contrapartida serem do mesmo tipo dos que são objeto da OPA; (ii) esses valores
mobiliários encontrarem-se admitidos ou serem da mesma categoria de valores mobiliários
de comprovada liquidez admitidos à negociação em mercado regulamentado. Porém,
independentemente de se encontrarem verificadas as referidas condições, se o oferente ou
pessoas que se encontrem em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do
CódVM tiverem adquirido, nos 6 meses anteriores ao anúncio preliminar e até ao
encerramento da OPA, quaisquer ações representativas do capital social da sociedade
visada com pagamento em dinheiro, deverá ser oferecida contrapartida equivalente em
dinheiro.
Aquisição potestativa
Nos termos do artigo 194.º do CódVM, quem, na sequência do lançamento de OPA geral em
que seja visada sociedade aberta que tenha como lei pessoal a lei portuguesa, atinja ou
ultrapasse, diretamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do mesmo CódVM, 90% dos
direitos de voto correspondentes ao capital social até ao apuramento dos resultados da OPA
e 90% dos direitos de voto abrangidos pela OPA pode, nos três meses subsequentes,
adquirir as ações remanescentes mediante contrapartida justa, em dinheiro, calculada nos
termos do artigo 188.º do CódVM.
O sócio dominante que decida promover uma aquisição potestativa deve publicar de imediato
anúncio preliminar (consignando a contrapartida em depósito junto de instituição de crédito, à
ordem dos titulares das ações remanescentes) e enviá-lo à CMVM para efeitos de registo.
A aquisição potestativa produz efeitos a partir da publicação, pelo interessado, do registo na
CMVM, implicando a imediata perda da qualidade de sociedade aberta da sociedade e a
exclusão da negociação em mercado regulamentado das ações da sociedade e dos valores
mobiliários que a elas dão direito, ficando vedada a respetiva readmissão durante um ano.
Cada titular de ações remanescentes pode, nos termos da lei (art.º 196.º do CódVM), nos
três meses subsequentes ao apuramento dos resultados da referida OPA, exercer o direito
de alienação potestativa, devendo antes, para o efeito, dirigir por escrito ao sócio dominante
convite para que, no prazo de oito dias, lhe faça proposta de aquisição das suas ações. Na
falta dessa proposta (ou se a mesma não for considerada satisfatória), pode qualquer titular
de ações remanescentes tomar a decisão de alienação potestativa, mediante declaração
perante a CMVM acompanhada de documento comprovativo de consignação em depósito ou
de bloqueio das ações a alienar e de indicação da contrapartida calculada nos termos dos n.º
1 e 2 do artigo 194.º do CódVM. Verificados os requisitos da alienação pela CMVM, a mesma
produz efeitos a partir da notificação pela CMVM ao sócio dominante.
Perda da qualidade de sociedade aberta
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 27.º do CódVM, uma sociedade aberta pode
perder essa qualidade quando a) um acionista passe a deter, em consequência de OPA,
mais de 90% dos direitos de voto calculados nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do CódVM, ou
quando b) a perda da referida qualidade seja deliberada em assembleia geral da sociedade
por maioria não inferior a 90% do capital social e em assembleias dos titulares de ações
especiais e de outros valores mobiliários que confiram direito à subscrição ou aquisição de
ações por maioria não inferior a 90% dos valores mobiliários em causa; ou ainda quando c)
haja decorrido um ano sobre a exclusão da negociação das ações em mercado
regulamentado, fundada na falta de dispersão pelo público.
A perda da qualidade de sociedade aberta pode ser requerida à CMVM pela sociedade e, no
caso referido em a) do parágrafo anterior, também pelo oferente.
Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do CódVM, no referido caso (mencionado em b) acima) de
deliberação de perda da referida qualidade, deve a sociedade indicar um acionista que se
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obrigue a adquirir, no prazo de três meses após o deferimento pela CMVM, os valores
mobiliários pertencentes, nesta data, às pessoas que não tenham votado favoravelmente
alguma das deliberações em assembleia, e que caucione a referida obrigação por garantia
bancária ou depósito em dinheiro efetuado em instituição de crédito. Nestes casos, a
contrapartida da aquisição calcula-se nos termos do artigo 188.º do CódVM.
A perda de qualidade de sociedade aberta produz efeitos a partir da publicação da decisão
favorável da CMVM, implicando a imediata exclusão da negociação em mercado
regulamentado das ações da sociedade e dos valores mobiliários que dão direito à sua
subscrição ou aquisição, ficando vedada a respetiva readmissão no prazo de um ano.
O presente ponto corresponde a uma síntese dos aspetos mais relevantes do regime em
causa, não dispensando a consulta pelo investidor da legislação aplicável e/ou a obtenção de
opinião jurídica acerca da mesma.
6.1.8

Ofertas públicas de aquisição lançadas por terceiros durante o último
exercício e o exercício em curso

Não foram lançadas por terceiros, durante o último exercício ou no exercício em curso,
quaisquer ofertas públicas de aquisição sobre as ações representativas do capital social do
Emitente.

6.2.

Admissão à negociação e modalidades de negociação

Este Prospeto é elaborado no âmbito do pedido de admissão à negociação no Euronext
Lisbon de 367.743.189 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de
€ 0,08 cada, representativas de 24,13% do capital social da VAA.
Espera-se que a admissão à negociação das Ações venha a ocorrer em 24 de julho de 2018.
Nos termos do artigo 234.º, n.º 2, do Código dos Valores Mobiliários, a decisão de admissão
à negociação no Euronext Lisbon das Ações “não envolve qualquer garantia quanto ao
conteúdo da informação, à situação económica e financeira do Emitente, à viabilidade deste
e à qualidade dos valores mobiliários admitidos”.
As demais ações representativas do capital social da VAA encontram-se já admitidas à
negociação no Euronext Lisbon, com o código ISIN PTVAA0AE0001.

6.3.

Mercados em que as ações da VAA já foram admitidas

As ações da VAA não se encontram admitidas em nenhum outro mercado regulamentado,
que não o Euronext Lisbon.

6.4.

Subscrição ou colocação em privado das Ações

Não aplicável.

6.5.

Intermediários na negociação secundária

Não aplicável.

6.6.

Estabilização

Não aplicável.
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CAPÍTULO 7 – REGIME FISCAL
O presente Capítulo constitui um resumo do regime fiscal aplicável em Portugal à data do
presente Prospeto aos rendimentos de ações emitidas por uma entidade residente em
Portugal, às mais-valias obtidas no âmbito da sua alienação e à sua transmissão a título
gratuito. O enquadramento descrito é o geral e está sujeito a alterações, incluindo alterações
com efeito retroativo. O presente Capítulo não representa uma análise completa dos
potenciais efeitos fiscais da decisão de adquirir ou deter as ações. Não foram tomados em
consideração regimes transitórios eventualmente aplicáveis. Os potenciais investidores
devem consultar os seus próprios consultores sobre as consequências e implicações da
aquisição, detenção e transmissão das ações à luz das suas circunstâncias particulares,
incluindo as implicações de outros ordenamentos jurídicos. As consequências fiscais podem
variar de acordo com as disposições de convenções para evitar a dupla tributação
celebradas por Portugal (as “Convenções”) ou características particulares dos investidores.
O Emitente assume a responsabilidade pela retenção na fonte dos impostos sobre o
rendimento que for aplicável nos termos do regime fiscal indicado no presente Capítulo, na
medida em que essa obrigação lhe seja imposta por lei, nomeadamente em função da sua
qualidade de entidade registadora, depositária ou devedora dos rendimentos sujeitos a
retenção na fonte, consoante o caso.
Regime fiscal das ações emitidas por sociedade residente em Portugal
7.1 Pessoas singulares residentes e não residentes com estabelecimento estável em
Portugal ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados das ações
Rendimentos decorrentes da titularidade de ações
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de ações são tributáveis em sede de IRS.
É retido IRS, à taxa de 28%, no momento da sua colocação à disposição, tendo esta
retenção na fonte natureza liberatória.
Os titulares dos dividendos podem optar por englobar estes rendimentos, declarando-os em
conjunto com os demais rendimentos auferidos, desde que obtidos fora do âmbito do
exercício de atividades empresariais e profissionais. Nesse caso, os dividendos serão
tributados em apenas metade do seu montante, à taxa que resultar da aplicação dos
escalões progressivos de tributação do rendimento global do ano em apreço, até 48%
(acrescido de uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e 5%, que incidirá sobre o
rendimento coletável que exceda os € 80.000 e € 250.000, respetivamente), tendo o imposto
retido na fonte a natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos finais.
A taxa de retenção na fonte corresponde a 35% e tem natureza liberatória quando os
dividendos sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou
mais titulares mas por conta de terceiros não identificados. Se for identificado o beneficiário
efetivo, aplicam-se as regras gerais acima descritas.
Os titulares das ações não residentes que tenham estabelecimento estável em Portugal ao
qual os rendimentos sejam imputáveis são sujeitos a retenção na fonte de IRS à taxa de 28%
por conta do imposto devido a final sujeito a uma taxa de 25%.
Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa de
ações
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de
ações (e outros valores mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de
28%, sem prejuízo do seu englobamento por opção dos respetivos titulares e tributação a
taxas progressivas que podem atingir 48% (acrescido de uma taxa adicional de solidariedade
de 2,5% e 5%, que incidirá sobre o rendimento coletável que exceda os € 80.000 e €
250.000, respetivamente).
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O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de
ações (e outros valores mobiliários e ativos financeiros) por não residentes com
estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis é tributado à taxa especial de
IRS de 25%.
Para apuramento do saldo, positivo ou negativo, mencionado nos parágrafos anteriores não
relevam as perdas apuradas quando a contraparte da operação estiver sujeita no país,
território ou região em que se encontre domiciliada para efeitos fiscais a um regime fiscal
claramente mais favorável, tal como definido na lei.
No caso de apuramento de um saldo negativo entre as mais e menos-valias resultantes de
operações realizadas no mesmo ano, o reporte do saldo negativo poderá ser efetuado, aos
rendimentos da mesma natureza, nos cinco anos seguintes, desde que haja opção pelo
englobamento.
O valor de aquisição, tratando-se de ações cotadas em bolsa, é o custo documentalmente
provado ou, na sua falta, o da menor cotação verificada nos dois anos anteriores à data de
alienação, se outro menos elevado não for declarado. Ao valor de aquisição das ações
acrescem as despesas necessárias e efetivamente praticadas inerentes à aquisição e à
alienação.
Para efeitos de apuramento das mais-valias ou menos-valias, o valor de aquisição é corrigido
pela aplicação de coeficientes para o efeito aprovados por portaria do membro do Governo
responsável pela área das finanças, sempre que tenham decorrido mais de 24 meses entre a
data da aquisição e a data da alienação.
Aquisição de ações a título gratuito
Está sujeita a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a aquisição a título gratuito (por morte ou em
vida) das ações por pessoas singulares residentes para efeitos fiscais em Portugal. O
cônjuge, unido de facto, ascendentes ou descendentes beneficiam de isenção de Imposto do
Selo em tais aquisições. Não está sujeita a Imposto do Selo a aquisição a título gratuito (por
morte ou em vida) das ações por pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em
Portugal com estabelecimento estável em Portugal.

7.2. Pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem
estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados das
ações
Rendimentos decorrentes da titularidade de ações
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de ações são tributáveis em sede de IRS.
É retido IRS, à taxa de 28%, no momento da sua colocação à disposição, tendo esta
retenção na fonte natureza liberatória.
A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre Portugal e o
país de residência fiscal do titular das ações, caso se verifiquem as condições substanciais
de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades previstas na legislação fiscal
portuguesa para o efeito.
A taxa de retenção na fonte corresponde a 35% e tem natureza liberatória quando os
dividendos sejam pagos ou colocados à disposição:
(i) em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não
identificados. Se for identificado o beneficiário efetivo, aplicam-se as regras gerais
acima descritas; ou
(ii) de entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português,
que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal
claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de
13 de fevereiro.
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Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa de
ações
As mais-valias na transmissão a título oneroso de ações obtidas por pessoas singulares não
residentes estão sujeitas a IRS. O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menosvalias realizadas com a alienação de ações (e outros valores mobiliários e ativos financeiros)
é tributado à taxa especial de IRS de 28%.
Às mais-valias realizadas na transmissão a título oneroso de ações obtidas por pessoas
singulares não residentes é, porém, aplicável uma isenção de IRS, salvo no caso de (i)
pessoas singulares domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal mais
favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro; ou (ii) o ativo da sociedade
cujas partes de capital são alienadas seja constituído, em mais de 50%, por bens imóveis
situados em Portugal.
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua
competência para tributar as mais-valias referidas no presente ponto, mas esse tratamento
fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.
Aquisição de ações a título gratuito
Não está sujeita a Imposto do Selo a aquisição a título gratuito (por morte ou em vida) de
ações por pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal, sem
estabelecimento estável em Portugal.

7.3. Pessoas coletivas residentes para efeitos fiscais em Portugal ou pessoas coletivas
não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual sejam imputáveis os
rendimentos derivados das ações
Rendimentos decorrentes da titularidade de ações
Os dividendos colocados à disposição dos titulares das ações são tributáveis em sede de
IRC. É retido IRC, à taxa de 25%, no momento da sua colocação à disposição, tendo esta
retenção na fonte a natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos finais. O
IRC incide à taxa de 21% ou à taxa de 17% sobre os primeiros € 15.000 de matéria coletável
no caso de pequenas ou médias empresas. Poderá acrescer derrama municipal, a uma taxa
variável de acordo com a decisão dos órgãos municipais em cada ano, de até 1,5% do lucro
tributável. É ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro
tributável que exceda € 1.500.000 e até € 7.500.000, à taxa de 5% sobre a parte do lucro
tributável que exceda € 7.500.000 e até € 35.000.000, e à taxa de 9% sobre a parte do lucro
tributável que exceda € 35.000.000.
Caso o titular das ações não seja uma entidade sujeita ao regime da transparência fiscal e
detenha, diretamente, ou direta e indiretamente, ações representativas de pelo menos 10%
do capital social, os dividendos não concorrem para a determinação do lucro tributável,
contanto que as ações permaneçam na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante um
ano. Caso um período de detenção mínimo de um ano já tenha decorrido no momento em
que os dividendos sejam colocados à disposição, haverá lugar a dispensa de retenção na
fonte de IRC.
Não existe obrigação de retenção na fonte, total ou parcial, sobre os lucros colocados à
disposição de sujeitos passivos isentos de IRC quanto a estes rendimentos, como é o caso,
a título exemplificativo, dos fundos de pensões, dos fundos de poupança-reforma, poupançaeducação e poupança-reforma/educação, dos fundos de capital de risco e fundos de
poupança em ações, desde que, em qualquer dos casos relativos aos fundos, os mesmos se
constituam e operem de acordo com a legislação portuguesa.
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Há lugar a tributação autónoma, à taxa de 23%, dos lucros distribuídos por entidades sujeitas
a IRC a entidades que beneficiem de isenção total ou parcial de IRC (abrangendo, neste
último caso, os rendimentos de capitais) se as ações não forem detidas por tais entidades,
de modo ininterrupto, pelo período mínimo de um ano, o qual pode ser completado após a
colocação à disposição. Esta taxa é elevada em 10 pontos percentuais quanto às entidades
que apresentem prejuízo fiscal no período de tributação em que ocorre a colocação à
disposição do rendimento.
A taxa de retenção na fonte é fixada em 35%, com natureza liberatória, quando os
dividendos sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou
mais titulares mas por conta de terceiros não identificados. Se for identificado o beneficiário
efetivo, aplicam-se as regras gerais acima descritas.
Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa de
ações
As mais e menos-valias realizadas concorrem para a formação do lucro tributável em sede
de IRC. O IRC incide à taxa de 21% ou à taxa de 17% sobre os primeiros € 15.000 de
matéria coletável no caso de pequenas ou médias empresas. Poderá acrescer derrama
municipal, a uma taxa variável de acordo com a decisão dos órgãos municipais em cada ano,
de até 1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de 3% sobre
a parte do lucro tributável que exceda € 1.500.000 e até € 7.500.000, à taxa de 5% sobre a
parte do lucro tributável que exceda € 7.500.000 e até € 35.000.000, e à taxa de 9% sobre a
parte do lucro tributável que exceda € 35.000.000.
Para efeitos de apuramento das mais e menos-valias fiscais, o custo de aquisição das ações
detidas há pelo menos dois anos na data da transmissão onerosa é objeto de atualização
mediante a aplicação de coeficientes de desvalorização monetária aprovados anualmente
por Portaria do Ministério das Finanças.
Não concorrem para a determinação do lucro tributável as mais e menos-valias realizadas
mediante transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere e
independentemente da percentagem da participação transmitida, de partes sociais detidas
ininterruptamente por um período não inferior a um ano, desde que o titular das ações não
esteja sujeito ao regime de transparência fiscal previsto no artigo 6.º do Código do IRC e
detenha diretamente, ou direta e indiretamente, uma participação não inferior a 10% do
capital social da entidade emitente.
Não são igualmente dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC as
menos-valias e outras perdas relativas a partes de capital, na parte do valor que corresponda
aos lucros distribuídos ou às mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de partes
sociais da mesma entidade que tenham beneficiado, respetivamente, da dedução para
efeitos de eliminação da dupla tributação económica ou da isenção aplicável às mais-valias
acima referidas, no próprio período de tributação ou nos quatro períodos anteriores.
A atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos sujeitos a
tributação. No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos de subscrição
atribuídos aos acionistas no decurso do aumento de capital encontram-se sujeitos a
tributação nos termos gerais do Código do IRC quando realizados por pessoas coletivas
residentes ou não residentes com estabelecimento estável em Portugal.
Aquisição de ações a título gratuito
A variação patrimonial positiva não refletida no resultado do exercício resultante da aquisição
de ações a título gratuito por pessoas coletivas residentes sujeitas a IRC, bem como por
estabelecimentos estáveis de entidades não residentes aos quais a mesma seja imputável,
concorre para a formação do lucro tributável em sede de IRC. O IRC incide à taxa de 21% ou
à taxa de 17% sobre os primeiros € 15.000 de matéria coletável no caso de pequenas ou
médias empresas. Poderá acrescer derrama municipal, a uma taxa variável de acordo com a
decisão dos órgãos municipais em cada ano, de até 1,5% do lucro tributável. É ainda
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aplicável uma derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda €
1.500.000 e até € 7.500.000, à taxa de 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda €
7.500.000 e até € 35.000.000, e à taxa de 9% sobre a parte do lucro tributável que exceda €
35.000.000.

7.4. Pessoas coletivas não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem
estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados das
ações
Rendimentos decorrentes da titularidade de ações
Os dividendos colocados à disposição dos titulares de ações são tributáveis em sede de IRC.
É retido IRC, à taxa de 25%, no momento da sua colocação à disposição, tendo esta
retenção na fonte natureza liberatória.
A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre Portugal e o
país de residência fiscal do titular das ações, caso se verifiquem as condições substanciais
de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades previstas na legislação fiscal
portuguesa para a invocação de uma Convenção.
A pedido do beneficiário, pode ser devolvido o IRC retido e pago na parte em que seja
superior ao que resultaria da aplicação das taxas gerais deste imposto e de derrama
estadual de que seja beneficiária entidade residente noutro Estado membro da UE ou do
Espaço Económico Europeu, neste último caso desde que exista obrigação de cooperação
administrativa em matéria fiscal equivalente à estabelecida na UE e que sejam preenchidas
as condições estabelecidas no artigo 2.º da Diretiva 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de
novembro de 2011. Neste caso, serão tomados em consideração todos os rendimentos,
incluindo os obtidos em território português.
Estão isentos de IRC os dividendos colocados à disposição de uma sociedade residente (i)
noutro Estado membro da UE, (ii) em Estado integrante do Espaço Económico Europeu que
esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à
estabelecida no âmbito da União Europeia ou (iii) num Estado com o qual Portugal tenha
celebrado e se encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a
troca de informações, quando a sociedade em causa preencha as condições previstas no
artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, de 30 de novembro de 2011 (com as necessárias
adaptações, quando aplicável) ou de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC
desde que, nas situações previstas em (iii), a taxa legal aplicável à entidade não seja inferior
a 60% da taxa de IRC (ou seja, 12,6%), e que detenha, diretamente, ou direta e
indiretamente, durante um período ininterrupto de pelo menos um ano, ações representativas
de pelo menos 10% do capital social da empresa. Se esse período já se houver completado
na data da colocação à disposição dos lucros, haverá lugar a dispensa de retenção na fonte
de IRC. Na eventualidade de apenas se completar após a data da colocação à disposição, o
IRC retido na fonte será reembolsável. Para efeitos de dispensa de retenção na fonte de IRC
ou do seu reembolso, consoante os casos, é necessário cumprir as formalidades previstas
na legislação fiscal portuguesa.
A taxa de retenção na fonte é fixada em 35%, com natureza liberatória, quando os
dividendos sejam pagos ou colocados à disposição:
(i) em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não
identificados. Se for identificado o beneficiário efetivo, aplicam-se as regras gerais
acima descritas; ou
(ii) de entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português,
que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal
claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de
13 de fevereiro.
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Estão isentos de IRC os dividendos obtidos por fundos de pensões relativamente a ações
detidas, de modo ininterrupto, há pelo menos um ano, desde que os fundos se constituam,
operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro Estado membro da UE
ou do Espaço Económico Europeu, neste último caso desde que esse Estado esteja
vinculado a troca de informações no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no
âmbito da UE, que não sejam imputáveis a estabelecimento estável situado em território
português, desde que garantam exclusivamente o pagamento de prestações de reforma por
velhice ou invalidez, sobrevivência, pré-reforma ou reforma antecipada, benefícios de saúde
pós-emprego e, quando complementares e acessórios destas prestações, a atribuição de
subsídios por morte, sejam geridos por instituições de realização de planos de pensões
profissionais às quais seja aplicável a Diretiva n.º 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 3 de junho de 2003, e sejam o beneficiário efetivo dos rendimentos.
Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa de
ações
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias provenientes da transmissão a
título oneroso de ações e outros ativos financeiros realizadas por pessoas coletivas não
residentes em território português e sem estabelecimento estável em Portugal ao qual as
mesmas sejam imputáveis está sujeito a IRC à taxa de 25%.
Não obstante, as mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de ações estão isentas
de tributação, salvo nas seguintes situações:
(i)

a entidade alienante for detida, direta ou indiretamente, em mais de 25% por entidades
residentes para efeitos fiscais em território português e não cumprir, cumulativamente,
os seguintes requisitos e condições:
a) For residente noutro Estado membro da União Europeia, num Estado membro do
Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação administrativa no
domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia ou
num Estado com o qual tenha sido celebrada e se encontre em vigor convenção
para evitar a dupla tributação que preveja a troca de informações;
b) Estiver sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva
2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de natureza
idêntica ou similar ao IRC desde que a taxa legal aplicável à entidade não seja
inferior a 60 % da taxa do IRC;
c) Detiver direta ou direta e indiretamente uma participação não inferior a 10% do
capital social ou dos direitos de voto da sociedade objeto de alienação, de modo
ininterrupto, durante o ano anterior à alienação;
d) Não for parte de uma construção, ou série de construções, artificial ou artificiais,
com o principal objetivo, ou com um dos principais objetivos, de obtenção de uma
vantagem fiscal.

(ii)

(iii)

a entidade alienante for residente para efeitos fiscais em país, território ou região,
sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da Portaria n.º
150/2004, de 13 de fevereiro; ou
o ativo da sociedade cujas partes de capital são alienadas seja constituído, em mais
de 50%, por bens imóveis situados em Portugal.

Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua
competência para tributar as mais-valias referidas no presente ponto, mas esse tratamento
fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.
Estão isentas de IRC as mais-valias obtidas por fundos de pensões que se constituam,
operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro Estado membro da UE
ou do Espaço Económico Europeu, nas condições referidas a propósito da isenção aplicável
aos dividendos quanto à natureza, legislação aplicável e benefícios garantidos.
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Aquisição de ações a título gratuito
O incremento patrimonial resultante da aquisição de ações a título gratuito por pessoas
coletivas não residentes sem estabelecimento estável ao qual as ações sejam imputáveis é
tributado à taxa de 25%.
Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua
competência para tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal convencional deve
ser aferido casuisticamente.
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CAPÍTULO 8 – DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMITENTE
8.1.

A indústria

A indústria da cerâmica é ampla e heterogénea, abrangendo a produção de objetos com
argila e queimados/assados ao fogo. A transformação do barro em cerâmica acontece
durante a queima. A matéria-prima base desta indústria existe em toda a superfície terrestre,
sendo que alguns tipos de argila são encontrados a céu aberto e outros em minas
subterrâneas ou jazidas. Para cada categoria da produção cerâmica, a produção das massas
argilosas necessita do acréscimo ou da retirada de elementos da sua composição, de acordo
com a sua aplicação, de forma a evitar rachaduras e esfacelamento.
Dos muitos tipos de argila existentes, são produzidas massas cerâmicas utilizadas na
cerâmica estrutural, cerâmica de pavimentos e revestimentos, cerâmica de louça sanitária,
cerâmica utilitária e decorativa e cerâmicas especiais (isoladores elétricos e produtos
refratários).
A VAA está presente no subsetor da cerâmica utilitária e decorativa, o qual inclui a produção
de louça em porcelana e grés. Este subsetor da indústria da cerâmica tem tradição secular e
grande vocação exportadora, nomeadamente para a Espanha, Alemanha, Itália, França e
Brasil.
A evolução da cerâmica utilitária e decorativa em Portugal, que se encontra extremamente
dependente dos mercados externos, é determinada pela capacidade das empresas de
concorrerem nos mercados internacionais em termos de qualidade, design e marca, de forma
a ser possível fazer face aos produtos oriundos dos países do extremo oriente e do leste
Europeu, caraterizados pelo seu baixo preço.
Tratando-se de um subsetor que utiliza mão-de-obra intensiva e apresenta elevados
consumos de energia, o aumento da sua competitividade passará igualmente pelo aumento
do trabalho qualificado e pela diminuição dos custos energéticos.
A VAA está também presente na indústria do cristal (manual, automático e semiautomático) e
do vidro manual.
O cristal surge da areia e do óxido de chumbo, elementos fundidos numa massa de fogo
incandescente que é moldada através do sopro e dos movimentos das mãos dos artesãos.
Também nesta indústria os custos de mão-de-obra e energéticos (eletricidade e gás natural)
têm uma importância muito grande, sendo fundamental a melhoria das taxas de
aproveitamento do cristal e do vidro para atingir maior rentabilidade. Neste setor destaca-se
uma forte vertente exportadora, nomeadamente para França e Espanha.

8.2.

O Mercado
1

2

3

A VAA está presente nos mercados de tableware , ovenware e giftware , produzindo e
comercializando porcelana, louça de grés e cristal e vidro manual.

1

Termo empregue para definir o segmento de negócio composto pelos produtos de vidro,
cerâmica, metal e outros, utilizados nas mesas de refeições, como sejam copos, pratos,
talheres, etc.
2
Termo empregue para definir o segmento de negócio composto pelos produtos de vidro,
cerâmica e outros, desenvolvidos para utilização em altas temperaturas (v.g. fornos, etc.).
3
Termo empregue para definir o segmento de negócio composto pelos produtos
habitualmente adquiridos para oferta.
62

O mercado europeu de tableware tem sofrido alterações significativas ao nível da estrutura
da oferta e da procura, nomeadamente com a entrada de produtores asiáticos e do leste
europeu, bem como uma mudança gradual dos hábitos de consumo.
A queda das barreiras aduaneiras e o fim de restrições à entrada de um conjunto de produtos
de produtores asiáticos, no caso das porcelanas, e de países do leste europeu, no caso do
cristal, levaram a um acréscimo significativo da concorrência dentro do mercado europeu,
colocando grande pressão competitiva sobre os produtores tradicionais europeus.
A mudança gradual nos hábitos de consumo (redução do número de refeições em casa e o
4
consequente incremento do peso do canal horeca no mercado de tableware), conjugado
com o maior valor atribuído pelos consumidores à diferenciação neste tipo de produtos
(design e inovação), levaram a uma redução do ciclo de vida do produto e conferiram ao
efeito “novidade” um atributo fundamental para o sucesso.
Estas alterações ao nível da oferta e da procura no mercado europeu têm dado origem a
processos de reorganização internos dos principais players, de forma a poderem responder
ao aumento da competitividade e obterem uma melhor adequação aos novos drivers do
mercado.
O mercado de tableware e giftware na Europa é caracterizado pela posição dominante do
principal produtor de cada país no seu respetivo mercado doméstico, nomeadamente os
produtores de Limoges e a Pillivuyt em França, a Villeroy & Boch na Alemanha, Bélgica,
Holanda e Luxemburgo, a Waterford Wedgwood, Steelite, Dudson e RAK Ceramics no Reino
Unido e Irlanda e na Escandinávia, a Royal Copenhagen, a Kosta Boda e a Orrefors na
Holanda.
A internacionalização que tem marcado a evolução recente da VAA é patente na forte
dispersão dos seus mercados geográficos. Em 2016, o mercado interno tinha uma
representatividade pouco acima de um terço do total das vendas e prestações de serviços, a
qual se veio a reduzir no final do 3.º trimestre de 2017. Assim, ainda que na porcelana o
mercado interno assuma ainda alguma expressão, existem outras áreas de negócio onde
outros mercados assumem grande importância, nomeadamente no grés, cujos principais
destinos são países como a Alemanha, Itália, França, Espanha e Países Baixos, onde as
vendas com marca própria do cliente também assumem um papel importante.
No caso da área de negócios cristal e vidro manual, além de Portugal destacam-se países
como França, Espanha, Estados Unidos da América e Reino Unido onde as vendas e
prestações de serviços têm sido importantes. Mais propriamente ao nível da área do cristal, a
produção e venda de peças com outras marcas assume também relevância e tem permitido
entrar noutros segmentos de mercado, nomeadamente no setor das embalagens de luxo de
cristal.
Entre os principais concorrentes da VAA na área da porcelana e nos segmentos doméstico e
hotelaria encontram-se a SPAL, S.A. (Portugal), a Bonvida – Porcelana de Portugal, S.A.
(Portugal), a Porcel – Indústria Portuguesa de Porcelanas, S.A. (Portugal), a Villeroy & Boch
(Alemanha) e a Rosenthal (Alemanha), este último apenas no segmento doméstico. Apenas
vocacionadas para a hotelaria estão a Porcelanas da Costa Verde S.A. (Portugal), a Churchill
China plc. (Inglaterra) e o Grupo BHS (Alemanha). No fornecimento de grandes superfícies,
os principais concorrentes são a Faianças Primagera S.A. (Portugal), a Matcerâmica –
Fabrico de Louça, S.A. (Portugal) e as importações de todo o oriente.
Na área de negócio do grés, os principais concorrentes da VAA são as portuguesas
Barbotina – Fábrica de Artigos Cerâmicos, S.A., Faianças Primagera S.A. (grandes
superfícies), Grestel – Produtos Cerâmicos S.A. e Faria & Bento Lda., a francesa Revol, os
produtos de vidro denominados “pirex” e as importações do oriente.

4

Expressão que designa de forma resumida os canais de hotelaria, restauração e catering.
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Ao nível do cristal e vidro manual, no segmento doméstico, a VAA enfrenta a concorrência de
empresas como a Bohemia Crystal (República Checa), a Rogaska (Eslovénia), a Bacarat
(França), a Saint-Louis e a Lalique (França) e a Orrefors (Suécia).

8.3.

Organograma

Apresenta-se de seguida a estrutura do Grupo VAA à data deste Prospeto:

VA Grupo- Vista Alegre
Participações, SA
99.30%

100.00%

100.00%

100.00%

VISTA ALEGRE
ATLANTIS, SGPS, SA

100.00%

100.00%

Cerexport - Cerâmica
de exportação, SA

Vista Alegre Atlantis,
SA
50.00%

100.00%

Vista Alegre USA
Corporation

100.00%

VAA Brasil – Comércio,
Importação e Exportação, SA
87.59%

Shree Sharda Vista
Alegre Private Limited

Ria Stone Fábrica de Louça
de Mesa em Grés, SA
Vista Alegre Atlantis
UK LTD

99.00%

2.33%

VA - Vista Alegre
España, SA

100.00%

100.00%

8.4.

Faianças da Capôa Indústria Cerâmica, SA

VAA I.I. – Sociedade
Imobiliária, SA
Vista Alegre Atlantis
Moçambique, Lda
Vista Alegre France,
SAS

Aspetos gerais

A VAA, de acordo com o seu historial, para além de assumir uma posição de referência em
Portugal, no subsetor da cerâmica utilitária e decorativa, e de possuir uma das melhores e
mais automatizadas fábricas de porcelana de todo o mundo, continua a desenvolver e a
preservar a porcelana feita e trabalhada à mão, enaltecendo a sua história e tradição.
Fundada em 1824, a Fábrica da Vista Alegre foi a primeira unidade industrial dedicada à
produção da porcelana em Portugal. Em 2001, fruto da fusão com o grupo Atlantis, formou o
maior grupo nacional de tableware e um dos maiores do mundo nesse setor. Em 2009, o
Grupo VAA passou a integrar o portefólio de marcas do Grupo Visabeira e depois de um
processo de reposicionamento, reforçou a aposta numa estratégia de expansão, quer a nível
de mercados, quer a nível de públicos.
O Grupo Visabeira desenvolve um conjunto diversificado de atividades em vários setores,
onde se destaca a prestação de serviços para operadores de infraestruturas para
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telecomunicações, eletricidade e gás, o seu core business desde 1980. O Grupo Visabeira
marca ainda presença no setor industrial e imobiliário, designadamente na exploração de
centros comerciais e nos setores hoteleiro e da restauração, entre outros.

8.5.

Historial

A Vista Alegre teve origem na sociedade Ferreira Pinto & Filhos, autorizada por alvará régio
em 1824, que se dedicava ao fabrico de porcelana, vidros e processos químicos.
Apenas cinco anos depois, a Vista Alegre recebia o título de Real Fábrica, um
reconhecimento pela sua arte e sucesso industrial.
A marca Vista Alegre assumiu rapidamente uma imagem de qualidade e distinção no setor
da cerâmica, tendo recebido pela primeira vez um prémio universal na Exposição Universal
de Paris, em 1867. À medida que crescia a qualidade da cerâmica produzida pela Vista
Alegre, menos atenção veio a ser dispensada ao vidro e ao cristal, tendo sido interrompida a
sua produção definitivamente em 1880.
À passagem do seu centenário, a Vista Alegre iniciou um processo de reestruturação que
visou a transformação da Empresa numa sociedade por quotas, a modernização das
estruturas da fábrica e a renovação dos serviços. Em paralelo ao desenvolvimento produtivo
e tecnológico, assiste-se também a uma renovação artística, onde artistas plásticos de
renome trazem novas ideias e modelos para a sua escola de pintura. As peças atingem
neste período o nível das suas mais notáveis congéneres europeias.
A partir de 1947 e até 1968, os contactos internacionais, a formação de quadros técnicos
especializados, a aquisição de outras empresas, levaram a Vista Alegre ao desenvolvimento
técnico e industrial esperado, assim como ao alargamento da oferta a novos mercados.
Durante as décadas de 1970 e 1980, a Vista Alegre manteve uma estratégia de vendas e
prestações de serviços focada no mercado nacional, sendo que a capacidade excedentária
foi utilizada para servir, de forma bastante seletiva, um número limitado de clientes fora de
Portugal com um peso marginal na atividade.
Em 1980 a sociedade Ferreira Pinto & Filhos foi transformada em sociedade por quotas com
a firma Fábrica de Porcelana da Vista Alegre, Lda., e a partir de finais de 1987 transformouse em sociedade aberta e passou a estar cotada nas Bolsas de Valores de Lisboa e Porto.
No final da década de 1980, a marca Vista Alegre começa a registar um declínio progressivo
no seu crescimento, o que, conjugado com a liderança absoluta da marca na sua categoria e
perante um mercado de dimensão reduzida e com pouca maturidade, tornou inevitável o
desenvolvimento de uma estratégia de diversificação geográfica.
Desta forma, sendo Espanha um mercado prioritário enquanto extensão natural do mercado
português, foi criada, em 1986, uma filial em Espanha, a Vista Alegre España.
Nos anos 90, verificou-se um aumento da capacidade produtiva instalada, possibilitando o
desenvolvimento de uma política de internacionalização consistente, cujos principais vetores
assentaram na identificação de mercados com afinidades culturais e/ou proximidade
geográfica e que paralelamente apresentassem padrões de crescimento, dimensão e nível
concorrencial com elevado potencial para a postura de investimento da Vista Alegre.
Posteriormente, na sequência da aquisição da Cerexport na década de 90, o mercado
alemão passou a ser acompanhado diretamente através de uma empresa local.
Em simultâneo, foi-se assistindo a uma diversificação das áreas de negócio, tais como louça
para o canal horeca, a faiança (através da aquisição da empresa Faianças da Capôa), a
louça de forno em grés e porcelana, isoladores cerâmicos e material elétrico (Electro
Cerâmica e Cerisol).
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No final da década de 1990, adquiriu uma unidade fabril no Brasil (“VA Brasil”) e uma
participação minoritária de 25% da Royal Worcester & Spode Limited, empresa britânica
dedicada à produção e comercialização de produtos de cerâmica.
Em 2001, teve lugar uma operação de reestruturação e concentração empresarial que uniu
dois grupos empresariais de grande tradição nos segmentos de tableware e giftware – o
Grupo VAA (porcelana, faiança e grés) e o Grupo Atlantis (cristal e vidro), dando origem ao
maior grupo português de tableware e o sexto maior do mundo neste setor. Foi também no
âmbito deste processo que surgiu a VAA, assumindo a Sociedade a atual designação e
objeto social.
A Atlantis iniciou a sua atividade em 1944, produzindo lustres numa pequena fábrica em
Alcobaça e depois diversificando para artigos de decoração e mesa.
Na década de 1970, as atividades da Atlantis foram segmentadas em duas vertentes: (i)
cristal de chumbo (Full Lead Crystal – produto de qualidade superior e produzido
manualmente) e (ii) o vidro sódico (produtos para uso doméstico de fabrico automático).
Posteriormente, a produção automática foi autonomizada na empresa Crisal, a qual foi
alienada em 2005, já quando a Atlantis se encontrava integrada na Vista Alegre.
Na década de 1990, a Atlantis alargou a oferta de produtos de vidro de elevada qualidade e
de cores variadas através da integração das empresas dedicadas às atividades de produção
e comercialização de artigos de vidro manual, a Neovidro – Indústria e Tecnologia do Vidro,
S.A. e a Nova Ivima – Indústria do Vidro S.A. (empresa fundada em 1885 e com longa
tradição na produção de vidro manual).
Em 2001, a operação de reestruturação e concentração da Vista Alegre com a Atlantis, que
teve como objetivo aproveitar as sinergias potenciais que se associariam a uma plataforma
única de produção e distribuição de marcas complementares na “Arte da Mesa”, marcou o
início de um profundo e complexo processo de reorientação estratégica e de reestruturação
do Grupo VAA.
Num período marcado por um cenário de recessão económica em Portugal, uma rápida
penetração de produtos cerâmicos e de vidro provenientes da Ásia e dos países do leste
europeu, bem como de alterações nos hábitos de consumo e estilos de vida, a VAA começou
também a enfrentar dificuldades económico-financeiras.
O aumento das responsabilidades decorrentes do recurso a endividamento bancário para o
financiamento da reestruturação e uma forte quebra das receitas levaram à necessidade de
uma nova reorientação estratégica de forma a reduzir o número de áreas de negócio,
apostando apenas naquelas com maiores perspetivas de crescimento.
Em 2009, o Grupo VAA é adquirido pela Cerutil, empresa do Grupo Visabeira. A Empresa,
em sérias dificuldades financeiras, ganhou um novo rumo e impulso.
No ano seguinte, em julho de 2010, por forma a permitir implementar a estratégia traçada
para a recuperação e viabilização da Empresa, foi concretizado um aumento de capital na
VAA.
Esta operação foi claramente um fator chave para o sucesso da reestruturação empresarial
da Sociedade. A entrada de fundos visou repor o equilíbrio financeiro da Empresa,
favorecendo ainda o alargamento da base acionista e ampliando a base de captação de
recursos, maximizando as condições para o reforço dos fundos próprios da Sociedade.
O reforço da estrutura de capitais próprios da VAA tornou possível o financiamento da
estratégia de desenvolvimento do negócio e a concretização das linhas de orientação para a
reestruturação financeira e operacional da Sociedade, nomeadamente no que concerne a
concretização dos necessários investimentos de substituição e ampliação.
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No âmbito da reestruturação económica e financeira do Grupo VAA, tornada possível no
novo enquadramento acionista, foram então delineados e implementados um conjunto de
iniciativas que traduziram a estratégia ambiciosa traçada para a recuperação e viabilização
da Empresa e que privilegiaram a racionalização de custos, o rejuvenescimento da marca, a
captação de novos públicos e a aceleração intensa do processo de internacionalização.
Este reposicionamento foi também amplamente conseguido através de colaborações e
parcerias firmadas com artistas, criadores e designers portugueses e internacionais,
assumindo claramente a vocação global da marca.
O desempenho da VAA tem sido desde então pautado por uma clara aposta no investimento
produtivo, na investigação e desenvolvimento de novos produtos e processos, na redefinição
da estratégia comercial, tanto no mercado interno, no âmbito do qual se traçou e cumpriu um
exigente plano de racionalização e renovação da imagem da rede de lojas próprias, como
nos mercados internacionais, os quais têm sido objeto de um renovado impulso.
Mais recentemente, em 2014, teve início a atividade da Ria Stone, empresa do Grupo VAA
criada na sequência de processo de procurement por parte da empresa sueca IKEA, que
pretendia uma unidade produtiva, estrategicamente localizada, capaz de assegurar o fabrico
de um conjunto de referências da marca, obedecendo a estritos padrões de qualidade. A Ria
Stone foi a empresa selecionada para levar a cabo este desafio, tendo firmado um contrato
de 7 anos com a multinacional IKEA, visando a produção de peças de louça em grés.
A criação da Ria Stone está intimamente ligada à inovação tecnológica, tendo surgido como
reflexo de uma solução inovadora, através da conceção de um sistema produtivo altamente
competitivo e inovador, assente num processo de monocozedura. A estratégia de valorização
económica destes novos produtos integra-se fortemente na estratégia global da Ria Stone e
do Grupo em que se insere.
Como referido, em 2014, a Ria Stone inaugurou as suas instalações produtivas, fruto de um
investimento global de cerca de 25 milhões de euros e tendo resultado em mais de 150
novos postos de trabalho criados na região de Aveiro.
Esta unidade destaca-se ainda, a nível tecnológico, pela adoção de equipamentos
inovadores, pautada pelo mais recente state of the art com prensas isostáticas, armazém
totalmente automático, sem qualquer intervenção humana, e linhas de vidragem também
elas automáticas. Opera com dois fornos (de 86 e 55 metros de comprimento), incluindo
passadeiras rolantes que transportam as peças de forma automática para cada seção,
simplificando os processos produtivos.
A unidade desenvolve assim a sua produção com um elevado grau de automatismo,
dispondo de uma fábrica plenamente funcional capaz de dar resposta a volumes de
produção elevados com a eficiência necessária.
Fruto da sua evolução histórica, a VAA dispõe hoje de um parque produtivo
tecnologicamente evoluído e pretende manter forte a aposta no seu espírito inovador e
reforçar o seu posicionamento nos diferentes mercados em que atua, otimizando e
rentabilizando a sua produção, honrando a sua história e tradição.
Atualmente, a VAA está organizada por segmentos de negócio principais: porcelana, louça
de grés forno, cristal e vidro manual e louça de grés mesa, sendo de acordo com esta
segmentação que os sistemas de relato financeiro e operacional internos estão desenhados.
No final de 2016, por razões estratégicas da VAA e no contexto de alterações neste
segmento de mercado, nomeadamente decorrentes da diminuição da procura deste tipo de
artigos, procedeu-se a uma realocação de negócio no segmento da faiança, o qual passou a
estar integrado no segmento grés forno.
Em 2016, o Grupo VAA adotou uma insígnia comum e uma nova identidade visual, através
da qual as peças de porcelana, cristal e vidro produzidas nas fábricas da VAA, em Ílhavo, e
67

da Atlantis, em Alcobaça, passaram a ser comercializadas com a marca Vista Alegre, tanto
em Portugal como nos mercados externos.
Em 2017, há a destacar a extensão, por mais 5 anos, até 2026, do contrato existente entre a
internacional sueca IKEA e a empresa Ria Stone do Grupo VAA (contrato este que
inicialmente previa uma ligação até 2021). Neste ano ainda refira-se a angariação de um
contrato internacional na área de negócio do cristal, para fornecimento de garrafas de luxo.
Com quase 200 anos de história, a VAA continua a ser reconhecida internacionalmente pelo
seu design e caráter inovador, como o comprovam as 18 distinções internacionais de design
atribuídas, só em 2017.
A VAA demonstra assim o reforço do crescimento forte dos resultados da Empresa e
notoriedade da marca, fruto de uma clara aposta na expansão internacional e nos processos
de melhoria contínua e eficiência operacional.
Os mais recentes resultados do Grupo VAA traduzem o forte investimento efetuado no
reposicionamento da marca a nível interno e externo e a expressiva expansão internacional
da Empresa, onde se destaca a criação de novas filiais no Brasil, no Reino Unido,
Moçambique, Estados Unidos da América, Índia e França, e a instituição de parcerias que
têm permitido a abertura de lojas ou pontos de venda em diversas geografias, promovendo
assim a disseminação global da marca e dos seus produtos.
Claramente, o novo enquadramento acionista e os esforços desde então empreendidos
tornaram possível a inversão da trajetória de resultados negativos acumulados e a obtenção
de lucros pela primeira vez desde há muito.
As perspetivas para o futuro apontam para a continuação do crescimento observado mais
recentemente, refletindo o sucesso da estratégia ambiciosa que o Grupo Visabeira traçou
para a recuperação e viabilização da Empresa. Privilegiando a sua capacidade inovadora e
criativa, conjugando com sucesso e sabedoria tradição e modernidade, trabalho manual
rigoroso e delicado com as tecnologias mais sofisticadas, associado o conhecimento técnico
e artístico que resulta de quase 2 séculos de existência, conseguindo assim revitalizar uma
marca que se afirma de crescentemente contemporânea e universal, à semelhança dos seus
produtos.

8.6.

Atividade do Emitente

A VAA tem como objeto social a gestão de participações sociais noutras sociedades como
forma indireta de exercícios de atividades económicas. As suas participadas desenvolvem as
atividades de produção, distribuição e venda de artigos de porcelana, faiança, louça de forno,
cristal e vidro manual, através de uma rede própria de retalho, de retalhistas e distribuidores
independentes.
A VAA possui quatro unidades produtivas em Portugal e vende maioritariamente em países
da zona Euro, em especial em Portugal, Espanha, Alemanha, França e Itália.
Áreas de Negócio
Porcelana e Complementares
A área de negócio da porcelana inclui os subsegmentos doméstico/decorativo destinados
essencialmente à casa, quer na mesa quer na decoração, e o subsegmento hotelaria
destinado ao setor da restauração.
Qualquer um destes subsegmentos é extremamente competitivo, sendo os principais
concorrentes da VAA grandes grupos europeus do setor nas gamas média e média-alta. No
segmento médio-baixo a VAA concorre com produtores asiáticos que, nos últimos anos, têm
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vindo a colocar grandes quantidades de produtos a preços muito baixos nos mercados da
Europa e dos Estados Unidos da América.
A marca Vista Alegre beneficia de um elevado reconhecimento nacional e internacional,
sendo considerada uma das marcas de porcelanas mais prestigiadas do mundo. A sua
fábrica de porcelana é considerada uma das melhores e mais bem equipadas do setor.
Encontram-se também objetos da marca Vista Alegre em diversos museus de todo o mundo,
destacando-se o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu da Fundação Espírito Santo Silva,
o Victoria and Albert Museum (Londres) e o Metropolitan Museum of Art (Nova Iorque), para
além do próprio Museu Vista Alegre.
As peças de porcelana da Vista Alegre são fabricadas a partir de matérias-primas de primeira
qualidade, possuindo excelente brancura, translucidez e resistência dos vidrados. A
qualidade dos produtos é continuamente monitorizada e testada ao longo do processo
produtivo, sendo efetuados testes laboratoriais à resistência mecânica, às lavagens, ao
desgaste do vidro, ao risco e abrasão pelos metais (metal marking) de forma a garantir a
qualidade dos produtos. De igual modo, são desenvolvidos internamente projetos de
inovação e de investigação e desenvolvimento tecnológico que permitam aferir as melhores
técnicas para aprimorar a qualidade das peças e seus materiais.
A produção de porcelana da VAA é feita na unidade fabril de Ílhavo, a qual se estende por
2
57.900 m e conta com uma capacidade instalada de 12.500.000 peças/ano.
A VAA tem vindo a apostar na exploração de novos segmentos de mercado, nomeadamente
no canal horeca e promocional, em Portugal e Espanha.
No segmento médio-baixo, a VAA comercializa produtos de porcelana sob a marca EMA.
Portugal continua a ser o principal mercado geográfico da área de negócio da porcelana,
representando cerca de 51%, seguindo-se a Espanha com 14% onde se destaca a presença
da VAA através de duas lojas próprias, mantendo-se igualmente presente no território
através das lojas El Corte Inglês.
Cristal e Vidro manual
A VAA está presente na produção e comercialização de artigos de cristal (manual e
semiautomático) e vidro manual com a marca Atlantis e com marcas de clientes em regime
de subcontratação.
2

As instalações fabris localizam-se em Alcobaça, num complexo fabril com 147.208 m e uma
capacidade instalada anual de 1.000.000 peças, onde se fabrica, desde 1970, cristal e vidro
manual. O cristal produzido destaca-se por ser de chumbo superior com forte componente
manual, recorrendo ao molde e à cana de sopro.
Embora atualmente a produção de cristal esteja apoiada num forno elétrico que permite a
obtenção de cristal fundido com um grau de pureza e qualidade elevados, o processo
produtivo continua a recorrer a técnicas de sopro e a uma forte componente artesanal.
O recurso a mão-de-obra com elevado know-how, um exigente processo de controlo e a
aposta no design, têm permitido a garantia de elevada qualidade dos produtos Vista Alegre e
o seu posicionamento no segmento de valor mais elevado do mercado.
O desenvolvimento desta área de negócio tem-se baseado na aposta no design, com o
objetivo de acompanhar as tendências de mercado e renovar o catálogo com peças de estilo
contemporâneo através do contributo de designers portugueses e estrangeiros. De igual
modo, a associação a marcas de luxo permite o desenvolvimento de peças de maior valor
acrescentado e maior componente técnica, que servem de inspiração ao fabrico de novas
peças com designs mais arrojados, uma vez dominadas as técnicas de fabrico.
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A partir de junho de 2016, passou a comercializar todos os seus produtos sob a marca Vista
Alegre, embora ainda existam em circulação produtos gravados e embalados com marca
Atlantis. Também comercializa com a marca Casa Alegre, que pertence igualmente à VAA.
De realçar que, desde 2003, a fábrica de Alcobaça produz cristal com a marca Sèvres.
Devido à dificuldade de utilização do cristal no dia-a-dia e ao aparecimento de produtos
alternativos com preços muito inferiores, tais como o cristal automático e colorido e o vidro
automático de alta qualidade, as vendas e prestações de serviços de cristal manual têm
vindo a baixar na Europa e Estados Unidos da América, dando lugar a peças produzidas de
forma automática, facilitando deste modo entrar no segmento dos produtos de luxo, de maior
valor acrescentado e rigor técnico, nomeadamente, perfumaria e garrafas premium.
Em Portugal, a contínua e rápida redução das vendas e prestações de serviços de cristal
manual tem obrigado a que a VAA redefina a sua política industrial nesta área de negócio,
apostando mais nas parcerias com marcas internacionais de renome (Remy Martin, Martell,
Havana Club e Hennessy). De igual modo, e mantendo a componente manual que lhe atribui
valor acrescentado e prestígio pelo qual é conotada atualmente, a VAA tem procurado, no
que ao segmento do cristal e vidro respeita, inovar nos seus processos de fabrico, para
alcançar maior flexibilidade ao nível do design das peças que comercializa.
Neste sentido, a produção para outras marcas e o alargamento a novos segmentos de
mercado, nomeadamente o setor das embalagens de luxo de cristal tem assumido cada vez
mais relevância neste negócio, dinamizando as exportações e melhorando a rentabilidade
através da maior utilização da capacidade industrial disponível.
A nível produtivo, destaca-se o projeto de reconstrução dos canais do forno do cristal,
iniciado no final de 2009, que permitiu uma melhoria significativa nos níveis de
aproveitamento dos produtos em cristal. De igual modo, entre 2011 e 2013, realizaram-se
investimentos significativos também no vidro, para além do cristal, financiados ao abrigo do
projeto de fundos comunitários QREN, com realce para o reforço de novos equipamentos
para melhoria da aplicação de materiais nobres (como o ouro) nas peças de cristal, com
impacto positivo e imediato nos resultados do negócio.
Atualmente, o mercado português representa cerca de 38% das vendas e prestações de
serviços totais de cristal e vidro manual da VAA, seguido pelos mercados francês, com um
peso de 33%, e espanhol, com um peso de 8%.
Grés Forno
O grés forno da VAA é produzido numa unidade fabril situada na Taboeira (Aveiro).
Desde muito cedo que a VAA se dedica ao fabrico de peças de louça de forno em grés na
2
unidade fabril da Taboeira. Esta fábrica tem 37.219 m e possui uma capacidade instalada de
5.800.000 peças/ano. Este subsegmento apresenta-se com níveis de competitividade
elevados, sofrendo essencialmente com as importações provenientes do oriente e
comercialização de produtos substitutivos. No entanto, os níveis de qualidade de produto
VAA, o prestígio associado à marca, a manutenção de boas relações com os clientes e o
conhecimento do mercado têm permitido assegurar as vendas e prestações de serviços
neste segmento.
A produção de grés pela VAA decorre de processos de fabrico assentes em monocozedura,
com destaque para a poupança de recursos energéticos, assegurando a qualidade dos
produtos.
Na unidade fabril da Taboeira são essencialmente produzidas peças de louça de forno em
grés, que representam cerca de 7% das vendas e prestações de serviços da VAA. No
entanto, uma vez que a louça de mesa em grés está em ascensão no uso doméstico e
também na hotelaria em diversos mercados, justificou-se a introdução destes artigos na
produção da unidade fabril da Taboeira. Assim, desde o início de 2017, é de realçar a
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entrada desta unidade fabril no setor do tableware com peças de louça em grés destinadas à
mesa e não apenas ao forno.
O principal cliente das peças produzidas na unidade fabril da Taboeira é o IKEA, destacandose ainda outros grandes clientes, como as empresas alemãs Zwilling e Brand Loyalty e a
empresa britânica TCC.
Mais recentemente, de destacar a aposta na inovação ao nível da produção desta tipologia
de artigos em grés, com o estudo do recurso a pastas coloridas e vidrados transparentes
para redução de custos de produção, melhoria significativa da qualidade dos produtos (cores
mais apelativas, maior resistência e durabilidade) e maior flexibilidade produtiva, em
complemento ao fabrico atual de peças com pasta branca, onde a cor é atribuída pelos
vidrados. Este projeto, ainda em fase de desenvolvimento, é financiado ao abrigo do projeto
de fundos comunitários Portugal 2020.
Grés Mesa
O grés mesa da VAA é produzido numa unidade fabril situada na Zona Industrial da Mota
(Ílhavo).
A VAA constituiu a empresa Ria Stone, a qual, a partir de 2014, iniciou a produção e
comercialização de peças de louça de mesa em grés, destinadas a um cliente específico, o
2
2
IKEA. A Ria Stone encontra-se instalada numa área de 40.000 m , num edifício de 16.000 m
e possui uma capacidade de produção de 30.000.000 de peças ao ano.
A Ria Stone é um exemplo de empresa que, recorrendo a técnicas inovadoras de produção,
conseguiu afirmar-se no mercado de fabrico de grandes séries, destinando mais de 80% da
sua produção aos mercados internacionais. Mais recentemente, a VAA iniciou a ampliação
2
da unidade fabril da Ria Stone para mais 10.000m , para acomodar um aumento na
capacidade de produção para mais 18.000.000 peças ao ano, ficando assim com um terreno
2
global de cerca de 55.000 m .
O principal cliente desta área de negócio é o IKEA, o que permite a exportação direta para
países como Alemanha, Espanha, França e Itália. Destacam-se também clientes norteamericanos, tendo a VAA firmado, já em 2017, acordos de comercialização de louça de
mesa em grés com grandes retalhistas, como a William Sonoma, a Crate&Barrel, a
Anthropologie e a House of Fraser.
Imobiliário
Este segmento, que consta da nota 6.1 do anexo do relatório e contas de 2017, agrega a
atividade relacionada com as propriedades de investimento detidas pelo Grupo VAA, não
gerando vendas e prestações de serviços, sem qualquer relação com o retalho próprio.
Retalho Próprio
Complementando as áreas de negócio, a VAA possui uma importante cadeia de retalho em
Portugal, com 34 lojas, das quais 26 são lojas VAA (2 delas localizadas nas fábricas) e 8
lojas outlet (2 delas localizadas nas fábricas). Grande parte das lojas estão localizadas em
centros comerciais.
Desta forma, a rede atual de lojas do Grupo compreende três conceitos distintos, para a
promoção das suas marcas:


“Outlets” ou Lojas de Fábrica: são espaços comerciais localizados junto às
instalações industriais do Grupo em Ílhavo, Aveiro e Alcobaça, existindo 8 espaços
deste tipo;



“Lojas Vista Alegre Atlantis”: é um conceito de loja integrada com todos os
segmentos de porcelana, vidro e cristal, com o objetivo de englobar os conceitos das
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lojas Vista Alegre e Atlantis num único espaço e com uma imagem própria,
proporcionando uma maior diversidade de produtos e procurando potenciar sinergias
entre as várias marcas;


“Lojas multimarca”: é um conceito de lojas multimarcas do segmento da VA, que
permite, deste modo, à marca Vista Alegre estar presente num maior âmbito
geográfico.

A rede de retalho próprio representa um importante contributo para as vendas e prestações
de serviços totais da VAA, cifrando-se a sua contribuição, em 2017, na ordem dos 21% das
vendas e prestações de serviços totais.
A VAA dispõe ainda de diversas subsidiárias sediadas internacionalmente, nas quais se
destacam a VAA España, VAA Brasil, VAA Moçambique, VAA UK, VAA USA, VAA Índia e
VAA França.
Pela proximidade geográfica, a Vista Alegre España, que garante a cobertura do mercado
espanhol, assume um papel especialmente relevante nas exportações de porcelana,
representando cerca de 9% das vendas e prestações de serviços do Grupo. Atualmente gere
cerca de 40 espaços nos armazéns El Corte Inglês e tem vindo a apostar no
desenvolvimento do canal horeca e nas vendas e prestações de serviços a retalhistas em
Espanha. A atividade neste mercado tem assumido um papel fundamental na consolidação
da VAA enquanto operadora de referência no mercado ibérico de tableware e constitui um
vetor fundamental para o desenvolvimento do Grupo, apresentando índices de crescimento
consistentes e continuados nos últimos anos, o que justifica a existência, atualmente, de
duas lojas de rua no país, nas principais cidades, Madrid e Barcelona.
A VA Brasil tem igualmente assumido um papel preponderante nos últimos anos,
contribuindo com cerca de 4% para as vendas e prestações de serviços do Grupo VAA, com
destaque para as exportações de porcelana. Também a expansão da atividade neste
mercado justificou a abertura de uma loja sob a insígnia Vista Alegre.
Tendo em vista uma maior proximidade junto dos seus clientes, o Grupo VAA dispõe ainda,
na esfera das suas subsidiárias, de dois espaços comerciais abertos (lojas) em Maputo, além
de um showroom em Nova Iorque. Mais recentemente, já em 2017, reforçou a sua presença
no mercado francês por intermédio da inauguração de 3 corners na prestigiada cadeia
Printemps. Adicionalmente, o Grupo faz-se ainda representar em diversos pontos
geográficos mundiais, por intermédio do estabelecimento de parcerias com investidores
locais para fomentar e sustentar a expansão internacional. Nestes moldes pode ser referida a
existência de pontos de venda VAA em Angola, na Namíbia, Bielorrússia, Macau, Pequim,
Kuwait, Tunísia, México e Emirados Árabes Unidos.
Vendas e prestações de serviços por área de negócio e zonas geográficas
As principais áreas de negócio do Grupo VAA são a porcelana, que, em 31 de março de
2018, representava 47,8% do total das vendas e prestações de serviços do Grupo, o negócio
da louça de grés (forno e mesa), que, na mesma data, representava cerca de 36,8% do total
das vendas e prestações de serviços do Grupo, e o cristal/vidro manual, que, em 31 de
março de 2018, representava cerca de 15,4% do total das vendas e prestações de serviços
do Grupo.
De seguida, apresentam-se as vendas e prestações de serviços realizadas por cada área de
negócio durante os últimos 3 anos e no 1.º trimestre de 2018:
(valores em milhares de euros)

Vendas e prestações de
serviços
Porcelana e Complementares
Grés Forno
Grés Mesa
Cristal / Vidro manual
Total

2015
38,479
53.6%
6,251
8.7%
15,370
21.4%
11,731
16.3%
71,831
100.0%

2016
36,606
48.5%
11,254
14.9%
16,854
22.3%
10,725
14.2%
75,439
100.0%
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2017
43,378
51.0%
11,658
13.7%
18,415
21.7%
11,529
13.6%
84,981
100.0%

março 2018
9,171
47.8%
2,095
10.9%
4,961
25.9%
2,956
15.4%
19,183
100.0%

A produção da VAA é vendida sobretudo através de três canais de distribuição:




as vendas e prestações de serviços diretas a armazenistas, retalhistas
independentes, lojas independentes, lojas parceiro, empresas de horeca, etc., em
Portugal e no mercado externo;
retalho próprio, nomeadamente através das lojas Vista Alegre Atlantis e outlets,
conforme devidamente detalhado anteriormente; e
subsidiárias em diferentes localizações, nomeadamente Espanha (Vista Alegre
España), Brasil (VAA Brasil – Comércio, Importação e Exportação), Reino Unido,
Moçambique, Estados Unidos da América, Índia e França.

Tal como referido anteriormente, a VAA opera em três grandes áreas geográficas - Portugal,
resto da Europa e outros países – apresentando-se de seguida a distribuição de vendas e
prestações de serviços com base no país em que se localiza o cliente:
Vendas e prestações de
serviços
Portugal
Resto da Europa
Outros
Total

2015
25,598
35.6%
36,811
51.2%
9,422
13.1%
71,831
100.0%

2016
27,465
36.4%
38,071
50.5%
9,903
13.1%
75,439
100.0%

2017
30,468
35.9%
44,590
52.5%
9,923
11.7%
84,981
100.0%

março 2018
6,252
32.6%
10,902
56.8%
2,028
10.6%
19,183
100.0%

As vendas e prestações de serviços da VAA em Portugal representavam, a 31 de março de
2018, cerca de 32,6% do total, sendo o restante exportado sobretudo para países da Europa,
dos quais se destacam Espanha, França, Itália e Alemanha.
EBITDA ajustado por área de negócio
De seguida apresentam-se os EBITDA’s ajustados de cada área de negócio durante os
últimos 3 anos e no 1.º trimestre de 2018:
(valores em milhares de euros)

Segmentos
Porcelana e Complementares
Grés Forno
Grés Mesa
Cristal / Vidro manual
Imobiliário
EBITDA Ajustado

2015
7,295
106.9%
-59
-0.9%
2,627
38.5%
-3,083
-45.2%
45
0.7%
6,825
100.0%

2016
7,704
80.7%
-295
-3.1%
4,713
49.4%
-2,475
-25.9%
-101
-1.1%
9,547
100.0%

2017
7,703
56.7%
1,135
8.4%
6,050
44.5%
-1,168
-8.6%
-134
-1.0%
13,586
100.0%

março 2018
1,212
42.0%
-256
-8.9%
2,002
69.4%
-49
-1.7%
-25
-0.9%
2,884
100.0%

2015
Em 2015, os resultados consolidados do Grupo continuaram a evidenciar um desempenho
positivo face ao período homólogo, com as vendas e prestações de serviços a registar 71,8
milhões de euros e o EBITDA ajustado a assinalar um forte crescimento, alcançando 6,8
milhões de euros.
Com referência a dezembro de 2015, os mercados externos continuaram a absorver a maior
parte das vendas e prestações de serviços, representando 64% do total das mesmas. Este
desempenho deveu-se sobretudo ao segmento porcelana e à aposta no segmento grés
mesa, cuja produção se destinava, à data, essencialmente ao mercado europeu. Nas vendas
e prestações de serviços destinadas ao mercado interno, o segmento porcelana foi
igualmente soberano, representando 74% do total das vendas e prestações de serviços da
VAA.
A continuidade da forte aposta na apresentação de produtos nos mercados internacionais
levou o Grupo VAA às principais feiras mundiais do setor, quer na área do retalho, quer na
área da hotelaria. Ações que se revelaram preponderantes na dinamização da presença do
Grupo nos mercados internacionais, com foco na expansão da rede de distribuição e
acréscimo da sua contribuição para o crescimento das exportações.
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2016
Em 2016, destaca-se o reforço da aposta da VAA nos mercados internacionais. Com efeito,
as vendas e prestações de serviços nos mercados de exportação do Grupo VAA cresceram
4% em relação ao período homólogo de 2015. No que respeita ao mercado nacional, este
apresentou uma evolução bastante positiva de 7%, fruto da estratégia de crescimento do
negócio nas lojas próprias. No seu conjunto, a VAA registou um crescimento líquido de 5%.
As vendas e prestações de serviços consolidadas atingiram os 75,4 milhões de euros, tendo
o mercado externo contribuído com 64% deste valor. O reforço das equipas comerciais e a
presença nas principais feiras mundiais do setor reforçaram a notoriedade da marca e
impulsionaram o crescimento das vendas e prestações de serviços nos mais diversos países.
Para além dos mercados de destino tradicionais dos produtos do Grupo VAA, como a
Espanha, França, Alemanha, Itália, Brasil, outros emergiram como a República Checa,
Colômbia e Marrocos.
Analisando as vendas e prestações de serviços por segmento, a porcelana, considerado o
negócio principal do Grupo VAA, com um peso de 49% no total das vendas e prestações de
serviços, apresentou um crescimento de 5%. O segmento da louça de forno em grés
verificou igualmente um crescimento de vendas e prestações de serviços, ultrapassando os
14%.
As novas coleções da marca Vista Alegre obtiveram reconhecimento internacional, tendo
recebido várias distinções internacionais de design e ganho diversos prémios. Todas essas
distinções são fruto da aposta estratégica da Empresa no design, que alicerça o ambicioso
plano de expansão global e reposicionamento da marca, através do lançamento de peças
únicas e coleções marcantes. As coleções “Orquestra” e “Trace” foram premiadas numa das
mais prestigiadas competições internacionais, a German Design Awards, com o prémio
German Design Award Winner. Mereceram a distinção de Special Mention (“menção
honrosa”) as quatro coleções da marca “Carrara”, “Gárgulas”, “Jazz” e “Love Who You Want”.
Esta última resulta de uma parceria de sucesso entre a Vista Alegre e a Christian Lacroix
Maison.

2017
Em 2017, o design dos produtos Vista Alegre voltou a ser distinguido pelos Red Dot Design
Awards (com dois prémios atribuídos às coleções Calçada Portuguesa e Carrara), pelo
prémio Fuera de Série (pela coleção Folkifunki by Jaime Hayon) e pelos German Design
Awards (com nove coleções distinguidas com o selo German Design Awards 2018 Nominee
e com a atribuição de dois German Design Awards 2018 – Winner e quatro German Design
Award 2018 – Special Mention – para as peças “Frosty”, “OZ”, “Piet” e “Precious”).
As peças Printemps e Midnight receberam, pela primeira vez o prémio, Iconic Awards Innovative Interior. O centro de mesa Printemps, peça criada por Carsten Gollnick, e a
colecção Midnight, criada pelo designer alemão Mendel Heit, combinando a herança cultural
da Vista Alegre, design contemporâneo e técnicas decorativas inovadoras, como o uso de
jacto de areia, mereceram a distinção atribuída pelo Conselho Alemão de Design nos Iconic
Awards - Innovative Interior, que premeiam peças icónicas e inovadoras em todas as áreas
do design de interiores.
Assim, o Grupo VAA mantém forte aposta no desenvolvimento de novos produtos e novas
coleções, alicerçados no respeito pela tradição e cultura, com uma forte ligação ao design e
carácter inovador. Seja através da colaboração com designers internacionais, seja através do
trabalho desenvolvido internamente, a Vista Alegre tem conseguido ganhar mercado devido
à sua identidade. Os diferentes projetos de inovação, investigação e desenvolvimento
refletem igualmente esta aposta consolidada para uma oferta mais diversificada e adaptada
aos diferentes mercados.
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Uma das apostas mais recentes da Vista Alegre e que pode, em breve, traduzir-se numa
nova área de negócio diz respeito à coleção de iluminação de cerâmica e cristal
recentemente apresentada. A nova coleção de iluminação da Vista Alegre marca uma nova
etapa na oferta da marca, ao promover uma abordagem diferenciada e inovadora na
iluminação decorativa. Esta nova coleção é composta por quatro candeeiros que se
distinguem por um design orgânico e contemporâneo.
A presença na área de negócio do cristal tem também sido reforçada, combinando técnicas
de decoração inovadoras e distintivas, para oferecer peças diferenciadas e reinventadas na
delicadeza do cristal. Neste segmento importa realçar a recente aposta estratégica no
mercado de embalagens de luxo, nomeadamente, garrafas de conhaque. O potencial de
crescimento neste segmento é significativo, podendo abranger outra tipologia de produtos,
como perfumes e outras bebidas espirituosas.
No segmento vidro, foi também recentemente apresentada uma coleção composta por um
conjunto de peças criadas a partir da conjugação do design contemporâneo com técnicas
ancestrais de produção manual de vidro e cristal de cor, marcadas por cores, silhuetas e
texturas sem recurso a molde na produção.
O ano de 2017 foi um ano positivo para a VAA, marcado pelo reforço do resultado do Grupo
e afirmação de uma maior notoriedade da marca Vista Alegre no mundo. A expansão
internacional, o desenvolvimento de processos de melhoria contínua e as melhorias
implementadas na eficiência operacional, bem como a aposta na inovação, marcaram o ano
de 2017 de forma positiva.
De notar que a boa performance operacional do Grupo VAA em 2017 foi resultado do seu
crescimento sustentado, refletindo-se num resultado líquido consolidado de 4,2 milhões de
euros. Aqui destaca-se o mercado externo como forte impulsionador de vendas e prestações
de serviços, com ênfase na entrada em novos mercados, essencialmente na Europa e na
Ásia, onde as exportações alcançaram 64% das vendas e prestações de serviços globais do
Grupo VAA, mais propriamente 54,5 milhões de euros.
Março 2018
A Vista Alegre teve um bom desempenho no primeiro trimestre de 2018, destacando-se o
resultado líquido positivo de 634 mil euros, dando continuidade aos bons resultados
alcançados no final do ano 2017. As vendas e prestações de serviços aumentaram 4%, para
19,2 milhões de euros, e o EBITDA ajustado registou um crescimento de 18%, situando-se
em 31 de março de 2018 nos 2,9 milhões de euros. O mercado externo continua a ser o
grande impulsionador desta boa performance, com 13 milhões de euros de vendas e
prestações de serviços, representando atualmente 67% das vendas e prestações de serviços
da Vista Alegre, um incremento de 2 pontos percentuais face a 2017. Este aumento é
justificado pelo crescimento do negócio em novos mercados, nomeadamente na Europa e na
Ásia. Na Europa destaca-se a França e Espanha com maiores crescimentos. No mercado
interno o valor das vendas e prestações de serviços foi de 6,3 milhões de euros, alicerçado
no negócio das lojas próprias, e na consolidação de estratégia da Vista Alegre, que apostou
neste canal em Portugal.
Importa referir que a atividade do Grupo VAA está sujeita a alguma sazonalidade, a qual tem
lugar ao nível das vendas e prestações de serviços realizadas em lojas próprias, já que
estas, em dezembro, correspondem a cerca de 3 vezes as vendas e prestações de serviços
médias efetuadas pelo mesmo canal nos restantes meses do ano. As vendas e prestações
de serviços deste canal totalizaram 3,1 milhões de euros nos primeiros três meses de 2018,
ao passo que habitualmente no mês de dezembro atingem valores iguais ou superiores à
soma do primeiro trimestre completo (no mês de dezembro de 2017, as vendas e prestações
de serviços atingiram os 3,8 milhões de euros).
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8.7.

Legislação Aplicável à Atividade do Emitente

A atividade do Emitente, enquanto sociedade anónima, é regulada pelo CSC e demais
legislação aplicável, bem como pelos seus Estatutos.
O Emitente está também sujeito ao regime jurídico das sociedades gestoras de participações
sociais, constante do Decreto-Lei n.º 495/88, de 30 de dezembro, conforme alterado.
Enquanto sociedade aberta com valores mobiliários admitidos à negociação, o Emitente
encontra-se sujeito ao disposto no CódVM, bem como aos regulamentos da CMVM e da
Euronext, que lhe sejam aplicáveis.
A atividade do Emitente será ainda regulada, consoante o lugar do desenvolvimento da
atividade, pelas diretivas e regulamentos da União Europeia, pelas legislações dos EstadosMembros e de outros Estados, na medida em que sejam aplicáveis.

8.8.

Principais Acontecimentos

Em 22 de dezembro de 2017, a VAA concluiu um aumento de capital no valor de
€ 29.419.455,12, através da emissão de 367.743.189 novas ações, ao preço de subscrição
de € 0,14 cada, das quais:


A Cerutil subscreveu 357.142.858 ações na modalidade de entradas em espécie
através da conversão de créditos que detinha sobre a VAA no montante de €
50.000.000,12, e ainda 5.975.974 ações de oferta pública de subscrição na
sequência do compromisso por si assumido de subscrever todas as ações sobrantes
após a subscrição pelos restantes acionistas;



As restantes 4.624.357 ações foram subscritas no âmbito da oferta pública de
subscrição por exercício de direitos e por pedidos de subscrição adicional em rateio
pelos acionistas que constituem o free float da VAA.

Subsequentemente, em 27 de dezembro de 2017, a Visabeira Indústria adquiriu à Cerutil
1.252.453.447 ações representativas do capital social da VAA, passando a ser diretamente
titular de 1.253.923.847 ações, representativas de 82,27% do capital social da VAA.
Por contrato de compra e venda de ações celebrado em 28 de dezembro de 2017, a
Visabeira Indústria adquiriu, nessa data, à sociedade Portugal Capital Ventures – Sociedade
de Capital de Risco, S.A., na qualidade de entidade gestora do Fundo de Capital de Risco
FCR Portugal Ventures Grandes Projetos de Investimento, um total de 125.000.000 de ações
representativas de 8,20% do capital social da VAA, passando, em consequência dessa
aquisição, a Visabeira Indústria a ser diretamente titular de 1.378.923.847 ações
representativas de 90,48% do capital social da VAA.

8.9.

Informação sobre tendências

No decorrer dos mais de 190 anos da sua história, a visão estratégica da Empresa
permanece dedicada ao reconhecimento global da marca Vista Alegre como uma das
principais marcas mundiais de prestígio, qualidade e design. Neste sentido, tem reforçado a
aposta na internacionalização e em relevantes parcerias estratégicas, para criar valor
acrescentado para clientes e acionistas, mantendo sempre uma forte ligação à cultura e ao
design.
Num setor de grande concorrência, a inovação e o relacionamento com o cliente, traduzido
na satisfação das suas necessidades, a qualidade e diferenciação dos produtos, a par de
uma atualização tecnológica permanente, são fatores críticos para permitir incrementar os
níveis de produtividade e eficiência e promover um crescimento sustentável.
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Perante os seus principais desafios concorrenciais, a VAA tem procurado manter uma atitude
proativa. Neste sentido, os anos mais recentes têm sido pautados por uma forte e coerente
aposta na modernização dos diferentes processos produtivos com introdução de produtos
inovadores na sua oferta. Para manter a competitividade é imprescindível continuar a evoluir
e, para tal, redesenhar processos chave de produção que incorporem evolução tecnológica
nos processos de fabrico. Por outro lado, importa não só melhorar os níveis de produtividade
em processos que configuram ainda uma matriz mais tradicional, sem no entanto perder o
carater de “valor acrescentado” que esses processos aportam para as peças Vista Alegre,
como também dotar-se dos mecanismos necessários à intensificação do seu movimento de
internacionalização.
A aposta na internacionalização tem impulsionado o desenvolvimento de novos produtos e a
diversificação de soluções e artigos para diferentes mercados e segmentos de negócio,
originando novos desafios produtivos. Do mesmo modo, a crescente competitividade, os
níveis de exigência dos clientes e as especificações de produto constituem desafios
permanentes, pelo que têm induzido à procura por novos processos de fabrico, mais
eficientes, expeditos e rigorosos, mantendo a Empresa num nível de busca constante por
novos conhecimentos.
O desenvolvimento de novos processos produtivos, mais otimizados e inovadores, aportam à
Empresa uma maior capacidade de resposta, mais célere, com aposta-chave no acréscimo
de eficiência e sustentabilidade, aptos a responder à intensificação da estratégia e esforços
comerciais.
Assim, para uma resposta flexível à crescente diversidade dos mercados e produtos, surge o
reforço da capacidade para desenvolver soluções adaptadas às necessidades dos seus
mercados, em constante evolução, suportado pela aposta na inovação de processos e
produtos.
A VAA entende relevante, para o reforço do seu posicionamento na cadeia de valor, apostar
numa oferta que respeite os mais elevados padrões de qualidade, que acrescente valor aos
produtos finais, pautada por um relacionamento próximo e permanente com os seus clientes
e parceiros que associam o seu nome à marca Vista Alegre.
A estratégia de crescimento da Vista Alegre para os próximos anos assenta nos seguintes
principais vetores, tendo como objetivo ser uma das marcas de referência nos seus
segmentos, a nível internacional:
-

-

-

-

Desenvolvimento de novos produtos nos atuais segmentos e entrada em novos
segmentos, acrescentando valor e diferenciação, o que assume como preocupação
constante;
Reforço do posicionamento da marca Vista Alegre como marca premium e
lançamento da Casa Alegre e Cook&Serve como marcas secundárias;
Posicionamento da Vista Alegre nos centros de criação de tendências internacionais,
mediante o estabelecimento de parcerias com marcas de prestígio e colaboração
com designers, artistas plásticos, arquitetos, ilustradores, cineastas, escultores,
escritores, de renome internacional;
Atualização e modernização constante dos pontos de venda próprios, ajustando-os
às tendências globais do retalho;
Exploração de novos canais de venda e continuidade da aposta na
internacionalização;
Reforço das equipas comerciais nos principais mercados e canais;
Diminuição da dependência relativamente à distribuição em cada canal, para um
maior controlo de processos e clientes através de novos pontos de venda próprios
online e offline;
Política de Customer Relationship Management orientada para a fidelização de
clientes;
Comunicação por via da colaboração com opinion makers e presença nas redes
sociais;
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-

Aposta na inovação e pesquisa constantes para criar produtos altamente
diferenciadores e com valor acrescentado;
Modernização do processo produtivo, mantendo um equilíbrio entre métodos
clássicos e de manufatura com novos métodos produtivos;
Aumento da dispersão de capital em bolsa, em termos ainda a definir que
oportunamente serão comunicados ao mercado;
Potencial aumento do perímetro de consolidação da Vista Alegre, no âmbito da
reestruturação da área “Indústria” do Grupo Visabeira, que se encontra em estudo.

No primeiro trimestre de 2018, o Grupo VAA prosseguiu com a sua tendência ascendente de
resultados, verificando-se um aumento das vendas e prestações de serviços de 4% em
relação ao homólogo, assim como uma melhoria da performance operacional, com um
aumento do EBITDA ajustado na ordem dos 18%.
A internacionalização continua a ser o foco do Grupo VAA, sendo assim a sua expetativa que
a implementação dos diversos projetos de investimento em curso permita incrementar as
vendas e prestações de serviços ao nível internacional e melhorar a produtividade e a
eficiência operacional, permitindo-lhe alcançar níveis de rentabilidade melhorados e,
consequentemente, melhores resultados.

8.10. Estratégia e Pontos Fortes
No âmbito da reestruturação económica e financeira do Grupo VAA, tornada possível no
novo enquadramento acionista, foram implementadas um conjunto de iniciativas no âmbito
das linhas de orientação para a reestruturação, em resultado das quais se têm verificado
impactos positivos significativos no desempenho e atual situação do Grupo.
A estratégia delineada para o Grupo VAA tem como principais objetivos estratégicos o
crescimento sustentado, a internacionalização e diferenciação dos seus produtos, assente no
conhecimento que dispõe dos seus processos de fabrico e dos mercados. A crescente
aposta e incorporação de novos designs nos seus produtos têm sido preponderantes para o
rejuvenescimento e modernização da marca, promovendo a fidelização e alargamento da
base de consumidores. O conjunto de ações identificadas no ponto anterior insere-se assim
nessa perspetiva global e numa visão claramente orientada para a assunção e reforço de
uma posição de liderança nos seus setores fulcrais de atuação.
O posicionamento assertivo da VAA visa aproveitar as oportunidades das novas tendências
de consumo e de crescimento que os diferentes mercados proporcionam, reforçando a sua
posição nos mercados existentes e explorando o reposicionamento em novos mercados,
aproveitando para tal os seus pontos fortes, amplamente reconhecidos.
Assim, são identificados como pontos fortes claramente associados à VAA a experiência e o
conhecimento alargado dos seus processos produtivos e setores, alicerçado numa crescente
atualização tecnológica e capacidade para desenhar soluções inovadoras (tanto ao nível dos
processos como dos produtos). É igualmente relevante a existência de uma renovada rede
de retalho própria alargada, e pontos de venda bem localizados e com boa cobertura
geográfica. Esta perceção de proximidade aos clientes favorece o conhecimento dos
diferentes mercados e configura uma mais-valia face à concorrência, potenciando as vendas
e prestações de serviços em novos canais e segmentos.
A forte tradição industrial e exportadora, aliada a uma capacidade para estabelecer parcerias
com prestigiados designers para o desenvolvimento de peças de caráter distintivo, promove
a capacidade de personalização e produção de peças de elevado valor acrescentado, que
privilegiam a criatividade e antecipam tendências. Deste modo, a recente consolidação da
colaboração com os melhores designers e artistas internacionais tem permitido apresentar
peças diferenciadoras, de grande relevância artística e valor comercial. A aposta na
produção de artigos de elevada complexidade técnica contribui de forma decisiva para a
afirmação da marca como uma das mais reputadas a nível mundial.
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Adicionalmente, é inegável o prestígio que ainda hoje se atribui à marca Vista Alegre, a par
do reconhecimento da qualidade associada aos seus produtos, caraterísticas transversais
aos vários segmentos em que a VAA se posiciona, desde o retalho aos segmentos mais
especializados e exigentes.
Estes assumem-se, assim, como elementos geradores de uma vantagem competitiva
sustentada que, juntamente com o valor da marca, permitem criar valor acrescentado.
Encontra-se em estudo um potencial aumento da dispersão de capital em bolsa da VAA, em
termos ainda a definir, bem como outras operações relacionadas com o aumento do seu
perímetro de consolidação no âmbito da reestruturação da área “Indústria” do grupo
Visabeira.
A estratégia para os próximos anos pretende manter o foco na inovação, investigação e
desenvolvimento para uma maior diversificação de produtos, clientes e canais de
distribuição, sustentado no investimento produtivo e na ação comercial, com o objetivo de
projetar a marca Vista Alegre e seus produtos internacionalmente, sem descurar contudo o
rigor e eficiência no controle transversal de todos os custos operacionais e qualidade das
suas peças.
É, assim, expetativa do Grupo que a internacionalização e a inovação continuem a nortear a
estratégia empresarial, incrementando as vendas e prestações de serviços internacionais,
melhorando a produtividade e a eficiência operacional, e reforçando o seu posicionamento
global, assegurando níveis de rentabilidade melhorados e consequentemente melhores
resultados.

8.11. Política de dividendos
A VAA não tem definida uma política de dividendos.
Na ausência de uma política definida, a distribuição de dividendos está subordinada à
legislação em vigor e aos Estatutos, que determinam que os lucros do exercício, depois de
deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei, serão destinados aos fins
que a Assembleia Geral deliberar por simples maioria dos votos emitidos.
Em todo o caso, devido a prejuízos sistemáticos, aos investimentos avultados que têm sido
feitos no âmbito da reestruturação e à proibição instituída a este respeito pelos contratos de
empréstimo existentes, não têm sido distribuídos, nos últimos anos, dividendos aos
acionistas.
Em particular, nos termos de contratos de empréstimo celebrados com a Caixa Geral de
Depósitos, S.A. e o Banco Comercial Português, S.A., a VAA está impossibilitada de
distribuir dividendos, reembolsar suprimentos ou de prestar outras formas de remuneração
aos seus acionistas enquanto os mesmos vigorarem, ou seja, até ao final de 2026.
Refira-se que as Ações, emitidas conforme deliberado em Assembleia Geral realizada em 4
de dezembro de 2017, conferem aos seus detentores os mesmos direitos que as ações
existentes à data, incluindo no que respeita ao direito a receber dividendos.

8.12. Investimentos
Após a aquisição do Grupo VAA pelo Grupo Visabeira, em 2009, foi encetado um ambicioso
processo de reestruturação e investimentos de requalificação. Estes incidiram sobre
diferentes dimensões da Empresa, nomeadamente operacional, produtiva ou comercial,
entre outras.
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A operação de aumento de capital que se lhe seguiu contribuiu decisivamente para que a
sociedade pudesse por em prática o ambicioso plano de investimentos e que incidiu
primordialmente sobre:




Reestruturação da rede de retalho próprio em Portugal e Espanha;
Investimentos em marketing e promoção, nomeadamente para participação em feiras
e exposições internacionais e na construção de showrooms permanentes;
Investimentos ao nível industrial destinados ao desenvolvimento de novos produtos,
manutenção de equipamentos e edifícios e à implementação de projetos de
produtividade, inovação e investigação.

Estes investimentos visaram essencialmente repor a capacidade produtiva da Empresa e,
em simultâneo, dotá-la de novas e melhoradas competências para uma atuação mais
assertiva nas diferentes geografias e seus mercados.
Adicionalmente, a atividade operacional do Grupo VAA encontra-se sujeita a uma constante
atualização tecnológica, o que implica a necessidade de investimentos de substituição
periódicos destinados a repor a capacidade produtiva dos fornos e outros equipamentos.
De referir que, entre 2013 e 2015, se verificou um avultado investimento, pertinente à
construção da nova fábrica da Ria Stone, projetada com um alto grau de automação em todo
o processo produtivo, com uma capacidade de produção na ordem dos 30 milhões de peças
por ano. Este projeto permitiu à VAA aumentar a curva de produção contribuindo
significativamente para a faturação e rentabilidade do Grupo.
Investimentos

2015

2016

2017

31 de março 2018 *

7,365

3,941

1,451

373

Grés Forno

189

788

1,166

136

Grés Mesa

997

393

1,104

2,027

Cristal / Vidro manual

202

463

1,986

1,321

8,753

5,585

5,708

3,857

Porcelana e Complementares

Total
Valores em milhares de euros
(*) Não Auditadas

2015
O Grupo VAA, durante o ano 2015, realizou um investimento de 8,8 milhões de euros, dos
quais 4 milhões de euros se destinaram à porcelana, 1,3 milhões de euros foram afetos à
Vista Alegre Espanha e aproximadamente 1 milhão à Ria Stone.
Em 2015, a VAA continuou a apostar em projetos de investigação e desenvolvimento, com
especial enfoque no cristal, através do projeto Decorglass – uma parceria entre a VAA e a
Universidade de Aveiro –, o qual, por meio da pesquisa/desenvolvimento de novos materiais
e técnicas de decoração, tem como objetivo ultrapassar as limitações técnicas na decoração
do vidro através do desenvolvimento de uma nova gama de peças de vidro, de elevado valor
acrescentado, sobretudo ao nível do design, qualidade e segurança.
Para além dos imóveis e terrenos não utilizados na prossecução da atividade normal dos
negócios, em 2015, foram também classificadas como propriedades de investimento o
acervo de peças de coleção associadas à produção da fábrica de porcelana da VAA,
consistindo na catalogação, estudo, recuperação, conservação e organização deste
património. Este espólio, único no país, reflete não só os quase dois séculos de vida da
Empresa, mas, principalmente, a história da porcelana em Portugal e no mundo.
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2016
O valor dos investimentos atingiu os 5.585 mil euros, sendo que a maioria deste valor
destinou-se ao segmento da porcelana.
Durante o exercício de 2016, manteve-se em curso os investimentos de ampliação e
modernização da fábrica da VAA, destacando-se o atelier de pintura, escritórios e armazém,
cujo propósito é dar maior capacidade de armazenamento, otimizando a expedição de
produtos e a organização da logística no que respeita a produtos acabados. De salientar o
investimento no forno novo na porcelana, que permitiu, a par da introdução de tecnologias
inovadoras, obter ganhos de qualidade, produtividade e eficiência energética muito
importantes.
Adicionalmente, em termos de investigação e desenvolvimento, mantiveram-se três projetos
em curso nas áreas do cristal, do grés mesa e da cerâmica. Neste ano, destaca-se o Projeto
M2Gres2 na Ria Stone, cujo objetivo é o desenvolvimento de novas peças em grés de
elevado valor acrescentado, com base em pastas e vidrados significativamente melhorados.
Em vigor, manteve-se o Projeto Casa, cujo objetivo se centra no desenvolvimento de um
novo produto de louça de mesa mais nobre, em parceria com a Mota II Soluções Cerâmicas,
e o Projeto DecorGlass acima descrito.

2017
Durante o ano de 2017, os investimentos realizados foram essencialmente no segmento do
grés (forno e mesa) e cristal.
Os projetos em curso, denominados “CerexCor e CristalLux” e “DecorRia”, têm como objetivo
o desenvolvimento de processos produtivos otimizados e inovadores, que permitam alargar a
oferta de produtos do Grupo VAA.
O projeto “CerexCor e CristalLux” assenta em dois projetos sitos em duas unidades fabris da
Vista Alegre: o primeiro é desenvolvido na fábrica de louça de forno em grés da Taboeira, e o
segundo na fábrica de cristal e vidro em Alcobaça. Enquanto o CerexCor aposta numa nova
linha produtiva de louça de mesa em grés, o CristalLux pretende obter uma produção mais
eficiente de embalagens de luxo de cristal com design diferenciador e de alta qualidade,
exemplo disso é o recente contrato de fornecimento de garrafas de cristal de luxo de
conhaque.
A par destes dois projetos, a Vista Alegre iniciou a ampliação da fábrica Ria Stone para
aumento da respetiva capacidade em mais de 60%, para produção anual de mais 48 milhões
de peças de louça de mesa em grés decoradas digitalmente e fabricadas por monocozedura.
Estima-se a conclusão deste investimento em outubro de 2018.
Outros projetos de curta duração foram sendo desenvolvidos internamente ao longo do ano,
destinados na sua maioria a melhorias de processos produtivos que permitam otimizar o
fabrico das suas peças, mas com níveis de investimento significativamente inferiores.
O Grupo VAA conta também com equipas dedicadas a projetos de investigação que visam
encontrar soluções inovadoras quer ao nível dos produtos, quer dos processos produtivos.
São exemplos, o Projeto CASA na área do tableware em grés, o Projeto DecorGlass na área
do Cristal decorado, e o M2G2 na Ria Stone, empresa dedicada à produção de louça em
grés que pretende melhorar o desempenho do produto ao nível da utilização, tendo especial
atenção aos novos condicionantes legais que serão implementados de futuro para louça
utilitária.
No final de 2017, a Vista Alegre iniciou o investimento em mais um projeto de inovação,
desta vez na sua fábrica de Porcelana em Ílhavo. Este projeto tem por objetivo reforçar a
competitividade da empresa no segmento da porcelana, através de uma inovação de
processos, pela alteração fundamental dos processos de fabrico deste produto.
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No quadro abaixo apresenta-se a distribuição geográfica dos investimentos realizados em
2017 e por comparação a 2016.
Total dos investim entos por zona geográfica:

Portugal
Resto Europa
Outros Países

31-12-2017
5,608
2
98
5,708

31-12-2016
5,467
11
107
5,585

No que respeita ao método de financiamento, os mesmos são fundamentalmente financiados
por fundos próprios. Adicionalmente, o Grupo beneficia do apoio de fundos comunitários, que
revestem a forma de financiamento externo sem taxa de juro associada. Por fim, e sempre
que se verifique necessário, o Grupo recorre ainda a financiamento bancário.
No que respeita aos investimentos em perspetiva, o Grupo tem ainda em curso projetos de
inovação produtiva ao abrigo do programa de financiamento comunitário Portugal 2020, com
o objetivo de fomentar a competitividade, seja por um aumento de capacidade, diversificação
da produção ou alterações fundamentais ao processo produtivo. Estes projetos demonstram
a capacidade de inovação da Empresa nos processos e produtos das suas diferentes áreas
de negócios (grés, porcelana e cristal), visando a melhoria da qualidade e desenvolvimento
de produtos, ao mesmo tempo que promovem a racionalização dos processos e métodos de
fabrico. Estes projetos são de seguida apresentados de forma breve:
Projeto “CerexCor & CristalLux”
O projeto “CerexCor & CristalLux” enquadra-se na estratégia da VAA de reforço das
condições de competitividade, sustentada em novos conhecimentos que permitem à
Sociedade desenvolver processos produtivos otimizados e inovadores, promovendo
acréscimos de produtividade e eficiência, e, assim, alargar o seu portefólio de produtos,
comercializando produtos diferenciados e assegurando um crescimento contínuo da
Empresa nos mercados mundiais.
Este projeto desenvolve-se em duas unidades fabris distintas, uma focada no grés
(CerexCor) e na inovação de processos destinados à diversificação da respetiva produção e
outra no cristal (CristalLux) e na alteração do processo global de produção.
Assim, no CerexCor será introduzida uma nova linha produtiva de louça de mesa em grés,
até então não produzida neste estabelecimento, e serão alterados os processos de fabrico
das atuais peças de grés forno. Por sua vez, no âmbito do CristalLux, será dado enfoque a
uma produção mais eficiente de embalagens de luxo de cristal, com design diferenciador e
de altíssima qualidade, com a adoção de uma nova tecnologia de moldação "singlepass",
num processo mais automatizado que permita atingir formas geométricas únicas de perfil e
espessuras variáveis, com vista à obtenção de produtos com rigor de formas e qualidade
superior (designs diferenciadores e competitivos).
Em ambos os casos serão introduzidas pastas coradas no processo produtivo, que otimizem
a produção e promovam produtos diferenciados, através da aposta em processos e produtos
inovadores, de caraterísticas técnicas melhoradas e maior valor acrescentado.
O projeto “CerexCor & CristalLux” contempla assim o investimento estratégico em novos
equipamentos, adoção de novas tecnologias e desenvolvimento de novos materiais que
favorecem uma maior flexibilidade e introduzem no portfólio da VAA produtos diversificados,
de elevado valor acrescentado.
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Projeto “DecorRia”
O projeto “DecorRia” promove a expansão da atual unidade fabril da Ria Stone, visando
incrementar a sua capacidade produtiva e o crescimento das suas vendas e prestações de
serviços com o cliente IKEA. Este novo projeto consubstancia uma inovação de produto, com
destaque para a decoração digital em monocozedura. De referir que a introdução desta nova
tecnologia de decoração só é passível de aplicação em linhas automáticas de produção, pois
é incompatível com a manipulação do produto. De referir ainda que a flexibilidade e elevada
automação introduzida no ciclo produtivo permitirá processos produtivos mais céleres e ecoinovadores, logo com menores consumos de energia e materiais. Para além das vantagens
competitivas inerentes, o projeto aporta também uma melhoria muito significativa na
qualidade do produto, com requisitos de desempenho elevados. Com as capacidades de
produção atual tomadas, terá que ser por recurso à aquisição de novos equipamentos e
ampliação das suas infraestruturas que a Sociedade conseguirá ampliar a sua oferta, com
novas gamas de produtos, de maior valor acrescentado.
Março 2018
Durante o primeiro trimestre de 2018, os investimentos realizados foram essencialmente
segmento do grés mesa, relativamente à expansão da unidade fabril da Ria Stone, e
continuidade dos projetos “CerexCor & CristalLux”, perfazendo um total de 3,9 milhões
euros.
Até ao final do ano de 2018 está previsto um investimento de 12,8 milhões de euros
execução da totalidade dos projetos em curso, acima descritos.
Os projetos em curso têm a sua conclusão prevista para o final do ano de 2019 e início
ano de 2020, e durante estes dois anos está previsto um investimento de 7,8 milhões
euros.

no
na
de
na
do
de

8.13. Investigação e desenvolvimento, patentes e licenças
A VAA tem uma estratégia de constante desenvolvimento de novos produtos e de melhoria
da qualidade, com o objetivo de aumentar o grau de satisfação dos clientes e uma melhoria
da eficiência dos seus processos produtivos.
No que diz respeito ao investimento em investigação e desenvolvimento, a Empresa tem
como preocupação fundamental introduzir no mercado soluções inovadoras e que
respondam às expetativas dos seus clientes. Neste contexto, detém experiência e valências
cruciais para reforçar a sua posição de liderança no setor e procura manter-se a par das
novidades dos setores em que atua, promovendo a realização de projetos de investigação e
desenvolvimento. Nos anos de 2015 e 2016 não houve qualquer investimento em
investigação e desenvolvimento. Em 31 de dezembro de 2017, o gasto verificado durante o
exercício referente a investimento em investigação e desenvolvimento foi de 619 mil euros. A
31 de março de 2018, o gasto verificado durante este exercício referente a investimento em
investigação e desenvolvimento foi de 210 mil euros.
Presentemente, a VAA tem em curso três projetos de investigação e desenvolvimento, que
desenvolve em parceria tanto com fornecedores, como com entidades do Sistema Científico
e Tecnológico, contando com equipas dedicadas a projetos de investigação que visam
encontrar soluções inovadoras quer ao nível dos processos produtivos, quer dos produtos.
São exemplos (i) o Projeto CASA na área do tableware em grés, cujo objetivo se centra no
desenvolvimento de um novo produto de louça de mesa mais nobre, em parceria com a Mota
II Soluções Cerâmicas, (ii) o Projeto Decorglass na área do cristal decorado, desenvolvido
em parceria com a Universidade de Aveiro e que tem como objetivo ultrapassar as limitações
técnicas atualmente existentes na aplicação de cores diferenciadas no vidro, e, por fim, (iii) o
Projeto M2Gres2 relativo à Ria Stone, que pretende melhorar o desempenho do produto ao
nível da utilização e que é desenvolvido em parceria com a Universidade de Aveiro e os
fornecedores Vitricer e Adelino Duarte da Mota.
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As unidades fabris da VAA são certificadas pelo referencial NP EN ISO 9001, que se baseia
em 8 princípios que visam a melhoraria do desempenho organizacional: enfoque no cliente,
liderança (definição inequívoca de responsabilidades, ações anuais de revisão do sistema),
envolvimento das pessoas, abordagem da organização por processos (com definição do
gestor do processo e objetivos a cumprir alinhados com a estratégia/política da organização),
interação dos processos que compõem a organização, melhoria contínua (adoção da
ferramenta PDCA, Plan, Do, Control, Act), tomada de decisões baseada em factos (dados
objetivos) e o relacionamento mutuamente benéfico com os fornecedores.
Este modelo organizacional coloca ênfase na satisfação dos clientes, na gestão e medição
de processos e na melhoria contínua com um maior envolvimento da gestão de topo.
A certificação é opção estratégica da Sociedade e consiste na avaliação, por uma entidade
externa acreditada para tal, do grau de cumprimento dos requisitos definidos no referencial
normativo pelo sistema de gestão implementado. A entidade certificadora é atualmente a
SGS – Société Générale de Surveillance S.A.
A VAA é ainda certificada por alguns dos seus principais clientes, cumprindo requisitos
ambientais, de higiene e segurança e responsabilidade social, fundamentais para a
continuidade dos negócios com estes clientes.
A partir de junho de 2016, os produtos de cristal e vidro produzidos na fábrica de Casal da
Areia passaram a ser gravados com a marca Vista Alegre, tal como as peças de porcelana.
Esta passou, assim, a ser a marca única sob a qual a gama de produtos de porcelana, cristal
e vidro é comercializada. A marca Atlantis manter-se-á na posse da empresa e passará a ser
utilizada em projetos especiais.
Esta mudança não trouxe consigo nenhuma alteração adicional, mantendo-se o
posicionamento de prestígio/luxo da marca, a denominação da empresa, a gama de
produtos, as unidades fabris, os métodos de produção e as equipas.
O Grupo VAA é detentor de direitos sobre 4 marcas, registadas em várias geografias do
mundo (incluindo, União Europeia, EUA, China e outros). O Grupo é, assim, titular das
marcas (i) Vista Alegre e Atlantis, que atuam num segmento premium/luxo, (ii) Casa Alegre,
que atua num segmento mais casual e orientado para o middle market, composto
essencialmente por coleções de grés mesa e (iii) Cook&Serve, uma referência no segmento
de louça de forno. Cada marca é detentora de um posicionamento próprio e são ativos
importantes que contribuem acentuadamente para o valor total da empresa.
Nos termos dos contratos de empréstimo celebrados com a Caixa Geral de Depósitos, S.A. e
o Banco Comercial Português, S.A., sobre as marcas acima referidas recai penhor a favor
dos bancos, em paridade e na proporção de cinquenta por cento para cada um. De igual
modo, foi concedida garantia sobre a marca Vista Alegre.

8.14. Imóveis, instalações e equipamentos
A VAA possui, direta e indiretamente, um conjunto significativo de imóveis, que incluem as
diversas instalações industriais e um conjunto de outros imóveis não diretamente afetos à
atividade, na sequência das reorganizações empresariais ocorridas nos últimos anos.
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A lista de imóveis detidos pela VAA e afetos à atividade é a que se apresenta de seguida:
Área(m2)
Imóveis

Titular da Propriedade

Localização
Terreno Construção

Activos Fixos Tangíveis

Fábrica (VAA, SA)
Fábrica Atlantis
Fa bri ca Ca poa

Fabrica Cerexport
Loja de Braga
Loja Massarelos/Edif Galiza
Fábrica Ria Stone

Vi s ta Al egre Atla nti s , SA
Vi s ta Al egre Atla nti s , SA
Fa i a nça s da Ca pôa - Indús tri a Cerâ mi ca , SA
Cerexport - Cerâ mi ca de Exporta çã o, SA
Vi s ta Al egre Atla nti s , SA
Vi s ta Al egre Atla nti s , SA
Ri a Stone, SA

Íl ha vo

Cós Alcobaça
Aradas - Aveiro
Tabueira -Esgueira
Praceta Stª Bárbara - Braga
R. Piedade - Massarelos
Zona Industrial da Mota - Ílhavo

59.349
90.000
16.367
21.616

40.000

61.648

57.208
16.000
15.603
75
231
16.000

A lista de imóveis detidos pela VAA não afetos à atividade é a que se apresenta de seguida:
Área(m2)
Imóveis

Titular da Propriedade

Localização
Terreno Construção

Propriedades de Investimento

"Fábrica" Angolana
Pinhais
"Fábrica" Quinta Nova
L. Barão Quintela
Imóveis Diversos
Terrenos Rusticos
Terrenos Vale Ilhavo
R. Neves Ferreira
Terrenos RAN
Urbanização I
Urbanização II:
Loteamento Bairro e Terr Anexos
Loteamento da Murteira
Loteamento da Rua Fáb.VA

Vi s ta Al egre Atl a ntis , SA
Vi s ta Al egre Atl a ntis , SA
Vi s ta Al egre Atl a ntis , SA
VA Grupo- Vi s ta Al egre Pa rtici pa ções , SA
VA Grupo- Vi s ta Al egre Pa rtici pa ções , SA

Marinha Grande
Alcobaça
Ílhavo

VA Grupo- Vi s ta Al egre Pa rtici pa ções , SA
VA Grupo- Vi s ta Al egre Pa rtici pa ções , SA
VA Grupo- Vi s ta Al egre Pa rtici pa ções , SA

Lisboa
Ílhavo
Ílhavo

14.762
37.062
45.810
612
8.141
10.140
2.000
280
52.970
6.335

VA Grupo- Vi s ta Al egre Pa rtici pa ções , SA
VA Grupo- Vi s ta Al egre Pa rtici pa ções , SA
VA Grupo- Vi s ta Al egre Pa rtici pa ções , SA

Ílhavo
Ílhavo
Ílhavo

64.701
32.022
10.702

Li s boa

Ílhavo

5.800
31.894
3.160
6.046

440

6.500

No âmbito de contratos de empréstimo existentes, estão constituídas hipotecas sobre os
seguintes imóveis: Urbanização I, Urbanização II, Pinhais, R. Neves Ferreira e no L. Barão
Quintela; Fábrica Cerexport; “Fábrica” Quinta Nova; Fábrica (VAA, SA); Fábrica Atlantis;
Fábrica Capôa; Fábrica Ria Stone; e Loja de Braga.
Adicionalmente, e conforme resulta da nota 31 (Contingências) do relatório e contas de 2017
do Emitente, foram constituídas, a favor dos respetivos senhorios e nos termos dos
respetivos contratos de arrendamento, garantias sobre os seguintes estabelecimentos
comerciais:
- Loja VA Chiado
- Loja VA Cascais
- Loja VA Porto
- Loja Atlantis Braga
- Loja Atlantis Porto
- Loja Atlantis Cascais
No exercício da sua atividade, a VAA utiliza os imóveis acima identificados e cerca de 35
lojas arrendadas (das quais 30 estão localizadas em Portugal, duas em Espanha, duas em
Moçambique e uma no Brasil). As rendas pagas ascenderam a 1.999 milhares de Euros em
2017.
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A lista de imóveis arrendados pela VAA afetos à atividade é a que se apresenta de seguida:
IMÓVEIS

LOCALIZAÇÃO

PAÍS

EL CORTE INGLÉS GAIA

VILA NOVA DE GAIA

PORTUGAL

Área Loja (m2)
84.10

EL CORTE INGLÉS LISBOA

LISBOA

PORTUGAL

88.50

LOJA VA FÓRUM ALMADA

ALMADA

PORTUGAL

64.00

LOJA BARCELONA

BARCELONA

ESPANHA

600.00

LOJA BP BRAGA

BRAGA

PORTUGAL

44.00

LOJA BP ÍLHAVO

ÍLHAVO

PORTUGAL

70.00

LOJA BP ROMA

ROMA

PORTUGAL

49.60

LOJA BP VISEU

VISEU

PORTUGAL

220.00

LOJA INDY

MAPUTO

MOÇAMBIQUE

LOJA MADRID

MADRID

ESPANHA

185.63

LOJA SÃO PAULO

SÃO PAULO

BRASIL

180.00

LOJA VA ALCOBAÇA

ALCOBAÇA

PORTUGAL

LOJA VA ALGARVE SHOPPING

FARO

PORTUGAL

79.19

LOJA VA ALMA SHOPPING COIMBRA

COIMBRA

PORTUGAL

158.00

LOJA VA ALVALADE

LISBOA

PORTUGAL

66.00

LOJA VA AMOREIRAS

LISBOA

PORTUGAL

74.15

LOJA VA BRAGA PARQUE

BRAGA

PORTUGAL

91.40

LOJA VA CASCAIS SHOPPING

CASCAIS

PORTUGAL

96.56

LOJA VA CHIADO

LISBOA

PORTUGAL

784.73

LOJA VA CLÉRIGOS SHOPPING

PORTO

PORTUGAL

502.94

LOJA VA COLOMBO

LISBOA

PORTUGAL

101.68

LOJA VA FUNCHAL

FUNCHAL

MADEIRA

93.00

LOJA VA GAIA SHOPPING

VILA NOVA DE GAIA

PORTUGAL

102.50

LOJA VA GALIZA

PORTO

PORTUGAL

230.80

LOJA VA ÍLHAVO

ÍLHAVO

PORTUGAL

590.00

LOJA VA NORTE SHOPPING

SENHORA DA HORA

PORTUGAL

122.50

LOJA VA OEIRAS

OEIRAS

PORTUGAL

68.00

LOJA VA PALÁCIO DO GELO VISEU

VISEU

PORTUGAL

182.85

LOJA VA VASCO DA GAMA

LISBOA

PORTUGAL

72.57

OUTLET ALCOBAÇA

ALCOBAÇA

PORTUGAL

434.00

OUTLET CAMPERA

CARREGADO

PORTUGAL

190.50

OUTLET ÍLHAVO

ÍLHAVO

PORTUGAL

338.00

OUTLET LOULÉ

LOULÉ

PORTUGAL

224.39

OUTLET STRADA

ODIVELAS

PORTUGAL

169.25

OUTLET VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

PORTUGAL

186.25

OUTLET VISEU

VISEU

PORTUGAL

162.00

SHOWROOM VA USA

NOVA IORQUE

E. U. A.

233.00

93.00

50.00

No que concerne às empresas sedeadas nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Índia
e França (Paris), não existe património imobiliário, detido ou arrendado pela VAA.
Para além dos imóveis e instalações, o Grupo VAA possui ainda os seguintes equipamentos:
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Equipam entos

Titularidade

País

Valor Contabilístico
(31-03-2018)

Equipamento Básico
Equipamento Básico

Ria Stone Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA

Portugal

15,005.7

Equipamento Básico

Vista Alegre Atlantis, SA

Portugal

7,674.2

Equipamento Básico

VA – Vista Alegre España, SA

Espanha

5.1

Equipamento Básico

VA Grupo – Vista Alegre Participações, SA

Portugal

Total Equipamento Básico

0.0
22,685.0

Equipamento de Transporte
Equipamento de Transporte

Vista Alegre Atlantis, SA

Portugal

343.3

Equipamento de Transporte

Ria Stone Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA

Portugal

86.6

Equipamento de Transporte

VA – Vista Alegre España, SA

Espanha

21.5

Equipamento de Transporte

VAA Brasil – Comércio, Importação e Exportação SA

Brasil

Total Equipamento de Transporte

1.0
452.3

Equipamento Administrativo
Equipamento Administrativo
Equipamento Administrativo
Equipamento Administrativo
Equipamento Administrativo
Equipamento Administrativo
Equipamento Administrativo
Equipamento Administrativo
Equipamento Administrativo
Total Equipamento Administrativo

Vista Alegre Atlantis, SA
VA – Vista Alegre España, SA
Vista Alegre Atlantis Moçambique, Lda
Ria Stone Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA
VAA Brasil – Comércio, Importação e Exportação SA
Vista Alegre USA Corporation
Shree Sharda Vista Alegre Private Limited
Vista Alegre France, SAS

Portugal
Espanha
Moçambique
Portugal
Brasil
USA
Índia
França

Terrenos, Edifícios e Outras Construções
Terrenos, Edifícios e Outras Construções
Terrenos, Edifícios e Outras Construções
Terrenos, Edifícios e Outras Construções
Terrenos, Edifícios e Outras Construções
Terrenos, Edifícios e Outras Construções
Terrenos, Edifícios e Outras Construções
Terrenos, Edifícios e Outras Construções
Total Terrenos, Edifícios e Outras Construções

Vista Alegre Atlantis, SA
Ria Stone Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA
Cerexport - Cerâmica de exportação SA
Faianças da Capôa - Indústria Cerâmica, SA
VA – Vista Alegre España, SA
VAA Brasil – Comércio, Importação e Exportação SA
Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA

Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Espanha
Brasil
Portugal

39,418.3
8,542.3
3,765.0
2,585.6
898.6
212.8
90.4
55,513.1

Outras Imobilizações Corpóreas
Outras Imobilizações Corpóreas
Outras Imobilizações Corpóreas
Total Outras Imob. Corpóreas

Vista Alegre Atlantis, SA
Ria Stone Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA

Portugal
Portugal

1,679.0
646.8
2,325.8

Espólio Cultural
Espólio Cultural
Total Outras Imob. Corpóreas

Vista Alegre Atlantis, SA

Portugal

5,844.5
5,844.5

Imobilizado em Curso

Vista Alegre Atlantis, SA

Portugal

3,676.6

Imobilizado em Curso

Ria Stone Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA

Portugal

3,199.1

Imobilizado em Curso

VAA Brasil – Comércio, Importação e Exportação SA

Brasil

Vista Alegre Atlantis Moçambique, Lda

Moçambique

67.8
19.5
50.3
27.1
9.1
12.1
3.2
2.6
191.6

Imobilizado em Curso

Imobilizado em Curso
Imobilizado em Curso
Total Geral

-2.6
16.0
6,889.1
93,901.5

No âmbito de contratos de empréstimo existentes, estão constituídas hipotecas sobre
equipamentos industriais, cujo valor líquido contabilístico, a 31 de março de 2018, ascende a
6,5 milhões de euros.
Para os próximos anos estão previstos investimentos que visam dotar a VAA com
equipamentos modernos e tecnologicamente avançados, capazes de melhorar a eficiência
do processo produtivo para dar resposta a padrões de qualidade cada vez mais exigentes
neste setor. Assim, como forma de incrementar a competitividade nacional e internacional,
prevê-se adquirir novos equipamentos, entre os quais se destacam, no que diz respeito à
produção de grés na fábrica de Aveiro: uma nova célula de alta pressão, ferramentas,
equipamento de vidragem, de laboratório, de metal marking e refratários; e à produção de
cristal na fábrica de Alcobaça: máquinas de tratamento e limpeza de moldes, máquinas de
colha e canais automáticos no forno, cornuas, um forno de cristal e equipamento de
lapidação automática. De destacar ainda alguns investimentos na fábrica de porcelana, em
Ilhavo, para melhoria da produtividade e modernização dos processos de fabrico. Na Ria
Stone, por sua vez, em face da ampliação prevista nesta unidade fabril, estão contemplados
investimentos em edifícios e outras construções, a par da instalação de um novo forno com
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três linhas de vidrar, antecedidas por um novo sistema de armazenamento automático,
prensas e silos de armazenamento de pasta, novas linhas de escolha e embalagem e
ampliação do armazém de produto acabado.
A atividade industrial da VAA está sujeita à legislação geral aplicável em matéria de
ambiente, o que implica, designadamente, certas restrições nos níveis de emissão de
efluentes. Neste aspeto, a VAA procura assegurar todos os aspetos relacionados com
qualidade do ambiente de forma a manter a sua posição competitiva num contexto de
sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

8.15. Dependências significativas
A VAA é detentora da marca Vista Alegre, sendo também titular de outras marcas próprias
como a Atlantis, a Casa Alegre e a Cook&Serve. Sobre as marcas de que a VAA é titular, ver
o ponto 8.13 deste Prospeto.
A VAA é detentora de uma licença para produzir, nas suas instalações, produtos em cristal
com marca Sèvres, mediante o pagamento de royalties sobre as vendas e prestações de
serviços realizadas.
Não se verificam outras dependências significativas em relação a qualquer patente ou
licença, contratos industriais, comerciais ou financeiros, ou novos processos de fabrico, que
tenham tido ou possam vir a ter uma importância significativa na atividade da VAA.

8.16. Ações judiciais e arbitrais
A Sociedade de Porcelanas, S.A. moveu, em 2003, uma ação judicial contra a empresa
Faianças da Capôa, a qual originou o registo legal de uma hipoteca sobre o seu imóvel sito
em Aradas, Aveiro, no valor de €1.670.196,00, valor este que é única e exclusivamente da
responsabilidade do credor.
O Grupo mantém uma provisão registada a 31 de dezembro de 2017, no montante de,
aproximadamente, 225 mil euros, para fazer face a este processo legal, não estimando que
do desfecho do mesmo resultarão impactos relevante adicionais para o Grupo.
Existe, adicionalmente, uma garantia bancária constituída para cobrir compromissos
financeiros relacionados com um processo judicial em curso (interposto em 2010),
relacionado com a pensão de reforma de um ex-administrador. No final de 2017, o valor da
mesma ascende a € 1.197.778.

8.17. Seguros
A VAA contratou as coberturas de seguro nos montantes que considera adequados dada a
estrutura da sua atividade e dados os riscos específicos inerentes às atividades
desenvolvidas pelas empresas do Grupo. A VAA não pode garantir que as suas apólices vão
garantir todos os riscos e perdas que venham a surgir no futuro, ou que os montantes das
coberturas que tem ao abrigo de diversas apólices serão suficientes para evitar quaisquer
perdas e danos materiais em todas as circunstâncias.
A cobertura de seguros geralmente inclui acidentes de trabalho, multirriscos, transportes,
responsabilidade civil, perda de lucros por avaria de máquinas ou incêndios, seguro
automóvel e outros que se considerem relevantes para a atividade desenvolvida pela VAA.
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8.18. Interrupções de atividade
Não ocorreram nem se prevê que ocorram interrupções de atividade suscetíveis de terem
tido ou virem a ter uma incidência importante sobre a situação económico-financeira do
Emitente.
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CAPÍTULO

9

–

ANÁLISE DA EXPLORAÇÃO
FINANCEIRA DO EMITENTE

E

DA

SITUAÇÃO

A presente análise acerca da situação financeira e dos resultados operacionais da VAA deve
ser lida conjuntamente com as demonstrações financeiras consolidadas, incluindo as suas
notas anexas, inseridas por remissão neste Prospeto. As demonstrações financeiras
consolidadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, em 31 de
dezembro de 2016 e em 31 de dezembro de 2015, assim como as dos períodos de três
meses findos em 31 de março de 2018 e em 31 de março de 2017, foram preparadas em
conformidade com as IFRS. As demonstrações financeiras trimestrais não se encontram
auditadas.
A análise da informação financeira e operacional consolidada apresentada neste Capítulo
deverá ser feita conjuntamente com a demais informação financeira constante do presente
Prospeto, bem como com a informação financeira inserida por remissão.
A VAA era, em 31 de março de 2018, a empresa-mãe de um grupo de treze empresas, não
tendo sido registadas alterações de perímetro entre 31 de dezembro de 2017 e a data do
Prospeto:
-

Vista Alegre Atlantis, S.A.;
VA Grupo – Vista Alegre Participações, S.A.;
VA – Vista Alegre España, S.A.;
Cerexport – Cerâmica de Exportação, S.A.;
Faianças da Capôa – Indústria de Cerâmica, S.A.;
VAA Brasil – Comércio, Importação e Exportação, S.A.;
Vista Alegre Atlantis UK LTD;
Ria Stone – Fábrica de Louça de Mesa em Grés, S.A.;
Vista Alegre Atlantis Moçambique, Lda;
Vista Alegre USA Corporation;
VAA II – Sociedade Imobiliária, S.A.;
Shree Sharda Vista Alegre Private Limited; e
Vista Alegre France, SAS.

Para uma descrição das áreas de negócio da Empresa, vide Capítulo 8 – “Descrição da
Atividade do Emitente” supra.

9.1.

Fatores que afetam os Resultados Operacionais

Preço dos Fatores de Produção
A indústria da cerâmica utiliza argila, sendo que alguns tipos são encontrados a céu aberto e
outros em minas subterrâneas ou jazidas, para cada categoria da produção cerâmica. A
produção das massas argilosas necessita do acréscimo ou da retirada de elementos da sua
composição, de acordo com a sua aplicação de forma a evitar rachaduras e esfacelamento.
Tratando-se de um subsetor que utiliza mão-de-obra intensiva e apresenta elevados
consumos de energia, os resultados da Sociedade passam pelo controlo do custo dos fatores
de produção, designadamente, do custo das matérias-primas, aumento da produtividade e do
trabalho qualificado e pela diminuição dos custos energéticos.
Situação Macroeconómica
As vendas de produtos e prestações de serviços pela VAA são influenciadas pela situação
macroeconómica das zonas geográficas onde atua, nomeadamente em Portugal, que
representa o seu principal mercado.
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Concorrência
A evolução da atividade da VAA nos segmentos de mercado em que atua, designadamente
em Portugal, encontra-se extremamente dependente dos mercados externos, na medida em
que a mesma é determinada pela sua capacidade de concorrer nos mercados internacionais
em termos de qualidade, design e marca, de forma a ser possível fazer face aos produtos
oriundos dos países do extremo oriente e do leste europeu, caracterizados pelo seu baixo
preço.
Desenvolvimento Tecnológico e Capacidade de Inovação
A adaptação a mudanças tecnológicas, nomeadamente ao nível de inovação e design de
modo a satisfazer as novas necessidades e hábitos de consumo dos consumidores, são
determinantes para a competitividade da Sociedade, pelo que o investimento nestas áreas é
fundamental para manter e incrementar o valor da marca.
Taxas de Câmbio
A variação das taxas de câmbio poderá ter impacto nos resultados operacionais da VAA
decorrentes da sua atividade de exportação para outros países.
Taxas de Juro
A evolução das taxas de juro tem impacto direto nos resultados da VAA, nomeadamente ao
nível dos custos financeiros atendendo ao significativo endividamento da Sociedade.

9.2.

Principais Rubricas da Demonstração Consolidada dos Resultados

Vendas e Prestações de Serviços
As vendas e prestações de serviços correspondem ao reconhecimento do rédito pela venda
de bens e prestações de serviços, líquido de impostos e descontos e após a eliminação das
vendas e prestações de serviços internas. Esta rubrica inclui vendas de bens por grosso,
onde poderá existir uma percentagem de rappel dependente do volume de compras e
diferentes prazos de pagamento acordados com os clientes, e a retalho, onde as vendas são
efetuadas a dinheiro ou cartão de crédito, reconhecendo-se o valor bruto da venda e as
despesas da utilização de cartões.
A produção da VAA é vendida através de três canais de distribuição principais: as vendas e
prestações de serviços diretas (armazenistas, retalhistas independentes, lojas-parceiro,
empresas fornecedoras do canal horeca, etc.), o retalho próprio (lojas Vista Alegre Atlantis e
outlets) e as subsidiárias em Espanha, Brasil, Reino Unido Moçambique, USA e França.
As vendas e prestações de serviços da VAA incluem produtos de várias categorias,
dependendo das diferentes áreas de negócio onde estão presentes: a porcelana, a faiança, a
louça de forno, o cristal e o vidro manual.
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
O custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas representa os custos dos
diferentes produtos comercializados pela VAA e ajustamentos em inventários.
Margem Bruta
A margem bruta reflete a diferença entre as vendas e prestações de serviços e o custo das
mercadorias vendidas e matérias consumidas, acrescida da variação da produção.
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Custos Operacionais
Os custos e perdas operacionais incluem:
Fornecimentos e Serviços Externos: Incluem custos não relacionados com o pessoal,
nomeadamente trabalhos especializados, deslocações e estadas, rendas e alugueres,
transportes de mercadorias, conservação e reparação, combustíveis, seguros e ferramentas
e utensílios.
Gastos com o Pessoal: Incluem todos os custos relacionados com o pessoal, principalmente
ordenados, salários, segurança social e benefícios pós-emprego.
Amortizações: Estão relacionadas com a depreciação do ativo imobilizado corpóreo e
incorpóreo com uma vida útil limitada.
Imparidades: Representa uma perda no valor a receber de contas de terceiros, em
inventários e em outros ativos não financeiros, quando a VAA estima que estes possam não
ser totalmente recebidos ou recuperáveis.
Provisões do Exercício: Esta rubrica representa principalmente provisões para contingências.
Imparidade de Ativos não Amortizáveis: Corresponde ao reconhecimento de uma perda em
termos de Goodwill sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é
superior à quantia recuperável.
Outros Gastos e Perdas Operacionais: Incluem custos diversos, designadamente dívidas
incobráveis, perdas com imobilizado, multas e penalidades, comissões sobre as cobranças
nas lojas, entre outros.
Aumentos/(reduções) de justo valor
Inclui as variações de justo valor das propriedades de investimento resultantes das
avaliações e o reconhecimento das perdas por imparidade e reversões de imparidade de
ativos fixos tangíveis e intangíveis (exceto goodwill).
Outros Proveitos e Rendimentos Operacionais
Consistem essencialmente nos proveitos operacionais provenientes de rendimentos
suplementares, descontos de pronto pagamento obtidos, diferenças de câmbio favoráveis,
mais valias de investimentos não financeiros, correções de períodos anteriores e imputação
de subsídios para investimentos.
EBITDA
O “EBITDA” corresponde ao resultado antes de juros, impostos, depreciações e
amortizações, sendo este utilizado como indicador complementar do desempenho da
Sociedade. No entanto, o EBITDA não constitui um item reconhecido pelas IFRS e pode ser
calculado pelas empresas de forma diferente, podendo a apresentação do EBITDA aqui
apresentada não ser comparável a um indicador com a mesma denominação de outras
empresas. A VAA calcula o EBITDA como o somatório dos resultados operacionais,
amortizações / imparidades / provisões do exercício e imparidades de ativos não
amortizáveis.
Resultados Financeiros
Consistem essencialmente nos proveitos financeiros provenientes de juros resultantes de
empréstimos concedidos, descontos de pronto pagamento obtidos e diferenças de câmbio
favoráveis deduzidos dos custos financeiros com juros resultantes de empréstimos obtidos e
garantias bancárias.
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Imposto sobre o Rendimento
Os montantes das provisões para impostos baseiam-se no cálculo do resultado antes do
imposto, de acordo com as normas fiscais em vigor em Portugal e nos outros países nos
quais a Sociedade possui atividade, ajustado de impostos diferidos.
Interesses que não controlam
Estes montantes refletem os interesses que não controlam detidos por terceiros nas
subsidiárias, que a VAA consolida mas que não controla a 100% e que diminuem a
participação da Empresa nos resultados destas sociedades.
9.3.

Resultados de Exploração

Demonstração de Resultados Consolidados por Natureza
31 de dezembro (auditadas)
(valores em milhares de euros)
Vendas e prestações de serviços
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Variação da produção
Margem bruta
Trabalhos para a própria empresa
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Amortizações
Imparidades
Provisões do exercício
Outros gastos e perdas operacionais
Imparidade de ativos não amortizáveis
Aumentos/(reduções) de justo valor
Outros proveitos e rendimentos operacionais
Resultado operacional
Juros e gastos similares suportados
Juros e rendimentos similares obtidos
Resultado financeiro
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento
Resultado consolidado do exercício
Atribuível:
Acionistas
Interesses que não controlam
Resultado por ação básico (€)
Resultado por ação diluído (€)

31 de março (não auditadas)

2015

2016

2017

2017

2018

71,831
-24,217
3,540
51,154
0
-16,618
-27,398
-5,502
24
-638
-1,673
-30
2,064
1,360
2,742
-3,357
3
-3,354
-612
-203
-814

75,439
-22,728
690
53,400
0
-16,896
-27,203
-5,554
102
-25
-1,767
45
1,416
2,014
5,531
-3,540
0
-3,540
1,992
-251
1,741

84,981
-26,068
-447
58,466
1,148
-17,292
-28,995
-6,414
-163
372
-1,908
-54
375
2,168
7,701
-3,078
22
-3,056
4,645
-428
4,218

18,444
-6,009
1,168
13,602
0
-4,189
-7,069
-1,441
74
-69
-455
0
0
562
1,016
-898
1
-897
118
3
121

19,184
-6,302
1,556
14,437
702
-4,732
-7,662
-1,483
2
-23
-454
0
0
593
1,380
-710
-38
-748
632
2
634

-813
-1
-0.001
-0.001

1,797
-56
0.002
0.002

4,258
-40
0.004
0.004

133
-11
0.0001
0.0001

663
-29
0.0004
0.0004

Indicadores Económico-Financeiros
(valores em milhares de euros)
Indicadores Económico.Financeiros

2015

EBITDA Ajustado (1) / Vendas e prestação de Serviços
Resultado Operacional / Proveitos Operacionais
EBITDA Ajustado (1) / Resultados Financeiros
Dívida Financeira Líquida

(3)

/ EBITDA Ajustado (1)

Dívida Financeira (4) / Ativo Total
Capital Próprio / Ativo Total
Passivo Total / Ativo Total

(1)
(2)
(3)
(4)

(2)

31 de Dezembro (auditadas)
2016
2017

31 de março (não auditadas)
2017
2018

9.5%

12.7%

16.0%

13.3%

3.5%

6.9%

8.7%

5.3%

15.0%
6.7%

-203.5%

-269.7%

-444.6%

-273.1%

-385.8%

1383.4%

953.7%

306.0%

3641.0%

1537.1%

55.9%
16.1%
83.9%

52.7%
17.8%
82.2%

26.1%
46.5%
53.5%

51.1%
17.7%
82.3%

25.3%
46.0%
54.0%

EBITDA Ajustado = Resultados Operacionais + Amortizações / Imparidades / Provisões do exercício +
Imparidade de Ativos não Amortizáveis - Aumentos/Reduções de Justo Valor
Proveitos Operacionais = Trabalhos para a própria empresa + Vendas e prestações de serviços +
Aumentos/(reduções) de justo valor + Outros proveitos e rendimentos operacionais
Dívida Financeira Líquida = Instituições de Crédito + Empréstimos de acionistas - Caixa e Equivalentes de
Caixa
Dívida Financeira = Instituições de Crédito + Empréstimos de acionistas
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Comparação entre os períodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2018 e
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017
Vendas e Prestações de Serviços
Em 2016, as vendas e prestações de serviços aumentaram cerca de 3.608 milhares de
Euros, i.e., 5,0%, de 71.831 milhares de Euros em 2015 para 75.439 milhares de Euros em
2016. Esta variação resultou essencialmente de um aumento das vendas e prestações de
serviços em Inglaterra (+25,1%) e nos Estados Unidos da América (+10,2%).
Em 2017 verificou-se um aumento de 12,6% face ao período homólogo de 2016 nas vendas
e prestações de serviços, i.e., de 75.439 milhares de Euros, para 84.981 milhares de Euros.
Este aumento das vendas e prestações de serviços ocorreu sobretudo nas vendas e
prestações de serviços na Alemanha (+51,8%), na França (+15,1%) e ainda no Brasil
(+192%). A gama de produtos que registou um pior comportamento foi o grés forno, cujas
vendas e prestações de serviços aumentaram 3,6%. Por outro lado, as vendas e prestações
de serviços da porcelana e o grés mesa registaram um crescimento significativo de 18,5% e
9,3%, respetivamente.
No primeiro trimestre de 2018 verificou-se um aumento de 4% face ao período homólogo de
2017 nas vendas e prestações de serviços, i.e., de 18.444 milhares de Euros, para 19.184
milhares de Euros. Este aumento das vendas e prestações de serviços ocorreu sobretudo
nas vendas e prestações de serviços no Brasil (+32,5%), em Espanha (+28,9%) e ainda em
França (+24,9%). A gama de produtos que registou um pior comportamento foi o grés forno,
cujas vendas e prestações de serviços diminuíram 14%. Em contrapartida, as vendas e
prestações de serviços do Cristal e Vidro e o Grés mesa registaram um crescimento
significativo de 27% e 7,3%, respetivamente.
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Em 2016 verificou-se uma redução do custo das mercadorias vendidas e matérias
consumidas de 1.488 milhares de Euros, (-6,1%), passando de 24.217 milhares de Euros em
2015 para 22.728 milhares de Euros em 2016.
Em 2017 os custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas aumentaram 3.339
milhares de Euros relativamente ao ano anterior, de 22.728 milhares de Euros para 26.068
milhares de Euros.
No primeiro trimestre de 2018 os custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas
aumentaram relativamente ao período homólogo do ano anterior, de 6.009 milhares de Euros
para 6.302 milhares de Euros.
Margem Bruta
Em 2016, a margem bruta aumentou 2.247 milhares de Euros, (+4,4%), de 51.154 milhares
de Euros em 2015 para 53.400 milhares de Euros em 2016. O aumento nas vendas e
prestações de serviços contribuiu para o aumento da margem bruta, no entanto, é importante
referir o efeito negativo da rubrica Variação de Produção que reflete custos não recorrentes
resultantes de um acerto na valorização standard dos produtos.
A margem bruta calculada em percentagem das vendas e prestações de serviços mantevese estabilizada entre os 71,2% em 2015 e os 70,8% em 2016.
Em 2017 verificou-se um crescimento de 5.066 milhares de Euros na margem bruta, de
53.400 milhares de Euros para 58.466 milhares de Euros. A margem bruta em percentagem
das vendas e prestações de serviços apresentou uma ligeira diminuição no exercício de 2017
face a 2016, passando de 70,8% para 68,8%.
No primeiro trimestre de 2018 verificou-se um crescimento de 835 milhares de Euros na
margem bruta, de 13.602 milhares de Euros para 14.437 milhares de Euros. A margem bruta
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em percentagem das vendas e prestações de serviços apresentou um aumento no primeiro
trimestre de 2018 face ao período homólogo de 2017, passando de 73,8% para 75,3%.
Custos Operacionais
Em 2016, os custos operacionais diminuíram 2.024 milhares de Euros, (-2,7%), de 76.051
milhares de Euros em 2015 para 74.027 milhares de Euros em 2016. Para esta redução
contribuíram essencialmente a diminuição das rubricas do custo das mercadorias vendidas e
matérias consumidas e das amortizações/imparidades/provisões do exercício, com -10,2% e
-15%, respetivamente.
Em 2017, os custos operacionais evidenciaram um aumento face ao exercício de 2016,
(+8,8%), de 74.027 milhares de Euros para 80.524 milhares de Euros, o que resulta, em
grande parte, do aumento da rubrica do custo das mercadorias vendidas e matérias
consumidas (14,7%). A VAA tem tido sempre o objetivo claro de poupança nas despesas e
controlo dos preços de compra, por forma a melhorar a sua performance operacional.
No primeiro trimestre de 2018, os custos operacionais evidenciaram um aumento face ao
período homólogo de 2017 (+7,8%), de 19.158 milhares de Euros para 20.655 milhares de
Euros, o que resulta, em grande parte, do aumento da rubrica de fornecimentos e serviços
externos (13%). A VAA tem tido sempre o objetivo claro de poupança nas despesas e
controlo dos preços de compra, por forma a melhorar a sua performance operacional.
Resultado Operacional e EBITDA ajustado
Em 2016, o resultado operacional regista um aumento de 2.788 milhares de Euros, passando
de 2.743 milhares de Euros em 2015 para 5.531 milhares de Euros em 2016. Esta evolução
resulta do facto de o aumento da atividade registada ao nível dos custos operacionais totais
não ter sido acompanhada por um aumento, na mesma ordem de grandeza, dos proveitos
operacionais totais.
Em 2017, assistiu-se a uma melhoria dos resultados operacionais (+366,1%) face ao
exercício de 2016, devido a uma melhor performance operacional ao nível dos custos e
principalmente devido ao aumento significativo da atividade.
A evolução do EBITDA ajustado tem acompanhado o desempenho operacional positivo
evidenciado pela VAA. Para tal têm contribuído o crescimento da atividade num contexto de
acréscimo de eficiência e forte investimento que tem pautado os anos em análise.
Em 2016 o EBITDA ajustado do Grupo VAA apresentou uma melhoria significativa,
consolidando a performance verificada nos anos anteriores, aumentando 2.723 milhares de
Euros, para os 9.547 milhares de Euros (+40%).
Em 2017, o EBITDA ajustado do Grupo VAA cifrou-se nos 13.586 milhares de Euros,
evidenciando um crescimento face ao ano anterior, de 4.039 milhares de Euros (+42,3%).
No primeiro trimestre de 2018, assistiu-se a uma melhoria dos resultados operacionais de
+35,8% face ao período homólogo de 2017, devido a uma melhor performance operacional
ao nível dos custos e principalmente devido ao aumento da atividade.
A rentabilidade dos segmentos da área cerâmica têm apresentado melhorias continuadas,
fruto do dinamismo operacional e comercial verificado nos mercados interno e externo, com
expressão no aumento de vendas e prestações de serviços nos seus diferentes canais de
distribuição, acompanhado igualmente do crescimento de atividade e expansão geográfica
das suas subsidiárias. Destaque, neste período, para o início da comercialização de produtos
pela Ria Stone (2014), com impactos muito positivos na rentabilidade da VAA. O segmento
do Cristal e Vidro por seu lado, evidenciou um comportamento menos positivo, com redução
do nível de produção decorrente do investimento realizado no forno do cristal (2014),
apresentando contudo, no período em análise, uma melhoria sustentada da respetiva
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rentabilidade, contribuindo assim de forma positiva para a melhoria do desempenho global da
VAA.
Resultados Financeiros
Em 2015 os resultados financeiros deterioraram-se ligeiramente em 90 milhares de Euros
para 3.354 milhares de Euros negativos.
Em 2016 verificou-se novamente uma ligeira diminuição dos resultados financeiros em cerca
de 185 milhares de Euros para os 3.540 milhares de Euros negativos.
Em 2017 quando comparado com o ano anterior, os prejuízos financeiros reduziram-se em
484 milhares de Euros para os 3.056 milhares de Euros, beneficiando da redução das taxas
de referência para o cálculo dos juros dos financiamentos.
No período findo em 31 de março de 2018 quando comparado com 31 de março do ano
anterior, os prejuízos financeiros reduziram-se de 897 milhares de Euros para 748 milhares
de euros, beneficiando da redução das taxas de referência para o cálculo dos juros dos
financiamentos neste trimestre.
Imposto sobre o Rendimento
Em 2016, o imposto sobre o rendimento ascendeu a 251 milhares de Euros a pagar, um
aumento de 48 milhares de Euros do valor a pagar comparativamente a 2015 (que era a
pagar 203 milhares de Euros).
Em 2017, o imposto sobre o rendimento ascendeu a cerca de 428 milhares de Euros,
evidenciando um aumento significativo face aos 251 milhares de Euros a pagar em 2016.
Este aumento é justificado pelo aumento dos impostos diferidos, para o qual contribuíram as
reavaliações de ativos fixos tangíveis/justo valor de propriedades de investimento e a
utilização de créditos fiscais.
As estimativas para os três primeiros meses de 2018 relativamente ao imposto sobre o
rendimento ascendem a cerca de 2 milhares de Euros a receber, evidenciando uma ligeira
redução face aos 3 milhares de Euros a receber estimados para o primeiro trimestre de 2017.
Resultado Líquido Consolidado do Exercício
Em 2016, verificaram-se melhorias significativas ao nível dos resultados operacionais na
sequência da atividade positiva do Grupo, tendo-se registado um resultado líquido de 1.741
milhares de euros, o que permitiu à VAA regressar aos resultados positivos após 5 anos,
apesar de não se terem registado ainda melhorias ao nível dos resultados financeiros.
Em 2017, o resultado consolidado cifrou-se em 4.218 milhares de Euros, o que representa
um crescimento de 142,3% em relação ao exercício anterior.
No primeiro trimestre de 2018, o resultado consolidado teve um crescimento de 424%,
comparado com o período homólogo, fixando-se nos 634 mil euros.

96

9.4.

Situação Financeira

(valores em milhares de euros)
ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Goodwill
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Impostos diferidos
Total do ativo não corrente
Ativo corrente
Inventários
Contas a receber e outras
Estado e outros entes públicos
Caixa e equivalentes de caixa
Total do ativo corrente
TOTAL DO ATIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Ações próprias
Prémios de emissão
Prestações suplementares
Reservas e resultados transitados
Resultado líquido do exercício
Capital próprio excluindo interesses que não controlam
Interesses que não controlam
Total do capital próprio
PASSIVO
Passivo não corrente
Instituições de crédito
Empréstimos de acionistas
Subsídios
Provisões
Provisões para pensões de reforma
Impostos diferidos
Total do passivo não corrente
Passivo corrente
Instituições de crédito
Empréstimos de acionistas
Contas a pagar e outras
Estado e outros entes públicos
Total do passivo corrente
Total do passivo
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO

2015

31 de dezembro (auditadas)
2016
2017

31 de março (não auditadas)
2017
2018

79,704
4,711
30,209
1,546
175
6,685
123,029

81,043
4,711
29,993
1,748
224
6,037
123,756

89,715
4,711
19,013
1,403
172
4,941
119,955

80,789
4,711
29,993
1,840
224
5,973
123,529

93,901
4,711
19,013
1,300
172
4,641
123,738

33,973
12,456
1,149
2,220
49,798
172,827

35,141
14,315
1,014
1,593
52,063
175,819

33,531
18,901
629
4,800
57,861
177,816

36,558
14,584
1,049
1,137
53,328
176,857

35,131
19,488
1,333
1,448
57,400
181,139

92,508
-2
0
38,182
-102,345
-813
27,529
229
27,758

92,508
-2
0
38,182
-101,440
1,797
31,045
241
31,286

121,927
-2
22,065
38,182
-104,104
4,258
82,326
271
82,598

92,508
-2
0
38,182
-99,662
133
31,158
231
31,389

121,927
-2
22,065
38,182
-99,622
540
83,090
284
83,374

26,170
60,906
2,196
555
2,917
12,003
104,746

24,214
60,216
2,763
538
2,363
12,304
102,398

21,799
370
3,779
369
1,465
12,216
39,997

21,131
57,955
2,737
538
2,250
12,258
96,869

22,538
370
3,683
299
1,401
12,333
40,624

8,803
750
28,921
1,849
40,323
145,069
172,827

7,469
750
32,192
1,723
42,134
144,532
175,819

24,209
0
29,325
1,688
55,221
95,219
177,816

10,542
750
36,063
1,244
48,599
145,469
176,857

22,873
0
32,643
1,624
57,140
97,765
181,139

Comparação entre os períodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2018 e
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017
Ativo
Em 2015, o valor do ativo total aumentou cerca de 4,0%, para 172.827 milhares de Euros,
repartido entre 123.029 milhares de Euros de ativos não correntes (71,2% do total) e 49.798
milhares de Euros de ativos correntes (28,8% do total). Este aumento deve-se
essencialmente ao investimento efetuado durante o período, o que contribuiu para o
crescimento do imobilizado líquido.
De igual modo, o ativo líquido total voltou a crescer (embora de forma mais reduzida) 1,7%
em 2016, para 175.819 milhares de Euros, o que decorre, em grande parte, do crescimento
dos inventários (+3,4%) e das contas a receber (14,9%), ambos os aumentos justificados
pelo aumento da atividade que se tem verificado nos últimos anos. Neste ano, os ativos não
correntes ascendiam a 123.756 milhares de Euros (70,4% do total) e os ativos correntes
totalizavam 52.063 milhares de Euros (29,6% do total). A variação da rubrica de

97

propriedades de investimento é justificada pela reclassificação do espólio do museu para a
rubrica de outros ativos não correntes.
Em 2017, o ativo líquido totalizava 177.816 milhares de Euros, repartidos entre 119.955
milhares de Euros de ativos não correntes (67,5% do total) e 57.861 milhares de Euros de
ativos correntes (32,5% do total). No último ano o ativo líquido aumentou 1,1%.
Em 31 de março de 2018, o ativo líquido totalizava 181.139 milhares de Euros, repartidos
entre 123.738 milhares de Euros de ativos não correntes (68,3% do total) e 57.400 milhares
de Euros de ativos correntes (31,7% do total). Durante o primeiro trimestre de 2018 o ativo
líquido aumentou 1,9%.
Capital Próprio
O capital social da VAA a 31 de dezembro de 2016 era de 92.508 milhares de Euros, sendo
representado por 1.156.348.74 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor
nominal de € 0,08 cada, todas com os mesmos direitos e obrigações. Destas ações,
33.832.693 encontravam-se admitidas à negociação no Euronext Lisbon.
Os capitais próprios da Empresa apresentam um valor de 31.286 milhares de Euros em 31
de dezembro de 2016. Para esta situação contribuíram as ações próprias de -2 milhares de
Euros, prestações suplementares de 38.182 milhares de euros, Reservas e Resultados
Transitados de -101.440 milhares de Euros, o resultado líquido consolidado de 1.797
milhares de Euros e ainda os interesses que a VAA não controla de 241 milhares de Euros.
Em 2017, o valor dos capitais próprios aumentou para 82.598 milhares de Euros, na
sequência do aumento de capital ocorrido no final do ano.
Em 31 de março de 2018, o valor dos capitais próprios é de 83.374 milhares de Euros.
Passivo
Na composição do passivo total destaca-se o peso dos passivos não correntes, que
representavam 72,2% em 2015, 70,8% em 2016 e 42,0% em 2017.
Paralelamente, a Sociedade revelou uma capacidade estável de financiar as suas
necessidades de fundo de maneio através do recurso a crédito de fornecedores, uma vez
que o peso desta rubrica se manteve relativamente estável, tanto em termos absolutos, como
em termos relativos, tendo apenas um aumento mais significativo no ano de 2016 (11,3%).
Importa também salientar as alterações ocorridas em 2016 ao nível do passivo, onde se
verificou uma redução de empréstimos bancários (-9,4%) que ascendiam a um total de
31.683 milhares de Euros (24.214 milhares de Euros não corrente e 7.469 milhares de Euros
corrente) em 31 de dezembro de 2016.
Em 2017 o Passivo Total representava 53,5% do valor do Ativo Total, valor que diminuiu
relativamente a 2016 (82,2%). Esta diminuição teve como principal fator o aumento de capital
verificado no fim de 2017, o qual permitiu uma redução muito significativa dos empréstimos
acionistas existentes (de 60.966 milhares de euros em 2016 para 370 mil euros em 2017).
No final do 1º trimestre de 2018 o Passivo Total representava 54% do valor do Ativo Total,
valor que aumentou relativamente a 2017 (53,5%).

9.5.

Auditoria de Informações Financeiras Históricas Anuais

O Emitente atesta que as demonstrações financeiras anuais consolidadas da VAA referentes
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, as quais se encontram
inseridas por remissão ao presente Prospeto, foram objeto de auditoria e que o respetivo
relatório não contém reservas ou declarações de exoneração de responsabilidade.
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9.6.

Período Coberto pelas Informações Financeiras mais Recentes

Foi preparada informação financeira consolidada relativa ao primeiro trimestre findo em 31 de
março de 2018, a qual não foi objeto de revisão pelo auditor externo.
9.7.

Alterações Significativas na Situação Financeira ou Comercial do Emitente

Não ocorreram alterações significativas na posição financeira ou comercial da VAA desde as
últimas informações financeiras intercalares publicadas, referentes ao período findo em 31 de
março de 2018, não auditadas.
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CAPÍTULO 10 – LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL
10.1. Descrição dos Fluxos de Tesouraria
Os quadros que se seguem apresentam as Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Consolidadas auditadas relativamente aos exercícios findos 31 de dezembro de 2015, 2016
e 2017, e não auditadas relativamente aos períodos de três meses findos em 31 de março de
2017 e 31 de março de 2018, elaboradas de acordo com as IFRS:

31 de dezembro (auditadas)
Rubricas
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxos gerados pelas operações
Outros pagamentos/recebimentos operacionais
Fluxos gerados pelas atividades operacionais
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Propriedades de Investimento
Subsídios ao investimento
Dividendos
Pagamentos respeitantes a:
Ativos intangíveis
Ativos fixos tangíveis
Outros
Fluxos gerados pelas atividades de investimento
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
Juros
Aumentos de capital, prest. suplementares

2016

2017

2017

2018

78,975
-47,080
-27,073
4,822
-98
4,724

84,532
-48,739
-26,551
9,243
-256
8,986

93,273
-53,976
-28,658
10,638
374
11,012

20,214
-10,263
-6,723
3,228
-262
2,966

20,008
-10,968
-7,361
1,680
-183
1,497

667
667
-10,551

1,620
1,301
2

2,924

0
1,740
0

-4,899
-1,975
16,992
0

1,740

-297
-4,863

-4,899
-10,551
-9,884

30,122
43

31 de março (não auditadas)

2015

0
383
0

230
383

-601
-5,160
-3,420

12,662
0
1,484

30,164
16,992
14,146
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
-21,393
-20,971
-17,241
Amortização de contratos de locação financeira
-68
-156
-42
Juros e similares
-3,205 -24,666 -3,503 -24,630 -1,211 -18,493
Fluxos gerados pelas atividades de financiamento
5,499
-7,637
-4,347
4. VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
339
-627
3,245
5. EFEITO DAS DIFERENÇAS CAMBIAIS
-39
6. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES INICIAIS
1,881
2,220
1,593
8. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES FINAIS
2,220
1,593
4,800

230
-4,145

-601
-218
6,143
0

-4,145
-3,915
8,453

6,143
-8,414
-35
-898

-9,348
-3,205
-457
1,593
1,137

8,453
-9,049
-36
-302

-9,387
-933
-3,352
0
4,800
1,448

As variações dos fluxos de caixa identificadas na tabela acima são explicadas pelos
seguintes fluxos:
Fluxos das atividades operacionais
Os fluxos de caixa das atividades operacionais decorrem, nomeadamente, dos recebimentos
de clientes provenientes das vendas e das prestações de serviços, dos pagamentos a
fornecedores correntes e ao pessoal e dos pagamentos, ou recebimentos, do Imposto sobre
o Valor Acrescentado (IVA) e do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC).
No triénio 2015 - 2017, os fluxos (líquidos) das atividades operacionais melhoraram
significativamente passando de 4.724 milhares de Euros positivos para 11.012 milhares de
Euros positivos. O acréscimo resulta, maioritariamente, da variação dos fluxos gerados pelas
operações, nomeadamente dos efeitos combinados do maior incremento dos recebimentos
de clientes (+18,1%), face aos pagamentos a fornecedores (+14,6%) e ao pessoal (+5,9%).
Quando comparados com os do período homólogo de 2017, os fluxos (líquidos) das
atividades operacionais gerados no primeiro trimestre de 2018 passaram de 2.966 milhares
de Euros positivos para 1.497 milhares de Euros positivos, decorrendo a variação do efeito
da diminuição dos fluxos gerados pelas operações (-50%), resultante do incremento dos
pagamentos de fornecedores (+7%), juntamente com o aumento dos pagamentos ao pessoal
(+9%).
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Fluxos das atividades de investimento
Os fluxos das atividades de investimento consistem em recebimentos referentes à alienação
de ativos tangíveis (propriedades, instalações e equipamentos), subsídios de investimento e
descontos de pronto-pagamento obtidos, deduzidos dos pagamentos correspondentes à
aquisição de investimentos financeiros (partes de capital e empréstimos de financiamento) e
ativos fixos (instalações, equipamentos e direitos contratuais).
No decurso do triénio, os fluxos (líquidos) das atividades de investimento evidenciaram uma
tendência positiva, passando dos -9.884 milhares de Euros negativos para os 3.420 milhares
de Euros negativos. Esta variação justifica-se porque, em 2015, estava em fase de conclusão
o investimento na nova fábrica da participada Ria Stone. Adicionalmente, verifica-se em
sentido inverso uma alienação de um ativo extraexploração, referente ao imóvel da Fábrica
Nova Ivima, localizada na Marinha Grande, no montante de 1.620 milhares de Euros.
Em relação ao mesmo período de 2017, os fluxos (líquidos) das atividades de investimento
despendidos no primeiro trimestre de 2018 registaram uma diminuição de 218 milhares de
Euros negativos para 3.915 milhares de Euros negativos.
Fluxos das atividades de financiamento
Os fluxos das atividades de financiamento têm origem no serviço da dívida suportado e na
amortização de contratos de locação financeira de ativos tangíveis.
No triénio, os fluxos (líquidos) das atividades de financiamento evidenciaram uma diminuição
muito significativa, passando de 5.499 milhares de Euros positivos em 2015 para -4.347
milhares de Euros negativos em 2017. Esta evolução reflete a recuperação do desempenho
operacional da sociedade e consequentemente da capacidade de libertar fundos para solver
os seus compromissos financeiros. Adicionalmente verificou-se uma diminuição dos juros e
custos similares na ordem dos 62,2%, dos 3.205 milhares de Euros em 2015 para os 1.211
milhares de Euros em 2017.
Em termos líquidos homólogos, os fluxos das atividades de financiamento do período de três
meses findo em 31 de março de 2018 passaram de 3.205 milhares de Euros negativos para
933 milhares de Euros negativos (+71%); esta evolução decorre sobretudo da diminuição de
juros pagos por empréstimos obtidos (-66%) e do aumento do recebimento dos empréstimos
obtidos (+38%). Para mais informações consultar o ponto 8.12 deste Prospeto.

10.2. Recursos Financeiros
As necessidades de liquidez da VAA prendem-se, fundamentalmente, com o serviço da
dívida, necessidades de capital circulante e com atividade de investimentos. As principais
fontes de liquidez da Empresa são as disponibilidades em balanço, geração de fundos
através da própria atividade, dívida de longo prazo e linhas de crédito bancário de curto
prazo.
O financiamento da atividade da VAA, quer de curto, quer de médio e longo prazo é
centralizado ao nível da VAA.
O montante de endividamento bancário e equiparado consolidado da VAA a 31 de dezembro
de 2017 e 31 de março de 2018 é o que se apresenta de seguida:
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31 de dezembro 2017
(auditadas)

31 de março 2018
(não auditadas)

Passivo Não Corrente *

22,169

22,908

Empréstimos Bancários

17,475

17,781

Outros Empréstimos e Locações Financeiras

4,323

4,757

370

370

Passivo Corrente *

24,209

22,873

Empréstimos Operacionais

10,245

7,926

Empréstimos Bancários

8,119

10,172

Outros Empréstimos e Locações Financeiras

5,844

4,775

0

0

46,377

45,782

(valores em milhares de euros)

Outros Empréstimos (Acionistas)

Outros Empréstimos (Acionistas)
Total

*Outros Empréstimos (Acionistas) inclui os empréstimos contraídos junto do acionista maioritário Visabeira Indústria,
SGPS, SA. (ver nota 20 do relatório e contas consolidado de 2017 e nota 14 do relatório e contas consolidado do 1º
Trimestre 2018 (Instituições de crédito e empréstimos de acionistas))

Os subsídios reembolsáveis, incluídos em outros empréstimos, resultam de contratos de
projetos de investimento financiados por fundos comunitários e nacionais. Neste caso, o
valor está repartido por várias empresas do Grupo, tendo vários prazos de reembolso
previstos.
A alteração mais significativa ao nível dos passivos, foi a regularização de empréstimos
acionistas à Cerutil, passando assim o valor de 60.216 milhares de Euros em dezembro 2016
para 370 milhares de Euros em dezembro de 2017 na rubrica de Outros Empréstimos
(acionistas), como se verifica na nota 7 (Classes de instrumentos financeiros) do relatório e
contas consolidado de 2017.
Refira-se que, na sequência do aumento de capital concluído em dezembro de 2017, foram
convertidos em capital social créditos da Cerutil no montante de 50.000 milhares de Euros,
tendo a Empresa assim reforçado a sua estrutura de capitais.
Os empréstimos obtidos, e não amortizados em 31 de março de 2018, apresentavam os
seguintes prazos de reembolso (valores em milhares de Euros):
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Taxa de juro
em 31-03-2018

Instituição

Valor em
divida

2018

2019

2020

≥ 2021

BCP

Euribor 3M +2,5%

2,518

134

133

133

2,118

CGD
IFDR
IKEA
MONTEPIO
NOVO BANCO

Euribor 3M +2,5% / 5% / 5,37%
5%
2% / 2% / 2,9%
Euribor 6M +3%
Euribor 12M + 3,5%

8,341
875
2,729
2,085
11,405

3,702
500
887
594
4,355

2,092
375
909
584
3,583

903
0
7
569
3,289

1,645
0
927
337
177

Empréstimos bancários

27,953

10,172

7,677

4,901

5,204

BCP
BIC
CGD
MONTEPIO
NOVO BANCO
SANTANDER

Euribor 3M +3,5% / 5,5%
Euribor 3M +4,85%
Euribor 6M +4,25% / 4,5%
Euribor 6M +3,00%
Euribor 6M +3,00%
Euribor 3M +4,00%
Empréstimos operacionais

2,331
780
2,177
875
533
1,231
7,926

2,331
780
2,177
875
533
1,231
7,926

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

AICEP

0%
Outros empréstimos

9,196
9,196

4,664
4,664

1,469
1,469

1,031
1,031

2,032
2,032

CGD
CCAM
BIC

E3M +2.75%
E3M +2.75%
E3M +2.75%
Locações financeiras

8
1
328
336
45,411

8
1
103
112
22,873

0
0
99
99
9,245

0
0
97
97
6,029

0
0
29
29
7,265

Total Geral

A nota 14 (Instituições de crédito e empréstimos de acionistas) do relatório e contas
intercalar, não auditado, do 1.º trimestre de 2018 do Emitente contém informações sobre as
condições de contração de empréstimos e estrutura de financiamento do Emitente.
A capacidade financeira do Grupo VAA pode ser resumida nos termos dos seguintes rácios:
31 de Dezembro (auditadas)
Rácios economico-financeiros
A. Capital Próprio

2015

2016

31 de março (não auditadas)
2017

2017

2018

27,758

31,286

82,598

31,389

83,374

172,827

175,819

177,816

176,857

181,139

16.1%

17.8%

46.5%

17.7%

46.0%

C. Total ativos correntes

49,798

52,063

57,861

53,328

57,400

D. Total passivo corrente

40,323

42,134

55,221

48,599

57,140

Liquidez geral = (C) / (D)

123.5%

123.6%

104.8%

109.7%

100.5%

B. Total Ativo
Autonomia financeira = (A) / (B)

E. Capital Próprio

27,758

31,286

82,598

31,389

83,374

145,069

144,532

95,219

145,469

97,765

19.1%

21.6%

86.7%

21.6%

85.3%

G. Total passivo

145,069

144,532

95,219

145,469

97,765

H. Total Ativo

172,827

175,819

177,816

176,857

181,139

83.9%

82.2%

53.5%

82.3%

54.0%

F. Total passivo
Solvabilidade = (E) / (F)

Endividamento = (G) / (H)
I. Capital Próprio
J. Total passivo não corrente
Capacidade de Endividamento a
Médio/Longo prazo = (I) / ( (I) + (J) )

27,758

31,286

82,598

31,389

83,374

104,746

102,398

39,997

96,869

40,624

20.9%

23.4%

67.4%

24.5%

67.2%
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10.3. Declaração do Emitente Relativa à Suficiência do Fundo de Maneio
O Emitente, referente a todas as empresas que compõem o perímetro de consolidação do
Grupo VAA, considera que o seu fundo de maneio é suficiente para as suas necessidades
atuais, ou seja, para um período de 12 meses contados da data de publicação do presente
Prospeto, com base nas projeções disponíveis para este período.
De acordo com o plano de negócios definido pela Empresa, a VAA tem previsto efetuar
diversos investimentos imprescindíveis e, para esse fim, contrair financiamentos externos
específicos ou, eventualmente, recorrer a capitais próprios de acordo com o que considerar
mais adequado.
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CAPÍTULO 11 – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E
PESSOAL
11.1. Composição do órgão de administração
De acordo com os Estatutos, o Conselho de Administração é composto por um número
mínimo de cinco e máximo de onze membros, eleitos pela Assembleia Geral.
O Conselho de Administração atualmente em funções, eleito em Assembleia Geral de 18 de
maio de 2018 para o ano de 2018 e em funções desde aquela data, é composto pelos
seguintes 8 (oito) membros:
Presidente:
Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques
Vice-presidente:
Paulo Jorge Lourenço Pires
Vogais:
Alexandra da Conceição Lopes
Nuno Miguel Ferreira de Assunção Barra
Paulo José Antunes Soares
Alda Alexandra Abrantes Costa
João Manuel Pisco de Castro
Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz
Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho
Cristina Isabel Sousa Lopes
Por deliberação tomada em 18 de maio de 2018, o Conselho de Administração deliberou
delegar, com salvaguarda dos limites estabelecidos na lei, a gestão corrente da Sociedade
numa Comissão Executiva composta pelos seguintes Administradores:
Presidente:
Paulo Jorge Lourenço Pires
Vogais:
Alexandra da Conceição Lopes
Alda Alexandra Abrantes Costa
Paulo José Antunes Soares
Nuno Miguel Ferreira de Assunção Barra
À Comissão Executiva foram delegados os mais amplos poderes de gestão admitidos por lei
e que o Conselho de Administração entendeu por convenientes e necessários, com vista a
assegurar a autonomia necessária para a gestão corrente e operacional da Sociedade.
A Comissão Executiva desenvolve a gestão quotidiana da Sociedade, acompanhando a
atividade dos negócios e promovendo junto do Conselho de Administração a tomada de
decisões estratégicas em conformidade com as competências deste órgão e no âmbito da
delegação de poderes atribuídos.
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções dos membros do Conselho de
Administração, o seu domicílio profissional é a sede social, sita no Lugar da Vista Alegre,
freguesia de Ílhavo (São Salvador), Ílhavo.
Os elementos curriculares dos membros do Conselho de Administração são os que em
seguida se apresentam:
 Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques
Licenciatura (2000) em Engenharia Eletrotécnica, pela Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (FEUP), com frequência do 5.º ano no Instituto Católico de Artes e
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Indústrias (ICAI), Universidade de Comillas em Madrid, através do programa Erasmus.
Possui formação complementar, tendo concluído o Curso de Controlo de Gestão e Avaliação
de Performance (2006) e MBA Executivo (2009), ambos pela Escola de Gestão do Porto –
EGP UPBS.
Obteve em 1992, com certificação pela Universidade de Toulouse, em Curso de Francês (6
anos) com domínio oral e escrito. Nesse mesmo ano, obteve igualmente certificação pela
Universidade de Cambridge, em Curso de Inglês (6 anos), com domínio oral e escrito.
Complementou, em 1998, com certificação pela Universidade de Comillas, Curso de
Espanhol, com domínio oral e escrito.
Em Assembleia Geral de 6 de maio de 2016 foi eleito para o cargo de Vogal do Conselho de
Administração da VAA para o ano de 2016.
Em Assembleia Geral de 24 de março de 2017, foi eleito para o cargo de Presidente do
Conselho de Administração da VAA para o ano 2017.
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi reeleito para o cargo de Presidente do
Conselho de Administração da VAA para o ano 2018.
 Paulo Jorge Lourenço Pires:
É Licenciado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade do Minho (1995). Em
1998/9 frequentou, na Universidade Católica, Programa Avançado de Gestão para
executivos (PAGE). Iniciou a sua atividade profissional (1995), na General Electric, onde foi
responsável pela implementação das metodologias “Lean Manufacturing”. Foi responsável
pela transferência para Portugal de uma unidade produtiva localizada em outro país europeu,
no âmbito da qual foi responsável pela produção. Teve ainda a seu cargo a responsabilidade
pelo serviço ao cliente e melhoria contínua. Em 1997 ingressou no Grupo VAA como Diretor
Geral do negócio de Faiança (acumulando a Direção Geral da Capôa e da Sociedade de
Porcelanas). Em 2001 ficou responsável pela Direção Industrial do negócio de Faiança,
assumindo o cargo de Diretor Industrial da Unidade de Capôa. Desde 2005 que acumula a
responsabilidade da Direção Industrial da Cerâmica, que inclui 3 unidades industriais, sendo
responsável pelas operações industriais de Porcelana, Louça de forno e Faiança. Em janeiro
de 2013 foi nomeado Diretor Geral da Ria Stone, tendo a seu cargo o desenvolvimento e
implementação do projeto. Em outubro de 2013 foi cooptado para o cargo de vogal do
Conselho de Administração da VAA para o remanescente do mandato em curso (2013). Em
Assembleia Geral de 26 de maio de 2014 foi reeleito para o cargo de Vogal do Conselho de
Administração da VAA para o ano de 2014. Em Assembleia Geral de 20 de maio de 2015 foi
reeleito para o cargo de Vogal do Conselho de Administração da VAA para o ano de 2015.
Em Assembleia Geral de 24 de março de 2017, foi eleito para o cargo de Vice-Presidente do
Conselho de Administração da VAA para o ano 2017.
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi reeleito para o cargo de Vice-Presidente do
Conselho de Administração da VAA para o ano 2018.
 Alexandra da Conceição Lopes:
É Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, tendo
uma Pós-graduação em Gestão pela Escola de Estudos empresariais das Beiras.
Iniciou a sua atividade profissional no Grupo Visabeira em 1999, tendo desempenhado até
2002 funções no Grupo Visabeira ligadas às áreas de Controlo Interno e Controlo de Gestão.
De 2002 a 2005 desempenhou funções de Assessoria ao Presidente do Conselho de
Administração do Grupo Visabeira. Entre 2005 e 2011, assume a Direção de Eficiência
Operacional e Redução de custos do Grupo Visabeira. A partir de maio de 2011 assume a
Presidência do Conselho de Administração da Visabeira Pro – Gestão de Serviços
Partilhados, S.A. e em 2013 o cargo de membro do Conselho de Administração do Grupo
Visabeira. Em Assembleia Geral de 22 de maio de 2013, foi eleita membro do Conselho de
Administração da VAA para completar o ano de 2013. Em Assembleia Geral de 26 de maio
de 2014 foi reeleita para o cargo de Vogal do Conselho de Administração da VAA para o ano
de 2014. Em Assembleia Geral de 20 de maio de 2015, foi reeleita para o cargo de Vogal do
Conselho de Administração da VAA para o ano de 2015. Em Assembleia Geral de 6 de maio
de 2016, foi novamente reeleita para o Cargo de Vogal do Conselho de Administração da
VAA para o ano de 2016.
Em Assembleia Geral de 24 de março de 2017, foi reeleita para o cargo de Vogal do
Conselho de Administração da VAA para o ano 2017.
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Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi reeleita para o cargo de Vogal do Conselho
de Administração da VAA para o ano 2018.
 Alda Alexandra Abrantes Costa:
É Licenciada em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade dos Açores (1991),
possuindo um MBA, pela Porto Business School (1994). Em 1991, iniciou a sua carreira na
Secretaria Regional da Habitação, Obras Públicas, Transportes e Comunicações do Governo
Regional dos Açores, como Técnica Superiora. Em simultâneo exerceu funções de docente
na Universidade dos Açores. Ingressou em 1994 no Grupo VAA como adjunta do
Administrador da Área Financeira, tendo assumido a responsabilidade pelo Departamento de
Controlo de Gestão em 1997. Mais tarde alargou as suas funções passando a acumular
também a Direção Financeira do Grupo desde 2001. Em Assembleia Geral de 22 de maio de
2013, foi eleita para o cargo de Vogal do Conselho de Administração da VAA para o ano de
2013. Em Assembleia Geral de 26 de maio de 2014, foi eleita Vogal do Conselho de
Administração da VAA para o ano de 2014. Por deliberação do Conselho de Administração
da VAA de 25 de agosto de 2016, foi designada, por cooptação, para o cargo de Vogal do
Conselho de Administração a exercer pelo remanescente do período do mandato anual em
curso (2016).
Em Assembleia Geral de 24 de março de 2017, foi reeleita para o cargo de Vogal do
Conselho de Administração da VAA para o ano 2017.
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi reeleita para o cargo de Vogal do Conselho
de Administração da VAA para o ano 2018.
 Nuno Miguel Ferreira Assunção Barra:
É Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em
1995, tendo feito em 1996 um M.B.A. do INDEG/ISCTE com especialização em Marketing e
Negócios Internacionais. De 1996 a 1998 fez o Mestrado em Ciências Empresariais na área
de especialização em Gestão, Estratégia e Desenvolvimento Empresarial na dominante
temática Marketing e Negócios Internacionais, no INDEG/ISCTE. No ano de 2015 fez o
Executive Course “Aligning Strategy & Sales” em Harvard Business School.
Em 1997 iniciou a sua atividade profissional como professor assistente do 3.º ano da
disciplina de “Marketing II” na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria (ESTGL). De
1997 a 2000 desempenhou três funções sucessivas na TAP-Air Portugal, SA, Network
Development Manager, Marketing Manager e Revenue Manager na Direção de Rede da
Direcção Geral Comercial. De 2000 a 2001 lecionou a disciplina “Turismo Internacional” da
Pós-Graduação do INDEG/ISCTE em “Gestão de produtos turísticos”. Entre 2000 e 2002
também desempenhou a funções de Consultor Senior na PricewaterhouseCoopers
Consulting (PwC Consulting) nas áreas de Strategic Change e Customer Relationship
Management (CRM). De 2002 a 2005 foi Consultor Sénior na KPMG Consulting nas áreas de
Strategic Marketing (Marketing estratégico e operacional, Brand Management e Customer
Strategy) e Corporate Strategy. Em 2005 assumiu as funções de Diretor de Marketing &
Comunicação (CMO) do Grupo Visabeira. Em 2008 foi nomeado Administrador-Delegado da
sub-holding Visabeira Imobiliária cargo que ocupou até 2009. A partir de 2010 assume a
função de Diretor de Marketing & Design Externo da Vista Alegre e Bordallo Pinheiro. Em
Assembleia Geral de 6 de maio de 2016, foi eleito para o cargo de Vogal do Conselho de
Administração da VAA para o ano de 2016.
Em Assembleia Geral de 24 de março de 2017, foi reeleito para o cargo de Vogal do
Conselho de Administração da VAA para o ano 2017.
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi reeleito para o cargo de Vogal do Conselho
de Administração da VAA para o ano 2018.
 Paulo José Antunes Soares:
É Licenciado em Gestão de empresas pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão,
possuindo uma especialização em Marketing na Universidade Católica. Entre 1997 e 2006,
assumiu os cargos de (i) Gestor de Mercados Externos na Ivima, empresa produtora de vidro
manual onde reestruturou a distribuição Internacional duplicando as vendas e prestações de
serviços em 3 anos; (ii) de Diretor comercial da unidade de vidro da Atlantis S.A com
responsabilidade da definição de toda a política comercial para o mercado interno e externo;
(iii) de Diretor de Exportação da Crisal, a única unidade de fabrico de vidro automático de
mesa em Portugal e, posteriormente, (iv) de Diretor de Exportação da Atlantis com missão de
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identificar e explorar novas oportunidades de negocio e a gestão de 4 marcas comerciais em
destaque a marca Francesa Crystal de Sèvres com escritórios e equipa comercial a operar
para todo mundo a partir de França. No período em análise adquiriu solidas competências na
identificação de oportunidades em novos mercados no setor da arte da mesa e criação de
parcerias.
Em 2006 inicia funções na Vista Alegre Atlantis, no mercado nacional, tendo em vista
assegurar a reestruturação do mercado interno e a reformulação da rede de lojas e de
retalho independente, tarefa que conclui em 2012. De 2013 até final de 2015 liderou o canal
de negócio de produtos destinados ao canal horeca que neste período alcançou grandes
crescimentos de vendas e prestações de serviços. Atualmente Administrador da Vista Alegre
Atlantis S.A, com responsabilidades ao nível da restruturação da distribuição internacional e
desenvolvimento das grandes contas para as unidades de Porcelana, Cristal, Forno, Vidro e
Cerâmica. Em Assembleia Geral de 6 de maio de 2016, foi eleito para o Cargo de Vogal do
Conselho de Administração da VAA para o ano de 2016.
Em Assembleia Geral de 24 de março de 2017, foi reeleito para o cargo de Vogal do
Conselho de Administração da VAA para o ano 2017.
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi reeleito para o cargo de Vogal do Conselho
de Administração da VAA para o ano 2018.
 João Manuel Pisco de Castro:
Possui um Mestrado em Gestão de Empresas (MBA) pela Faculdade de Economia da
Universidade de Lisboa (1990) e uma Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, ramo de
Telecomunicações e Eletrónica, pelo Instituto Superior Técnico (1983).
Exerce atualmente as seguintes funções: Presidente do Conselho de Administração da Visabeira Indústria SGPS, S.A, MOB – Indústria de Mobiliário, S.A., Pinewells, S.A.,
Visagreen, S.A., Visa House – Sociedade de Mediação Imobiliária, S.A., Real Life –
Tecnologias de Informação, S.A., Bordalgest S.A.,VAA – Vista Alegre Atlantis SGPS,
S.A.,Vista Alegre Atlantis, S.A., VA Grupo – Vista Alegre Participações, S.A., VAA –
Empreendimentos Turísticos, S.A., VA I.I.- Sociedade Imobiliária, S.A., Faianças da Capôa –
Indústria de Cerâmica, S.A., Cerexport – Cerâmica de Exportação, S.A., Vista Alegre USA,
VA Vista Alegre España, S.A.; Vice-Presidente do Conselho de Administração do Grupo
Visabeira, SGPS, S.A e Administrador da Visacasa S.A., do PCI – Parque de Ciência e
Inovação, S.A., Constuctel (França), Constructel (Bélgica), Constructel Sweden AB,
Constructel (Rússia); Constructel (UK) e Constructel GmbH.
Foi Presidente do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I.P. (20072009).
Ingressou no Grupo Visabeira em 1989, tendo desempenhado as seguintes funções:
Membro do Conselho de Administração do Grupo Visabeira SGPS, S.A. (2002-2007);
Administrador da Ifervisa, S.A. e Administrador da Viatel, S.A. (2005-2007); Gerente da
Visabeira, Lda. (2004-2007); Administrador da Figueira Paranova, S.A. (2005-2006);
Administrador da Visabeira Telecomunicações e Construção SGPS, S.A. (2002-2006);
Administrador da Visacasa, S.A. e Administrador da Visabeira Serviços SGPS, S.A. (20032005); Administrador da Beiragás, S.A. (2000-2003); Assessor da Administração (19952000); Administrador-delegado nos Açores (1993-1995); Diretor Regional de Lisboa (19891993).
Nos Telefones de Lisboa e Porto (TLP), foi Chefe de Repartição do Centro de Exploração de
Carcavelos (1985-1989); e Especialista na Direção de Produção (1983-1985).
Foi professor na Escola Salesiana do Estoril (1981-1983); sócio-gerente e professor no
Externato das Neves, Viana do Castelo (1977-1981); professor do ensino secundário no
Externato do Forte, Vila Nova de Cerveira, 1976.
Em Assembleia Geral de 26 de maio de 2014, foi eleito para o cargo de Vice-Presidente do
Conselho de Administração da VAA para o ano de 2014. Em Assembleia Geral de 20 de
maio de 2015, foi reeleito para o Cargo de Presidente do Conselho de Administração da VAA
para o ano de 2015. Em Assembleia Geral de 6 de maio de 2016, foi novamente reeleito para
o Cargo de Presidente do Conselho de Administração da VAA para o ano de 2016.
Em Assembleia Geral de 24 de março de 2017, foi reeleito para o cargo de Vogal do
Conselho de Administração da VAA para o ano 2017.
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi reeleito para o cargo de Vogal do Conselho
de Administração da VAA para o ano 2018.
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 Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz:
É Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão e
Pós-Graduado na Harvard Business School.
Exerce atualmente as seguintes funções: Administrador da SOGEPOC SGPS, S.A., Senior
Partner da Core Capital – Sociedade Capital de Risco, S.A., Presidente da Centromarca –
Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, Corporate Director da NAU
Securities (London), Presidente da Fundação Luso-Brasileira, Diretor da Câmara de
Comércio e Indústria Portuguesa, Professor no Instituto Superior de Gestão, Professor
convidado na NOVA SBE, membro do Conselho Consultivo do Harvard Club de Portugal e
membro do Comité de Gestão do LIDE Portugal.
Exerceu, entre 2013 e 2016, as funções de Vice-presidente da Comissão Executiva do
Banco Caixa Geral de Depósitos, S.A., Presidente do Conselho Diretivo da Caixa Geral de
Aposentações, Presidente do Conselho de Administração da Caixa - Banco de Investimento,
S.A., Presidente do Conselho de Administração da Caixa Capital - Sociedade de Capital de
Risco, S.A., Presidente do Conselho de Administração da Caixa Desenvolvimento, SGPS,
S.A., Presidente do Conselho de Administração do Banco Caixa Geral Angola, Presidente do
Conselho de Administração do Banco Caixa Geral Brasil, Presidente do Conselho de
Administração do BNU - Banco Nacional Ultramarino, S.A. (China -Macau), Presidente do
Conselho de Administração do Mercantile Bank, Ltd (Africa do Sul) - Grupo CGD, Vicepresidente do Conselho de Administração do BCI - Banco Comercial e de Investimentos, S.A.
(Moçambique), Presidente do Conselho de Administração da Parbanca, SGPS, S.A.,
Presidente do Conselho de Administração da Partang, SGPS, S.A., Vogal do Conselho de
Administração da Caixa Seguros e Saúde, SGPS, S.A., Vogal do Conselho de Administração
da Cares - Companhia de Seguros, S.A., Vogal do Conselho de Administração da Fidelidade
- Companhia de Seguros, S.A., Vogal do Conselho de Administração da Multicare – Seguros
de Saúde, S.A., Vogal do Conselho de Administração da Sociedade Grupo Visabeira, SGPS,
S.A., Presidente da Mesa da Assembleia Geral da CGD Pensões - Sociedade Gestora
Fundos de Pensões, S.A., Vice-presidente da Câmara Comércio Indústria Luso-Chinesa,
Vice-presidente da ELO, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Económico e a
Cooperação, entre outras.
Foi membro do XVI Governo Constitucional de Portugal, como Secretário de Estado dos
Assuntos do Mar (2004-2005). Em 2011, foi nomeado pelo Governo para o Grupo de
Trabalho sobre Diplomacia Económica.
Foi distinguido pela Câmara de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro com o prémio
Banqueiro do Ano 2013.
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi eleito para o cargo de Vogal do Conselho
de Administração da VAA para o ano 2018.
 Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho:
É Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão (1983).
Exerce atualmente as seguintes funções: Managing Partner da Horizone, Lda., Managing
Partner da Green Horizone, Lda., Managing Partner da Sociedade Agro-Industrial Terras de
Azurara, Lda., Presidente do Conselho Consultivo Estratégico da Grupo Mota-Engil, Vogal do
Conselho de Supervisão da Mota-Engil Angola, Membro do Conselho Consultivo da AICEP,
Membro do Conselho Consultivo do Banco de Investimento Global (BIG), Presidente da
Assembleia Geral da Mota-Engil Indústria e Inovação, Presidente da Assembleia Geral da
AIRV (Associação Empresarial Da Região Viseu), Presidente do Conselho Estratégico
Empresarial de Sintra e membro do Conselho de Escola do Instituto Superior de Economia e
Gestão.
Foi Deputado da Assembleia da República e Presidente da Assembleia Municipal de Oeiras
nas legislaturas de 1991-1995 e 2001-2006.
Foi Ministro-Adjunto do Governo da República (1995-1997).
Entre 1997 e 1999 exerceu os cargos de Ministro da Presidência e da Administração Interna
do Governo da República, membro do Conselho Superior da Defesa Nacional e do Conselho
Superior da Segurança Interna.
Entre 1999 e 2001 exerceu os cargos de Ministro de Estado e do Equipamento Social do
Governo da República, Presidente da Conferência Europeia dos Ministros dos Transportes e

109

Presidente do Conselho de Ministros dos Transportes na Presidência Portuguesa da União
Europeia.
Foi membro do Conselho de Estado no período 2005-2008.
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi eleito para o cargo de Vogal do Conselho
de Administração da VAA para o ano 2018.
 Cristina Isabel Sousa Lopes
É Licenciada em Gestão de Empresas pela Escola Superior de Tecnologia de Viseu –
Instituto Politécnico de Viseu (2007).
Exerce atualmente as funções de Diretora do Palácio de Gelo Shopping e de responsável do
Departamento de Cobranças e Contencioso de várias empresas do Grupo Visabeira.
Entre 2007 e 2016 exerceu diversas funções em empresas do Grupo Visabeira:
Administrativa Financeira (2007-2009), Gestora Financeira (2009-2010), responsável pelo
Departamento de Processos e Acompanhamento de Projetos (2014) e Diretora-adjunta do
Departamento de Planeamento Financeiro, Funding e Risco (2014-2016).
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi eleita para o cargo de Vogal do Conselho
de Administração da VAA para o ano 2018.

11.2. Composição do órgão de fiscalização
A fiscalização dos negócios sociais é confiada ao Conselho Fiscal e a um Revisor Oficial de
Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que não seja membro daquele
órgão, eleitos em Assembleia Geral.
i. Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é composto por 3 (três) membros efetivos e por 1 (um) suplente, cabendo
à Assembleia Geral designar aquele dos seus membros efetivos que servirá de Presidente,
ao qual é atribuído voto de qualidade.
Atualmente, o Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018 para o
ano 2018 e em funções desde aquela data, tem a seguinte composição:
Presidente:
Alberto Henrique de Figueiredo Lopes
Vogais:
António Augusto Almeida Trabulo
Maria João Martins Parreira Ferreira Leite
Suplente:
José Manuel Varandas Marques
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções dos membros do Conselho Fiscal, o
seu domicílio profissional é a sede social, sita no Lugar da Vista Alegre, freguesia de Ílhavo
(São Salvador), Ílhavo.
Os elementos curriculares dos membros do Conselho Fiscal são os que em seguida se
apresentam:
 Alberto Henrique de Figueiredo Lopes
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto em 1970.
Cumpriu serviço militar obrigatório de janeiro de 1971 a dezembro de 1973, como oficial
miliciano – Serviço de Intendência e Contabilidade da Força Aérea. Entre 1971 e 19723, em
simultâneo com o serviço militar obrigatório, exerceu funções de economista no Grupo
COMUNDO, SA, na área do controlo de gestão em empresas comerciais e de serviços.
Inspetor de Finanças, entre 1974 e 1989, do Serviço de Inspeção de Empresas da InspeçãoGeral de Finanças, mantendo-se com licença de longa duração com a categoria de Inspetor
de Finanças Superior, entre 1990 e 2010, aposentado desde agosto de 2010 nessa
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categoria. Foi responsável pela Delegação da Zona Centro. Exerceu entre 1980 e 1990
funções de consultor de empresas, autorizado pelo Secretário de Estado das Finanças.
Lecionou durante vários anos a cadeira de Fiscalidade na Universidade Católica, Polo de
Viseu.
Revisor Oficial de Contas desde início de 1990 integrado atualmente na sociedade de
revisores oficiais de Contas, “A. Figueiredo Lopes, M. Figueiredo & Associados, SROC,
Lda.”, onde é sócio e administrador fundador da inicialmente sociedade denominada “A.
Figueiredo Lopes & José Soutinho, SROC.”
Foi nomeado Presidente do Conselho Fiscal da VAA, em Assembleia Geral extraordinária
realizada em 22 de dezembro de 2016, e reeleito para o mesmo cargo, em Assembleia Geral
Anual realizada em 24 de março de 2017.
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi reeleito Presidente do Conselho Fiscal da
VAA.
 António Augusto Almeida Trabulo
É Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto (1982), tem o Curso de
Pós- Graduação em Contabilidade e Finanças Empresariais da Universidade Aberta (1998),
tem o Diploma de Sufiência Investigadora na área de Economia Financiera y Contabilidad da
Universidade de Valladolid (2003), é Doutorando do Curso de Doutoramento em Gestão e
Administração de Empresas da Universidade de Valladolid com parte curricular concluída
(em fase final de conclusão de Tese) e Revisor Oficial de Contas (1999). Iniciou a sua
carreira profissional como professor no ensino secundário (1980). Foi responsável financeiro
de várias empresas (1986 – 1990). Foi responsável pela Direção de Controlo de Gestão,
Assuntos Administrativos e Fiscais das empresas da Sonae Imobiliária, SGPS, S. A. (1990 –
1998). Foi Administrador responsável pelo departamento de consultoria fiscal do escritório do
Porto da Ernst & Young (1998 – 2001). Lecionou várias cadeiras no Curso de Formação para
ROC na Ordem dos Revisores Oficias de Contas (1998 – 1999), no Curso Pós- Graduação
em Finanças Empresarias da Universidade Lusíada (1998 – 2001) e no Curso de PósGraduação em Gestão na Escola de Gestão do Porto da Universidade do Porto (2007 –
2008). Foi membro da Comissão Técnica dos Valores Mobiliários da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas (2006 – 2012). Foi co- autor do livro Cálculo Financeiro (Porto Editora).
Exerce desde 1999 a atividade profissional de Revisor Oficial de Contas.
Foi nomeado vogal do Conselho Fiscal da VAA, em Assembleia Geral extraordinária
realizada em 22 de dezembro de 2016, e reeleito pra o mesmo cargo, em Assembleia Geral
anual realizada em 24 de março de 2017.
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi reeleito para o cargo de Vogal do Conselho
Fiscal da VAA.
 Maria João Martins Parreira Ferreira Leite
É Licenciada em Direito (opção de ciências jurídico-económicas) pela Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, Pós-Graduada em Estudos Europeias pelo Instituto Europeu da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Advogada inscrita na Ordem dos
Advogados Portuguesa.
Exerce atualmente as funções de membro da P.R.I.M.E Finance – Panel of Recognised
Market Experts in Finance e do Conselho Fiscal da Core Capital – Sociedade de Capital de
Risco, S.A..
Possui experiência docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, na Universidade Moderna e no Instituto de
Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Exerceu funções no Banco de Fomento Nacional, EP (1988-1990), na Inspeção Geral de
Finanças (1990-1994), na Secretaria de Estado do Tesouro (1992-1994), na Secretaria de
Estado das Finanças (1994-1995), no Gabinete Jurídico da Direcção Geral do Tesouro
(1995-1997), no Conselho Diretivo do Instituto de Gestão do Crédito Público-IGCP, IP (19972012), no Fundo Monetário Internacional – Resident Representative Office em Portugal (2012
– 2014) e na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, IGCP, E.P.E (2014).
Em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018, foi nomeada Vogal do Conselho Fiscal da
VAA.
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 José Manuel Varandas Marques
É Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto (1980), está inscrito na
Lista dos Revisores Oficiais de Contas (1990) com o n.º 722. De 1981 a 1986 exerceu
funções de diretor administrativo e financeiro na Empresa Industrial de Chapelaria, Lda.,
situada em S. João da Madeira. De 1987 até março de 1990, exercício da atividade de
profissional liberal de consultadoria e execução de trabalhos de auditoria, tendo como
principal cliente o “Grupo Sonae”. De março de 1990 a junho de 1991, exercício da atividade
de Revisor Oficial de Contas a título individual.
De julho de 1991 a dezembro de 1995 exercício da atividade de Revisor Oficial de Contas
como sócio da sociedade designada “Duarte Silva & Varandas Marques, SROC”.
Desde 1995, exercício da atividade de Revisor Oficial de Contas, como sócio da sociedade
designada “Velosa, Nadais & Associados, SROC”, nome alterado em janeiro de 2006 para
“Velosa, Silva e Marques – SROC” e em 2013 para Velosa, Silva, Marques e Trabulo –
SROC.
Foi nomeado suplente do Conselho Fiscal da VAA em 24 de março de 2017 e reeleito para o
mesmo cargo em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018.
ii. Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo
O Revisor Oficial de Contas eleito para os exercícios de 2015 e 2016 foi a Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A., com sede na
Avenida da República, 90 – 6.º, 1600-206 Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas sob o n.º 178 e registada na CMVM sob o n.º 20161480.
A Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A. desempenhou, nos exercícios de 2015 e
2016, as funções de auditor externo do Emitente, tendo preparado os relatórios de auditoria
relativos às demonstrações financeiras consolidadas anuais reportadas a 31 de dezembro de
2015 e 31 de dezembro de 2016.
Durante o referido período, esta sociedade de Revisores Oficiais de Contas foi representada
nas suas funções pelo Sr. Dr. Rui Manuel Cunha Vieira (ROC n.º 1154 e registado na CMVM
sob o n.º 20160766) nos anos de 2014 e 2015, e pelo Sr. Dr. Rui Abel Serra Martins (ROC
n.º 1119 e registado na CMVM sob o n.º 20160731), no ano de 2016.
Em Assembleia Geral de 24 de março de 2017, a Deloitte & Associados, SROC S.A., com
sede Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, nº 7, 1070-100 Lisboa, inscrita na Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 43 e registada na CMVM sob o n.º 20161389,
representada pelo Senhor Dr. Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes, inscrito na Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º1397 e registado na CMVM sob o n.º 20161007,
foi eleita para exercer as funções de Revisor Oficial de Contas do Emitente durante o biénio
2017/2018.
A Deloitte & Associados, SROC S.A. foi ainda contratada para desempenhar as funções de
auditor externo do Emitente durante o biénio 2017/2018, tendo preparado o relatório de
auditoria relativo às demonstrações financeiras consolidadas anuais reportadas a 31 de
dezembro de 2017.
11.3. Remunerações e outros benefícios
Os membros dos órgãos sociais terão as remunerações fixas e/ou variáveis que lhe forem
fixadas pela Assembleia Geral ou por uma comissão de remunerações composta por 3 (três)
membros, eleita conjuntamente com os demais órgãos sociais.
As remunerações variáveis que eventualmente venham a ser atribuídas ao Conselho de
Administração podem ser constituídas por uma participação, globalmente não superior a 25%
(vinte e cinco por cento), dos lucros líquidos do exercício.
A remuneração dos membros do Conselho de Administração não está diretamente
dependente da evolução da cotação das ações da Sociedade.
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Além da legislação aplicável e dos Estatutos, não existem quaisquer contratos entre a
sociedade ou as suas subsidiárias e os membros do Conselho de Administração. Do mesmo
modo, não se encontra definida nenhuma política de compensações a atribuir aos membros
do Conselho de Administração em caso de destituição ou cessação antecipada de funções,
aplicando-se a legislação relevante e os Estatutos.
As remunerações ilíquidas dos membros do Conselho de Administração, processadas no
exercício de 2017 por todas as sociedades do Grupo VAA, foram as seguintes:
Administradores ……………………. 268,252 milhares de euros
Ex-Membros (Pensões) …………..

656,483 milhares de euros

Os montantes anuais das remunerações auferidas, de forma individual, pelos membros do
Conselho de Administração em exercício de funções a 31 de dezembro de 2017, foram os
seguintes:
Executivos Remuneração Fixa (€)

Administrador
Alexandra da Conceição Lopes

Sim

37.800,00

Paulo José Antunes Soares

Sim

76.452,23

Nuno Miguel Ferreira Assunção Barra

Sim

77.000,00

Alda Alexandra Abrantes Costa

Sim

77.000,00

O membro do Conselho de Administração da VAA não executivo Eng.º João Manuel Pisco de
Castro não auferiu qualquer remuneração paga por parte de qualquer das empresas do
Grupo VAA durante o exercício de 2017.
Os membros do Conselho de Administração da VAA a seguir indicados auferiram, em 2017,
as seguintes remunerações pagas por outras sociedades do Grupo onde também exercem
funções de administração:
Administrador
Paulo Jorge Lourenço Pires

Sociedade

Remuneração
Fixa (€)

Ria Stone SA

101.388,63

Tal como vem acontecendo desde 2003, no exercício de 2017 não foram pagas
remunerações variáveis. Importa referir que não existem:
 Planos de sistemas de incentivos relacionados com a atribuição de ações aos
membros do Conselho de Administração;
 Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores relativamente à cessão de
funções durante o exercício de 2017; e
 Benefícios não pecuniários considerados como remuneração.
Os membros efetivos do Conselho Fiscal da VAA a seguir identificados, eleitos em
Assembleia Geral anual de 24 de março de 2017, auferiram as seguintes remunerações pelo
exercício do cargo em relação ao mandato de 2017:
Remuneração Fixa (€)

Nome
Alberto Henrique de Figueiredo Lopes

8.216,45

António Augusto Almeida Trabulo

8.216,45

Manuel Duarte Domingues

6.340,91
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Relativamente à remuneração do Revisor Oficial de Contas, o valor pago no ano 2017 pelos
serviços de revisão legal foi de € 59.500,00, não tendo sido pagos adicionalmente quaisquer
valores relativos a serviços de consultoria fiscal ou outros, ao Revisor Oficial de Contas ou a
outras sociedades da sua rede.
O Grupo VAA tem a seu cargo uma provisão de pensões de reforma relativamente a um exadministrador. Em 31 de dezembro de 2017, o valor das responsabilidades – sem fundo
inclui uma provisão relacionada com um ex-administrador do Grupo Vista Alegre no montante
de 957 mil euros. A provisão diz respeito ao complemento de pensão de reforma de um exadministrador, com base no cálculo atuarial efetuado pela entidade Futuro, Sociedade
Gestora de Fundos de Pensões, S.A..
11.4. Detenção de Ações por parte dos órgãos de Administração e de Fiscalização
À data do presente Prospeto nem os membros dos órgãos de administração e fiscalização da
VAA nem os respetivos cônjuges detinham quaisquer ações da Sociedade.

11.5. Prazos dos mandatos dos órgãos de administração e de fiscalização
Conforme previsto no artigo 22.º dos Estatutos, com exceção do Revisor Oficial de Contas,
cujo mandato é bienal, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são
eleitos anualmente, sendo permitida, em ambos os casos, a sua reeleição, nos termos
previstos na lei.
Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo que sejam eleitos e
permanecerão no exercício das suas funções até à eleição dos que os vierem a substituir.
O mandato em curso respeita ao ano de 2018, no caso do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal e, no caso do Revisor Oficial de Contas, ao biénio 2017/2018.
Os membros dos órgãos de administração não estão presentemente vinculados à Sociedade
ou a qualquer das suas subsidiárias por contrato de trabalho eficaz e em vigor (tendo
designadamente em conta que, quanto aos administradores Paulo Jorge Lourenço Pires,
Alexandra da Conceição Lopes, Paulo José Antunes Soares e Nuno Miguel Ferreira de
Assunção Barra, que, à data da respetiva nomeação, tinham vínculo laboral com subsidiárias
da VAA, este se encontra suspenso, ao abrigo do disposto no art.º 398, n.º 2 do CSC),
desempenhando apenas as funções para as quais foram eleitos pela Assembleia Geral, nem
está prevista a atribuição de qualquer benefício no final dos respetivos mandatos. Os
elementos do Conselho Fiscal não têm qualquer vínculo de natureza laboral com o Grupo
VAA, desempenhando apenas as funções para as quais foram eleitos pela Assembleia
Geral, nem está prevista a atribuição de qualquer benefício no final dos respetivos mandatos.

11.6. Informações sobre a Comissão de Remunerações
A Comissão de Remunerações, composta por 3 (três) membros, é eleita pela Assembleia
Geral, conjuntamente com os demais órgãos sociais, e tem como principais funções fixar o
estatuto remuneratório dos diversos membros dos órgãos sociais, nas suas componentes
fixa e variável, em observância da política de remunerações aprovada em Assembleia Geral,
e em consideração pelas funções desempenhadas e a situação económica da Sociedade. O
Presidente, escolhido pela Assembleia Geral, tem voto de qualidade.
A Comissão de Remunerações, eleita em Assembleia Geral de 18 de maio de 2018 para o
mandato em curso, é composta pelos seguintes membros:
Presidente:
Visabeira Industria, SGPS, S.A., representada pelo Dr. Carlos Manuel Mafra
Valverde
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Vogais:
Grupo Visabeira, SGPS, S.A., representada pelo Dr. Paulo Alexandre
Rodrigues Ferraz
Cerutil – Cerâmicas Utilitárias, SA, representada pelo Dr. Márcio Gabriel Pina Pereira

11.7. Informações sobre Secretário da Sociedade
O Secretário da Sociedade e Secretário Suplente da Sociedade, com as competências
atribuídas por lei, reeleitos pelo Conselho de Administração, por deliberação de 18 de maio
de 2018 para o mandato do ano de 2018, são:
Marta Sofia Cunha Albuquerque Santos Temudo (Secretário)
Bernardo Miguel Carrilho da Silva Malha (Suplente)

11.8. Declarações relativas aos membros dos órgãos de administração e de
fiscalização
Em relação às pessoas identificadas como membros dos órgãos de administração e de
fiscalização do Emitente, ao Revisor Oficial de Contas e ao Auditor Externo, e tanto quanto é
do conhecimento do Emitente, são prestadas as seguintes declarações:




Não existem, relativamente a qualquer das pessoas supra referidas, condenações
relacionadas com conduta fraudulenta, nos últimos 5 anos;
Não existem quaisquer processos de falência, de insolvência ou liquidação em que
qualquer das pessoas supra referidas, ocupando uma das posições enunciadas,
tenham estado associadas nos últimos 5 anos;
Não existem, relativamente a qualquer das pessoas supra referidas, acusações
formais e/ou sanções de que tenham sido objeto por parte de autoridades legais ou
reguladoras (incluindo organismos profissionais), nem essas pessoas foram
impedidas por um tribunal de atuar como membros de um órgão de administração,
de direção ou de fiscalização de um emitente ou de gerir ou dirigir as atividades de
um emitente nos últimos 5 anos.

Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, e no seu entendimento, não existem conflitos
de interesse potenciais entre as obrigações de qualquer das pessoas que integram os órgãos
de administração e de fiscalização para com o Emitente ou para com outra sociedade do
Grupo e os seus interesses privados ou outras obrigações.

11.9. Cumprimento das obrigações previstas no regime do governo das sociedades
comerciais
A VAA é uma sociedade aberta, emitente de valores mobiliários admitidos à negociação no
mercado regulamentado Euronext Lisbon.
Em conformidade com o disposto no número 1 do artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º
4/2013, em matéria de governo das sociedades emitentes de ações admitidas à negociação
em mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal, a VAA adota o “Código do
Governo das Sociedades”, aprovado pela CMVM em julho de 2013, disponível em
www.cmvm.pt não tendo optado por observar outro código de recomendações naquela
matéria.
O Relatório de Governo Societário da VAA, cuja versão integral se insere por remissão, e
que se encontra disponível para consulta nos locais indicados no ponto 16.2 deste Prospeto,
encontra-se organizado em conformidade com o disposto no número 4 do artigo 1.º do
Regulamento da CMVM n.º 4/2013, pelo que obedece assim ao modelo constante do Anexo I
do referido regulamento. De igual modo, no mencionado Relatório de Governo Societário da
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VAA pode ser encontrada informação discriminada sobre a atual situação respeitante à
adoção das recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas, por
referência ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. A apreciação sobre o grau de
cumprimento pela VAA das referidas recomendações é da responsabilidade da VAA, não
tendo sido objeto de apreciação ou aprovação por parte da CMVM.

11.10. Outros Órgãos Sociais
A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente e um Secretário, eleitos pela
Assembleia Geral, de entre Acionistas ou não Acionistas, sendo permitida a sua reeleição,
nos termos previstos na lei.
Os membros da Mesa da Assembleia Geral, eleitos em Assembleia Geral de 18 de maio de
2018 para o mandato do ano de 2018, são:

Presidente: José Ângelo Ferreira Correia
Secretário: Marta Sofia Cunha Albuquerque Santos Temudo

11.11. Representante para as Relações com o Mercado
O Gabinete de Apoio ao Investidor é da responsabilidade da Administradora Alexandra da
Conceição Lopes, sendo igualmente a representante designada pela sociedade para as
relações com o mercado.
O acesso aos responsáveis pelo apoio ao investidor tem sido feito por via telefónica ou por
correio eletrónico, através do seguinte endereço: alexandralopes@vistaalegre.com.

11.12. Pessoal
Durante o ano de 2017 e até ao final do primeiro trimestre de 2018, o Grupo VAA empregou,
em média, um total de 1.703 trabalhadores, o que representou um acréscimo de cerca de
1.9% face ao seu número médio de trabalhadores em 2017. Em termos efetivos, no final do
primeiro trimestre de 2018, o seu quadro de pessoal compreendia um total de 1.736
colaboradores, evidenciando um acréscimo de cerca de 3.88% face ao final de 2017. O
Grupo VAA não emprega um número significativo de pessoal temporário.
31-03-2018

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

Remunerações e outros gastos com pessoal

6,189

22,931

22,242

16,205

Salários e outros benefícios de curto prazo da Administração
Pensões de reforma pagas a antigos administradores
Encargos com remunerações
Trabalhos para a própria empresa

102
0
1,371
0
7,662

370
656
5,038
0
28,995

476
660
5,583
-1,758
27,203

432
505
4,593
-1,323
20,411

31-03-2018
5
1,475
55
14

31-12-2017
5
1,408
55
14

31-12-2016
5
1,406
57
14

31-12-2015
7
1,432
56
14

3
5
179
1,736

3
5
181
1,671

2
5
176
1,665

0
5
187
1,701

Total

Nº Médio de em pregados por em presa
VAA Vista Alegre Atlantis SGPS
Vista Alegre Atlantis, SA
VA - Vista Alegre España, SA
VAA Brasil – Comércio, Importação e Exportação SA

Vista Alegre Atlantis USA
Vista Alegre Atlantis Moçambique, Lda
Ria Stone Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA

Total
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CAPÍTULO 12 – PRINCIPAIS ACIONISTAS E
ENTIDADES
TERCEIRAS
RELACIONADAS

TRANSAÇÕES COM
ESPECIALMENTE

12.1. Estrutura Acionista
Na data do presente Prospeto, o capital social da VAA é de € 121.927.317,04, totalmente
subscrito e realizado, encontrando-se representado por 1.524.091.463 ações ordinárias,
escriturais e nominativas, com o valor nominal de € 0,08 cada.
Tanto quanto é do seu conhecimento, a estrutura de participações sociais qualificadas da
VAA, à data de 11 de julho de 2018, calculadas nos termos do artigo 20.º, n.º 1 do CódVM é
a seguinte:
Estrutura do Capital Social
Ações
Acionista

Nº de ações

% dos direitos de
voto

(em euros)
Valor
contabilistico

Grupo Visabeira, SGPS, SA (1)
Directamente (Carteira própria)

55,484,166

Através da Visabeira Indústria, SGPS, SA

3.64%

4,438,733

1,379,324,733

90.50%

110,345,979

1,434,808,899

94.14%

114,784,712

41,888,296

2.75%

3,351,064

9,873,639

0.65%

789,891

51,761,935

3.40%

4,140,955

37,519,530

2.46%

3,001,562

100.00%

Ações Próprias

1,524,090,364
1,099

121,927,229
88

Total ações Vista Alegre Atlantis

1,524,091,463

100.00%

121,927,317

Total imputável ao Grupo Visabeira, SGPS, SA
Caixa Geral de Depósitos, SA:
Diretamente (Carteira própria)
Através do FCR Grupo CGD CAPITAL
Total imputável Caixa Geral Depósitos, SA
Free Float
Sub-totais

(1) A acionista maioritária da VAA é a Visabeira Indústria, que por sua vez é detida a 93% pelo Grupo Visabeira, em
cujo capital a acionista maioritária, a NCFGEST, SGPS, S.A., titula 94,14%, sendo esta última sociedade
integralmente detida pelo sócio individual Fernando Campos Nunes, a quem deverão, por isso, ser imputadas as
ações e os respetivos direitos de voto.

As ações representativas do capital social do Emitente conferem direitos de voto idênticos,
ou seja, não conferem direitos de voto distintos, pelo que os principais acionistas do emitente
não têm direitos de voto diferentes.
Importa ainda referir que Fernando Campos Nunes, através da sociedade NCFGEST, detém,
direta e indiretamente, 99,45% dos direitos de voto do Grupo Visabeira, sendo-lhe desta
forma imputáveis 94,14% dos direitos de voto representativos do capital social da VAA.
Visando assegurar a independência do Emitente face aos acionistas e garantir que o
eventual controlo destes sobre a VAA não é exercido de uma forma abusiva, o Emitente
procura assegurar a total transparência nas relações mútuas, através do estrito cumprimento
das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as normas relativas a
deveres de comunicação, direitos de informação dos acionistas (inclusive os detalhados no
ponto 13.3.1.-A do presente Prospeto), transações com entidades terceiras ligadas e
salvaguarda de potenciais conflitos de interesses.
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Em particular, destaca-se o facto de o Emitente ter o dever de prestar informações
verdadeiras, completas, atuais, claras, objetivas e lícitas ao mercado e aos seus acionistas,
cumprindo a obrigação de divulgação da informação financeira anual, por meio da publicação
dos relatórios de gestão e documentos de prestação de contas, nos termos da lei.
Para além daquelas que decorrem de obrigações legais e regulamentares, não existem
outras medidas específicas implementadas pelo Emitente destinadas a assegurar a
independência da Emitente face aos acionistas.
O organograma do Grupo Visabeira é o que se apresenta em seguida:

Eng. Fernando C ampos Nunes

100%

99,45%

NC FGEST, SGPS, SA

Outros accionistas

0.55%

GRUPO VISABEIRA, SGPS, SA

90.00%

Visabeira Global

Visabeira Indústria

93.04%

10 % a c ç õ e s pró pria s

100%

6 ,9 6 % a c ç õ e s pró pria s

VAA, SGPS

3.64%

90.50%
100.00%

Visabeira Turismo

VAA, SA
99.30%

Vista Alegre Grupo

100%

100.00%

Visabeira Imobiliária

Ria Stone
100.00%

VA Espanha

100%

100.00%

Visabeira Participações

VAA UK
100.00%

VAA USA
100.00%

VAA I.I.
99.00%

VA Moçambique
100.00%

VA France
50.00%

Shree Sharda Vista Alegre
100.00%

Faianças da Capôa
2.33%

100.00%

Cerexport
87.59%

VAA Brasil
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12.2. Transações com Entidades Terceiras Ligadas
31-12-2017
Compras a
Vendas a
partes
partes
relacionadas
relacionadas
(CUSTOS)
(PROVEITOS)
Grupo CGD
Grupo Visabeira

31-12-2016
Compras a
Vendas a
partes
partes
relacionadas
relacionadas
(CUSTOS)
(PROVEITOS)

734
6,886

806
2,387

4,706

31-12-2015
Compras a
Vendas a
partes
partes
relacionadas
relacionadas
(CUSTOS)
(PROVEITOS)
313

1,175

6,244

1,179

Para mais informação, consultar a nota 34 do relatório e contas consolidado da VAA de
2017.

12.3. Acordos para alteração do controlo do Emitente
Sem prejuízo do descrito no ponto 12.1 supra, a VAA não tem conhecimento, à data do
presente Prospeto, de quaisquer acordos que possam dar origem a uma mudança da atual
estrutura acionista após a publicação do presente Prospeto nem de quaisquer outros acordos
relativamente ao exercício de direitos sociais inerentes a ações representativas do capital
social do Emitente.
A Sociedade não tem conhecimento de quaisquer acordos parassociais celebrados entre os
seus acionistas.
Os Estatutos não incluem quaisquer disposições relativas à transmissão de participações
qualificadas, disposições que tenham por efeito adiar, diferir ou impedir uma alteração do
controlo acionista, nomeadamente, mas não se limitando a, disposições que determinem
uma quantidade máxima de ações a deter por um acionista.
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CAPÍTULO 13 – INFORMAÇÃO SOBRE O EMITENTE E ESTRUTURA
ORGANIZATIVA
13.1. Identificação do Emitente
A Sociedade foi constituída em 1980, sob a forma de sociedade por quotas, com a firma
Fábrica de Porcelana da Vista Alegre, Lda., que tinha por objeto o exercício da indústria de
porcelanas e outros produtos cerâmicos. Posteriormente, a referida sociedade foi
transformada e atualmente corresponde à denominação VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS,
S.A., que, sendo uma sociedade gestora de participações sociais, tem como objeto social a
gestão de participações sociais noutras sociedades como forma indireta de exercícios de
atividades económicas, e respetivas subsidiárias. As sociedades suas participadas
desenvolvem as atividades de produção, distribuição e venda de artigos de porcelana,
faiança, louça de forno, cristal e vidro manual, através de uma rede própria de retalho, de
retalhistas e distribuidores independentes.
O Emitente é uma sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público
(sociedade aberta) e desenvolve a sua atividade a partir da sua sede social sita no lugar da
Vista Alegre, freguesia de Ílhavo (São Salvador), em Ílhavo, com o telefone n.º 234320600. A
VAA encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo sob o número
único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 500.978.654.

13.2. Capital social
13.2.1

Valor e representação

O capital social da VAA é de 121.927.317,04 Euros, está integralmente subscrito e realizado
e encontra-se representado por 1.524.091.463 ações ordinárias, escriturais e nominativas,
com o valor nominal de 8 cêntimos de Euro cada.
Durante o exercício de 2017 a evolução do capital social foi a seguinte:

A 1 de janeiro 2017
Aumento de capital
a 20 de dezembro 2017
A 31 de dezembro 2017

13.2.2

Nº Total
Valor Contabilistico
Ações VAA
Ações VAA
1,156,348,274.00
92,507,861.92
367,743,189.00

29,419,455.12

1,524,091,463.00

121,927,317.04

Evolução do capital social

A Assembleia Geral realizada em 10 de março de 2006 aprovou as seguintes alterações no
capital social da VAA, as quais foram registadas na competente Conservatória do Registo
Comercial no próprio dia:
- redução do capital social da Sociedade no montante de 36.765.094,00 Euros, de
53.954.745,00 Euros para 17.189.651,00 Euros, destinada exclusivamente à cobertura de
perdas, a efetuar mediante a extinção de 36.765.094,00 ações, cada uma no valor nominal
de um Euro;
- alteração do valor nominal de cada ação representativa do capital social passando este a
ser representado por ações com o valor nominal unitário de 0,20 Euros cada uma e
subsequente renominalização das ações, passando o capital social a estar dividido em
85.948.255 ações com o valor nominal unitário de 0,20 Euros cada uma.
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Subsequentemente, em Assembleia Geral realizada em 31 de maio de 2006, foi deliberado o
aumento de capital de 17.189.651 Euros para 29.007.998 Euros, a subscrever integralmente
pelos bancos Caixa Geral de Depósitos, SA., Banco BPI, SA. e Banco Comercial Português,
SA, sendo o aumento de € 11.818.347 realizado por entradas em espécie, mediante a
conversão de créditos em capital. Na sequência desta operação, o capital social da VAA
passou a estar representado por 145.039.990 ações, com o valor nominal de 0,20 Euros
cada.
Em 8 de junho de 2010, a Assembleia Geral deliberou a redução do capital social de
29.007.998 Euros para 11.603.199,20 Euros através da redução do valor nominal da
totalidade das ações representativas do seu capital social de 0,20 Euros para 0,08 Euros e
correspondente constituição de uma reserva especial com restrições similares às de reserva
legal, no montante de 17.404.798,8 de Euros, com a finalidade especial de viabilizar um
aumento de capital através de novas entradas em dinheiro e em espécie. Esta redução de
capital foi registada na competente Conservatória do Registo Comercial no dia 11 de junho
de 2010.
Ainda em 8 de junho de 2010, foi deliberado um aumento do capital social de 11.603.199,20
Euros para 92.507.861,92 Euros, sem ágio, através da emissão de 1.011.308.284 de novas
ações, com o valor nominal de 8 cêntimos de Euro cada, destinando-se (i) 125.000.000
ações, no total de 10.000.000 Euros, a ser subscritas pelo Fundo de Capital de Risco AICEP
Capital Global Grandes Projetos de Investimento por novas entradas em dinheiro, com
supressão do direito de preferência dos acionistas da Sociedade, (ii) 562.500.000 ações a
ser subscritas pela Cerutil e realizadas na modalidade de entradas em espécie através da
conversão de créditos da Cerutil sobre a Sociedade no montante de 45.000.000,00 Euros e
(iii) as demais ações, num total de 323.808.284 ações, a ser subscritas pelos acionistas por
exercício do respetivo direito de preferência (mas sendo o direito de preferência das
acionistas Cerutil e Visabeira Indústria).
Em 4 de dezembro de 2017, foi deliberado um aumento do capital social de 92.507.861,92
Euros para 121.927.317,04 Euros, através da emissão de 367.743.189 novas ações
ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 8 cêntimos de Euro cada, a
realizar integralmente no ato de subscrição das 367.743.189 novas ações (i) 357.142.858
ações destinavam-se a ser subscritas pela Cerutil e realizadas na modalidade de entradas
em espécie através da conversão de créditos da Cerutil sobre a Sociedade no montante de
50.000.000,12 Euros, e (ii) 10.600.331 ações foram reservadas aos acionistas da VAA cujo
direito de preferência não foi suprimido nos termos da deliberação acima referida. Esta última
tranche do aumento seria realizada em dinheiro e o aumento ficou limitado às subscrições
recolhidas no caso de subscrição incompleta.
As ações a admitir no âmbito do aumento de capital acima indicado foram oferecidas ao
preço de subscrição de € 0,14, correspondendo à soma do valor nominal (€ 0,08) com um
ágio de € 0,06 por nova ação.
Não existem quaisquer valores mobiliários convertíveis, passíveis de troca ou acompanhados
de cupões de subscrição (warrants), nem tão pouco quaisquer valores mobiliários emitidos
por sociedades participadas pela VAA ou cuja emissão esteja aprovada, que confiram o
direito à atribuição ou à subscrição de ações representativas do capital social da VAA.

13.2.3

Ações próprias

A sociedade detém 1.099 ações próprias, representativas de 0,0000721% do capital social.
As mesmas dariam direito a 10 votos, caso tal direito lhes fosse aplicável.

13.3. Estatutos
Nos pontos seguintes encontram-se descritas as principais disposições dos Estatutos, os
quais podem ser consultados, mediante solicitação e sem encargos, na sede da Sociedade,
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sita no lugar da Vista Alegre, freguesia de Ílhavo (São Salvador) e no
www.vistaalegre.com.
13.3.1

site

Descrição dos principais direitos e restrições inerentes às Ações

Os detentores das Ações têm, designadamente, como direitos principais, o direito à
informação, o direito à participação nos lucros, o direito à participação em Assembleia Geral
e direito de voto e o direito à partilha do património em caso de liquidação, nos termos da lei
e dos Estatutos.
A. Direito à informação
Os artigos 288.º a 293.º do CSC contêm regulação do direito de acesso a informação dos
acionistas e outros titulares do direito à informação sobre os negócios da sociedade e a sua
situação financeira. Este envolve, no caso de detenção de pelo menos 1% do capital social, o
direito de consulta de certos documentos societários relativos à gestão e fiscalização da
sociedade, designadamente atas das reuniões das assembleias gerais, montantes de
remuneração pagos aos membros dos órgãos sociais e aos empregados com remunerações
mais elevadas e ainda o documento de registo de ações.
Devem ser facultadas à consulta dos acionistas, na sede da sociedade, informações
preparatórias da Assembleia Geral, devendo igualmente, no decurso desta, ser prestadas
informações sobre os assuntos sujeitos a deliberação.
Os acionistas que detenham pelo menos 10% do capital social podem solicitar informações
sobre assuntos sociais, as quais, em princípio, não poderão ser recusadas.
Caso seja indevidamente recusado a qualquer acionista o exercício do direito a informação,
este poderá requerer ao Tribunal a realização de inquérito à sociedade.
Por o Emitente ser uma sociedade aberta, os seus acionistas gozam ainda dos direitos de
informação regulados nos artigos 244.º a 251.º do CódVM e no Regulamento da CMVM n.º
5/2008.
B. Direito à participação nos lucros
A alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do CSC consagra o direito dos sócios a quinhoar nos
lucros da sociedade. De acordo com o artigo 294.º do referido Código:
“1 – Salvo diferente cláusula contratual ou deliberação tomada por maioria de três quartos
dos votos correspondentes ao capital social em Assembleia Geral para o efeito convocada,
não pode deixar de ser distribuída aos acionistas metade do lucro do exercício que, nos
termos desta lei, seja distribuível.
2 – O crédito do acionista à sua parte nos lucros vence-se decorridos que sejam 30 dias
sobre a deliberação de atribuição de lucros, salvo diferimento consentido pelo sócio e sem
prejuízo de disposições legais que proíbam o pagamento antes de observadas certas
formalidades, podendo ser deliberada, com fundamento em situação excecional da
sociedade, a extensão daquele prazo até mais 60 dias, se as ações não estiverem admitidas
à negociação em mercado regulamentado.
3 – Se, pelo contrato de sociedade, membros dos respetivos órgãos tiverem direito a
participação nos lucros, esta só pode ser paga depois de postos a pagamento os lucros dos
acionistas.”
De harmonia com o artigo 21.º dos Estatutos:
“Um – Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) cobertura de prejuízos transitados;
b) formação ou reconstituição de reserva legal;
c) formação ou reconstituição de reservas especiais;
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d) pagamento do dividendo prioritário que for devido às ações privilegiadas, nomeadamente
preferenciais sem voto, que a Sociedade porventura haja emitido;
e) pagamento da remuneração variável do Conselho de Administração, se a ela houver lugar;
f) distribuição a todos os Acionistas, salvo se a Assembleia Geral deliberar, por simples
maioria, afetar, no todo ou em parte, a parcela dos lucros líquidos a distribuir pelos Acionistas
à constituição e/ou reforço de quaisquer reservas, ou à realização de quaisquer outras
aplicações específicas de interesse da Sociedade.
Dois – No decurso do exercício, a Assembleia Geral, depois de obter o parecer favorável do
Conselho Fiscal e com observância das demais prescrições legais, pode deliberar fazer
adiantamentos sobre os lucros aos Acionistas.”
C. Direito à participação na Assembleia Geral e Direito de Voto
Nos termos do número 1 do artigo 379.º do CSC, têm direito de estar presentes na
Assembleia Geral e aí votar os acionistas que, segundo a lei e o contrato, tiverem direito a,
pelo menos, um voto.
De harmonia com o artigo 12.º dos Estatutos:
“Um – Apenas têm direito a estar presentes e a participar na Assembleia Geral, ou em cada
uma das suas sessões, em caso de suspensão, e nela discutir e votar, os Acionistas que na
Data do Registo, correspondente às 0 horas (GMT) do 5.º dia de negociação anterior ao da
realização da Assembleia, forem titulares de um número de ações não inferior a cem.
Dois – O exercício dos direitos referidos no número anterior não é prejudicado pela
transmissão das ações em momento posterior à Data de Registo, nem depende do bloqueio
das mesmas entre aquela data e a data da Assembleia Geral.
Três – Os Acionistas que pretendam participar na Assembleia Geral têm de o declarar, por
escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário financeiro onde a
conta de registo individualizado esteja aberta, o mais tardar, até ao dia anterior ao dia
referido no número um do presente artigo, podendo, para o efeito, utilizarem o correio
eletrónico.
Quatro – Quem tiver declarado a intenção de participar na Assembleia Geral, nos termos do
número anterior, e transmita a titularidade de ações entre a Data de Registo e o fim da
Assembleia Geral, deve comunicá-lo imediatamente ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
Cinco – Os Acionistas que, face ao estabelecido no número um supra, não possuam o
número de ações necessário para estar presentes, participar e votar na Assembleia Geral
poderão agrupar-se por forma a perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles
para os representar na Assembleia Geral.
Seis – Os Acionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não poderão estar presentes
nas reuniões da Assembleia Geral, sendo nela representados pelos seus representantes
comuns.
Sete – Os Acionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se representar na
Assembleia Geral por outro Acionista ou pelas pessoas a quem a lei imperativa o permitir.
Oito – Os Acionistas que forem pessoas coletivas far-se-ão representar na Assembleia Geral
pela pessoa que designarem para o efeito.
Nove – Os instrumentos de representação previstos nos números anteriores deverão ser
dirigidos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e entregues na Sociedade pelo menos
cinco dias antes da data designada para a reunião da Assembleia Geral.
Dez – É permitido o voto por correspondência.
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Onze – Os votos por correspondência contam para a formação do quórum constitutivo da
Assembleia Geral, e valem igualmente para a segunda convocação da Assembleia Geral
para a qual foram emitidos, cabendo ao Presidente da Mesa, ou ao seu substituto, verificar a
sua autenticidade e regularidade, nos termos que forem publicitados na convocatória para a
Assembleia Geral, bem como assegurar a sua confidencialidade até ao momento da votação.
Doze – Considera-se revogado o voto por correspondência emitido, no caso de presença do
Acionista ou do seu representante na Assembleia Geral.
Treze – Os votos exercidos por correspondência valem como votos negativos relativamente
a propostas de deliberação apresentadas ulteriormente à data em que esses mesmos votos
tenham sido emitidos.”
Nada sendo especificamente dito nos Estatutos, os acionistas individuais poderão
apresentar-se, no início da reunião, munidos de documento comprovativo do registo em seu
nome em conta de valores mobiliários, se escriturais, ou depositadas em seu nome junto da
Sociedade ou numa instituição financeira, se tituladas, pelo menos vinte dias antes da data
da reunião da Assembleia Geral, e participar validamente nos trabalhos. Na prática, as
instituições onde os acionistas têm as ações depositadas, na própria carta pela qual
identificam o acionista e a quantidade de ações por este detidas informam, também, que as
mesmas ficam bloqueadas até à data de realização da reunião da Assembleia Geral, tendo
em vista evitar que, entre a comunicação e a data da reunião da Assembleia Geral, o
acionista perca essa qualidade e participe na reunião não sendo já acionista.
Os Estatutos não indicam os procedimentos a aplicar ao bloqueio de ações em caso de
suspensão da reunião da Assembleia Geral.

De acordo com o artigo 13.º dos Estatutos:
“Um – Sem prejuízo do disposto em disposição legal imperativa e nos presentes Estatutos,
as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos emitidos.
Dois – As deliberações sobre alteração dos estatutos, transformação, fusão, cisão e
dissolução da Sociedade, devem ser tomadas por maioria qualificada de pelo menos dois
terços dos votos emitidos.
Três – A deliberação de eleição do Conselho de Administração deve ser aprovada por votos
correspondentes a pelo menos 90% do capital social;
Quatro – Cessa o disposto no número anterior, considerando-se aprovada a proposta de
eleição do Conselho de Administração que recolha a maioria dos votos emitidos, ou,
havendo várias propostas, o maior número de votos, se:
a) tal proposta incluir as pessoas que tiverem sido indigitadas como administradores, nos
termos referidos no número seguinte; ou
b) não tiverem existido indigitações, nos termos do número seguinte.
Cinco – Para efeitos do número anterior, apenas se considerarão relevantes as indigitações
feitas por acionista titular de, pelo menos, 10% do capital, mediante carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral nos dez dias posteriores à publicação do aviso
convocatório da Assembleia Geral, acompanhadas de documento idóneo comprovativo da
aludida participação em data não anterior à da publicação desse aviso, bem como dos
elementos exigidos pelo art. 289.º, n.º 1, al. d), do CSC. Devem ser facultados à consulta dos
acionistas, na sede da sociedade, as cartas enviadas nos termos deste artigo, a partir do 10.º
dia posterior ao da publicação do aviso convocatório e até à data da Assembleia Geral.
Seis – A cada cem ações corresponde um voto.”
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Estatutariamente, é permitido o voto por correspondência.
Na própria convocatória da reunião da Assembleia Geral tem sido comunicado aos acionistas
que:
a. Só serão considerados os votos por correspondência, desde que recebidos até 24 horas
antes da Assembleia Geral, na sede da sociedade, em subscrito fechado, expedido por
correio registado com aviso de receção, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, sem prejuízo da prova da qualidade de acionista, nos termos previstos.
b. A declaração de voto será assinada pelo titular das ações, devendo o acionista, se pessoa
singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu Bilhete de Identidade; se
pessoa coletiva deverá a assinatura estar reconhecida notarialmente na qualidade e com
poderes para o ato.
c. Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde conste, de forma expressa
e inequívoca: a indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeita; a
indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta.
d. Os votos por correspondência contam para a formação do quórum constitutivo da
Assembleia Geral, e valem igualmente para a segunda convocação da Assembleia Geral
para a qual foram emitidos, cabendo ao Presidente da Mesa, ou ao seu substituto, verificar a
sua autenticidade e regularidade, bem como assegurar a sua confidencialidade até ao
momento da votação, valendo como não emitidos os votos correspondentes às declarações
não aceites.
e. Considera-se revogado o voto por correspondência emitido, no caso de presença do
Acionista ou do seu representante na Assembleia Geral.
f. Os votos exercidos por correspondência valem como votos negativos relativamente a
propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data em que esses mesmos votos
tenham sido emitidos;
g. O escrutínio dos votos por correspondência será efetuado pela Mesa da Assembleia
Geral, por adição aos votos expressos na Assembleia.
Embora os Estatutos não prevejam um prazo que medeie entre a receção da declaração de
voto por correspondência e a data da realização da Assembleia Geral, tem sido comunicado
na convocatória da reunião da Assembleia Geral e prática da Sociedade, quando existem
votos por correspondência, que serão considerados os votos por correspondência desde que
recebidos até 24 horas antes da Assembleia Geral, na sede da sociedade, em subscrito
fechado, expedido por correio registado com aviso de receção, dirigido ao Presidente da
Mesa da Assembleia Geral, sem prejuízo da prova da qualidade de acionista.
Não está previsto estatutariamente, nem tem sido exercido, o direito de voto por meios
eletrónicos.
D. Dissolução e liquidação da sociedade
Nos termos do n.º 2 do artigo 13.º dos Estatutos, as deliberações sobre a dissolução da
Sociedade devem ser tomadas por maioria qualificada de pelo menos dois terços dos votos
emitidos.
Nos termos da lei, os sócios terão direito a quinhoar no remanescente da liquidação da
sociedade, proporcionalmente às ações detidas.
13.3.2

Objeto social e objetivos e metas do Emitente

Conforme estabelecido nos seus Estatutos, o objeto social da VAA é a gestão de
participações sociais como forma indireta de exercício de atividades económicas. A
sociedade pode ainda exercer as atividades que, nos termos das disposições legais que lhe
forem aplicáveis, possam ser exercidas cumulativamente com a atividade atrás mencionada.
Por deliberação do Conselho de Administração, a Sociedade pode associar-se com outras
pessoas jurídicas, nomeadamente para formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios
e associações em participação.
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Para maior detalhe relativamente aos objetivos e metas do Emitente, consultar o capítulo 8
deste Prospeto.
13.3.3

Capital social, outros valores mobiliários, direito de preferência e direito
a receber novas ações emitidas no âmbito de aumento de capital por
incorporação de reservas

Os Estatutos preveem que as ações representativas do capital da Sociedade serão
nominativas, representadas por títulos ou por registos em conta. No caso de serem tituladas,
as ações poderão ser representadas por títulos de 1, 10, 100, 1000, 10 000 ou 100 000
ações, devendo os mesmos ser assinados por um ou dois administradores, podendo as
assinaturas destes ser de chancela por eles autorizada, ou por mandatários da sociedade
designados para o efeito (cf. artigo 6.º dos Estatutos).
A VAA pode emitir ações que beneficiem de algum privilégio patrimonial, fixo ou variável,
nomeadamente ações preferenciais sem voto, podendo a deliberação determinar que tais
ações fiquem sujeitas a remissão, em data fixa ou quando a Assembleia Geral o deliberar,
podendo a remissão ser feita pelo respetivo valor nominal ou por este valor acrescido de um
prémio, que será fixado pela deliberação de emissão ou remissão (cf. artigo 7.º dos
Estatutos).
A Sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos previstos na lei e nas condições
estabelecidas por deliberação dos acionistas ou do Conselho de Administração (cf. artigo 8.º
dos Estatutos).
A VAA pode ainda emitir qualquer tipo de dívida legalmente permitido, designadamente
obrigações convertíveis em ações e obrigações com direito a subscrever ações, cabendo a
deliberação de emissão ao Conselho de Administração, com prévio parecer favorável do
Conselho Fiscal, salvo se se tratar de obrigações convertíveis em ações e de obrigações
com direito a subscrever ações, cuja emissão é da competência exclusiva da Assembleia
Geral (cf. artigo 9º dos Estatutos).
13.3.4
Principais disposições
Administração e Fiscalização

estatutárias

relativas

aos

órgãos

de

O Conselho de Administração é composto por um número impar de membros, que pode
variar entre cinco e onze, consoante o que for deliberado em Assembleia Geral. Compete
também à Assembleia Geral a eleição dos membros do Conselho de Administração e a
escolha do respetivo Presidente (cf. artigos 13.º, 14.º e 15.º dos Estatutos).
No que diz respeito aos poderes do Conselho de Administração, o artigo 16.º dos Estatutos
determina:
“Um – O Conselho de Administração tem os mais amplos poderes de gestão e representação
da sociedade, competindo-lhe a prática de todos os atos necessários ou convenientes à
prossecução do objeto social.
Dois – O Conselho de Administração pode:
a) delegar em um ou mais dos seus membros poderes e competências para a prática de
determinados atos ou categorias de atos de gestão dos negócios sociais;
b) delegar em um ou mais dos seus membros ou numa Comissão Executiva, composta por
dois terços ou menos dos seus membros, a gestão corrente da Sociedade;
c) nomear mandatários para a prática de determinados atos ou categorias de atos, no âmbito
dos respetivos instrumentos de mandato.
Três – Em caso de delegação da gestão corrente da Sociedade numa Comissão Executiva, o
Conselho de Administração ou os Membros da Comissão Executiva devem designar o
Presidente desta, ao qual é atribuído voto de qualidade.”
A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um Conselho Fiscal e a um Revisor Oficial
de Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que não seja membro daquele
órgão, eleitos pela Assembleia Geral.
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O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e por um suplente, cabendo à
Assembleia Geral designar aquele dos membros efetivos que servirá como Presidente, ao
qual é atribuído voto de qualidade (cf. artigo 19.º dos Estatutos).
Compete entre outros aspetos ao Conselho Fiscal emitir parecer prévio à deliberação de
emissão de obrigações, salvo tratando-se de obrigações convertíveis em ações e de
obrigações com direito a subscrever ações, cuja emissão é da competência exclusiva da
Assembleia Geral, bem como emitir parecer prévio à deliberação de adiantamentos sobre os
lucros aos acionistas da Sociedade (cf. artigo 9.º e 21.º dos Estatutos).

13.4. Contratos significativos
Para além dos contratos celebrados no decurso regular da sua atividade e daqueles
identificados no Capítulo 2 - “Fatores de Risco” – “A VAA tem contratado, sob licenciamento,
o uso de sistemas de informação para o bom funcionamento da sua atividade”, a VAA
considera que não existem outros contratos com fornecedores ou clientes que condicionem
de forma relevante a sua atividade operacional.

13.5. Acontecimentos recentes com impacto na avaliação da solvência do Emitente
A operação de aumento de capital, deliberada em Assembleia Geral de 4 de dezembro de
2017, propôs o aumento do capital social de 92.507.861,92 Euros para 121.927.317,04
Euros, através da emissão de 367.743.189 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas,
ao preço de 0,14 Euros cada, compreendendo duas modalidades:
- oferta pública de subscrição direta aos acionistas cujo direito não fosse suprimido ou
limitado no contexto da supra referida Assembleia Geral, com a respetiva subscrição a ser
realizada em dinheiro;
- entrada em espécie através da conversão de créditos acionistas sobre a VAA.
No âmbito dos resultados apurados, foi subscrita a totalidade das 10.600.331 ações da
Oferta ao preço de subscrição unitário de € 0,14 correspondendo à soma do valor nominal (€
0,08) com um ágio de € 0,06 por cada nova ação, resultando para a VAA um encaixe bruto
de € 1.484.046,34.
Ainda no âmbito do aumento do capital social da VAA acima referido foram subscritas pelo
acionista Cerutil 357.142.858 ações na modalidade de entradas em espécie, tendo a entrada
sido constituída por conversão de créditos desta sociedade sobre o Emitente no montante de
€ 50.000.000,12.
A 22 de dezembro 2017 foi registado, junto da competente Conservatória do Registo
Comercial, o referido aumento de capital social da VAA.
Decorrente da presente operação de aumento de capital acresce a existência de prémio de
emissão, que se traduz igualmente no reforço dos Capitais Próprios do Emitente.
Resulta pois da presente Operação o reforço da capacidade da VAA em cumprir os seus
compromissos, uma maior robustez financeira e económica, com maior equilíbrio da
estrutura financeira, que assim resultam numa melhoria na avaliação da solvência da
Sociedade.
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CAPÍTULO 14 – INFORMAÇÕES
PARTICIPAÇÕES

SOBRE

A

DETENÇÃO

DE

O Emitente detém atualmente diretamente as seguintes participações sociais, as quais estão
incluídas no perímetro de consolidação do Emitente e são suscetíveis de ter um efeito
significativo na avaliação do ativo e passivo, situação financeira, lucros e prejuízos do
Emitente:

%
%
Participação Participação
direta
indireta

Estrutura do Grupo Vista Alegre

Ref.

Vista Alegre Atlantis, SA

VAA

100,00%

VA Grupo- Vista Alegre Participações, SA

VAG

99,30%

VA - Vista Alegre España, SA

VAE

100,00%

Cerexport - Cerâmica de exportação SA

CXP

100,00%

Faianças da Capôa - Indústria Cerâmica, SA

CP

100,00%

VAA Brasil – Comércio, Importação e Exportação SA

VAB

Vista Alegre Atlantis UK LTD

VAUK

100,00%

Ria Stone Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA

RS

100,00%

Vista Alegre Atlantis Moçambique, Lda

VAM

Vista Alegre USA Corporation

VAUSA

100,00%

VAA I.I. – Sociedade Imobiliária S.A.

VAA II

100,00%

Shree Sharda Vista Alegre Private Limited

SSVA

Vista Alegre France, SAS

VAF

89,92% *

99,00%

50,00% **
100,00%

* A VAA Brasil é detida diretamente pelas empresas Cerexport (87,59%) e Faianças da Capôa (2,33%),
** A Shree Sharda Vista Alegre é detida diretamente pela VAA SA (50,00%)

VAA (Vista Alegre Atlantis, SA), sociedade de direito português que detém toda a atividade
produtora do Grupo (porcelana, cristal, louça de forno, faiança e vidro manual), as cadeias de
lojas nacionais e imóveis não afetos à atividade.
VAE (VA -Vista Alegre España, SA), sociedade de direito espanhol que, naquele país, exerce
as atividades de distribuidor e retalhista sendo detentora dos pontos de venda nas lojas El
Corte Inglês, além das duas lojas próprias.
VAG (VA GRUPO-Vista Alegre Participações, SA), sociedade de direito português, detentora
de diversos imóveis.
CP (Faianças da Capôa-Indústria de Cerâmica, SA), sociedade de direito português,
detentora da fábrica de Aradas/Aveiro onde a VAA exerce a atividade industrial de produção
de faiança.
CXP (Cerexport-Cerâmica de Exportação, SA), sociedade de direito português, dona do
edifício da Esgueira/Taboeira/Aveiro, no qual a VAA exerce a atividade industrial de
produção de louça de forno.
VAB (VAA Brasil – Comércio, Importação e Exportação SA), sociedade de direito brasileiro
com sede na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, sendo detida em 87,59% pela
Cerexport-Cerâmica de Exportação, SA, 2,33% pela Faianças da Capôa-Indústria de
Cerâmica, SA e 10% por um parceiro local. Esta empresa foi constituída em julho de 2011.
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VAUK (Vista Alegre Atlantis UK LTD), sociedade de direito inglês com sede Kent, constituída
em fevereiro de 2012 com o objetivo de reforçar a presença do grupo neste mercado.
RS (Ria Stone, Fábrica de Louça de Mesa em Grés, SA), sociedade de direito português com
sede Ílhavo, constituída em junho de 2012, cujo objeto social consiste na fabricação de louça
de mesa e artigos para uso doméstico em grés, comércio de artigos de grés, faiança e
cerâmica.
VAM (Vista Alegre Atlantis Moçambique, Lda), sociedade em Moçambique, com sede em
Maputo, constituída em dezembro de 2012, tendo como objetivo o exercício da atividade de
comércio de artigos de porcelana, de faiança e afins, de cristais e vidros para o lar,
permitindo assim ter uma presença local neste país.
VAUSA (Vista Alegre USA Corporation) é uma empresa americana sediada em Nova Iorque,
onde se encontra instalado um showroom, sendo o primeiro espaço da marca nos Estados
Unidos da América.
VAA II (VAA I.I. – Sociedade Imobiliária S.A.) é uma empresa sediada em Portugal e irá
exercer atividade na área imobiliária e do turismo.
SSVA (Shree Sharda Vista Alegre Private Limited) é uma empresa sediada na Índia e irá
exercer atividade comercial do Grupo (porcelana, cristal, louça de forno, faiança e vidro
manual).
VAF (Vista Alegre France) é uma empresa sediada em Paris e irá exercer atividade
comercial do Grupo (porcelana, cristal, louça de forno, faiança e vidro manual).
Nos quadros seguintes apresenta-se informação sobre as empresas acima referidas cujos
valores estão reportados a 31 de dezembro de 2017.

VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A.
Sede
Atividade
Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Direta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

Ílhavo
Produção e distribuição de artigos de
porcelana, cristal, vidro manual, louça de forno
e faiança
EUR 10.000.000,00
100,00%
100,00%

100,00%
EUR 112.641.252,89
EUR 791.817,09
EUR (54.521,93)
EUR 2.236.321,47
EUR 7.561.896,30
EUR 0,00

VA GRUPO – VISTA ALEGRE PARTICIPAÇÕES, S.A.
Sede

Lisboa

Atividade

Detentora de diversos imóveis

Capital Social

EUR 249.500,00
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VA GRUPO – VISTA ALEGRE PARTICIPAÇÕES, S.A.
Capital Subscrito
% Participação Direta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

100,00%
99,272%

99,272%
EUR 4.495.227,81
EUR 12.683.858,69
EUR 1.355.273,70
EUR 0,00
EUR 7.182.636,48
EUR 0,00

VA - VISTA ALEGRE ESPAÑA, S.A.
Sede

Madrid

Atividade

Distribuição e comércio a retalho

Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Direta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

EUR 644.360,42
100,00%
100,00%

100,00%
EUR 5.887.727,83
EUR (5.820.489,07)
EUR (148.521,47)
EUR 110.000,00
EUR 0,00
EUR 0,00

CEREXPORT – CERÂMICA DE EXPORTAÇÃO, S.A.
Sede

Tabueira Aveiro

Atividade

Detentora do edifício da Esgueira / Aveiro, no
qual a VAA exerce a atividade industrial de
produção de louça de forno

Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Direta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

EUR 1.290.000,00
100,00%
100,00%

100,00%
EUR 4.152.707,22
EUR 525.634,81
EUR 28.637,74
EUR 675.248,21
EUR 436,81
EUR 0,00
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FAIANÇAS DA CAPÔA – INDÚSTRIA DE CERÂMICA, S.A.
Sede
Atividade
Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Direta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

Aradas Aveiro
Detentora da fábrica de Aradas / Aveiro onde a
VAA exerce a atividade industrial de produção
de faiança
EUR 650.000,00
100,00%
100,00%

100,00%
EUR 2.402.248,86
EUR (-5.302.018,58)
EUR 37.559,42
EUR 235,00
EUR 3.726,73
EUR 0,00

VISTA ALEGRE BRASIL
Sede

São Paulo

Área de atividade

Distribuição e comércio a retalho

Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Indireta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

EUR 1.451.308,99
100,00%
89,92%
89,92%%
EUR 1.842.755,32
EUR (1.412.262,99)
EUR 184.876,87
EUR 0,00
EUR 0,00
EUR 0,00

VISTA ALEGRE UK
Sede

Londres

Área de atividade

Distribuição e comércio a retalho

Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Direta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

EUR 117,12
100,00%
100,00%

100,00%
EUR 125,02
EUR (318.617,57)
EUR (25.061,28)
EUR 39.889,44
EUR 0,00
EUR 0,00
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RIA STONE, S.A.
Sede
Área de atividade
Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Direta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

Ílhavo
Produção e distribuição de artigos de louça de
grés mesa
EUR 4.550.000,00
100,00%
100,00%

100,00%
EUR 6.394.674,12
EUR 1.167.295,60
EUR 2.140.043,46
EUR 14.071,41
EUR 2.964.612,22
EUR 0,00

VISTA ALEGRE MOÇAMBIQUE
Sede

Maputo

Área de atividade

Distribuição e comércio a retalho

Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Direta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

EUR 40.246,85
100,00%
99,00%

99,00%
EUR 535.031,40
EUR (96.493,70)
EUR (40.299,23)
EUR 0,00
EUR 0,00
EUR 0,00

VISTA ALEGRE USA
Sede

Nova Iorque

Área de atividade

Distribuição e comércio a retalho

Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Direta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

EUR 47.433,83
100,00%
100,00%

100,00%
EUR 38.083,63
EUR (331.127,29)
EUR (56.580,38)
EUR 0,00
EUR 0,00
EUR 0,00
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VAA I.I. - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
Sede
Área de atividade
Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Direta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

Ílhavo
Compra, venda e revenda de imóveis. Gestão
imobiliária de imóveis próprios e alheios e sua
comercialização.
EUR 50.000,00
100,00%
100,00%

100,00%
EUR 50.000,00
EUR (3.064,24)
EUR (979,80)
EUR 4.417,30
EUR 0,00
EUR 0,00

SHREE SHARDA VISTA ALEGRE
Sede

Nova Deli

Área de atividade
Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Indireta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

Distribuição e comércio a retalho
EUR 135.532,00
50,00%
50,00%

50,00%%
EUR 67.766,00
EUR 0,00
EUR 0,00
EUR 0,00
EUR 0,00
EUR 0,00

VISTA ALEGRE FRANCE
Sede

Paris

Área de atividade
Capital Social
Capital Subscrito
% Participação Direta
% Participação Direta e Indireta
Valor Contabilístico da Participação
Reservas + Resultados Transitados
Resultado Líquido
Créditos ao Emitente
Débitos ao Emitente
Dividendos recebidos

Distribuição e comércio a retalho
EUR 30.000,00
100,00%
100,00%

100,00%
EUR 30.000,00
EUR 0,00
EUR 0,00
EUR 0,00
EUR 0,00
EUR 0,00
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CAPÍTULO 15 – INFORMAÇÕES DE TERCEIROS, DECLARAÇÕES DE
PERITOS E CONSULTORES E DECLARAÇÕES DE
EVENTUAIS INTERESSES
A VAA confirma que a informação obtida junto de terceiros incluída no presente Prospeto foi
rigorosamente reproduzida e que, tanto quanto é do seu conhecimento e até onde pôde
verificar, com base em documentos publicados pelos terceiros em causa, não foram omitidos
quaisquer factos cuja omissão possa tornar a informação menos rigorosa ou suscetível de
induzir em erro.
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CAPÍTULO 16 – DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO
16.1. Locais de Consulta
Encontram-se à disposição do público, para consulta durante o período de validade do
presente Prospeto, mediante solicitação e sem encargos, na sede da VAA e no site
www.vistaalegre.com, os seguintes documentos:
- Os Estatutos (https://vistaalegre.com/investidores/estatutos.aspx?pid=0&cid=6);
- Os relatórios e contas da VAA, incluindo as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, auditadas, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, em
31 de dezembro de 2016 e em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas pela
certificação legal de contas e relatório de auditoria, pelos relatórios do órgão de
fiscalização e pelas notas às demonstrações financeiras, e os relatórios sobre o
governo
das
sociedades
(https://vistaalegre.com/investidores/anual.aspx?pid=11&cid=25) ;
- O relatório financeiro intercalar não auditado do primeiro trimestre da VAA, incluindo as
demonstrações financeiras consolidadas e respetivas notas, para o trimestre findo em
31
de
março
de
2018
(https://vistaalegre.com/investidores/1%C2%BA_trimestre.aspx?pid=11&cid=22);
- O Prospeto.

Estes documentos, à exceção dos Estatutos, estão também disponíveis no sítio da Internet
da CMVM, em www.cmvm.pt.
O presente Prospeto encontra-se disponível para consulta, mediante solicitação e sem
encargos, nos seguintes locais:
–
–
–
–

Sede da VAA, sita no lugar da Vista Alegre, freguesia de Ílhavo (São Salvador), Ílhavo;
Euronext Lisbon, sita na Av. da Liberdade, n.º 196 – 7.º, 1250-147 Lisboa;
Sítio da VAA na Internet em www.vistaalegre.com;
Sítio oficial da CMVM na Internet em www.cmvm.pt.

16.2. Informação Inserida por Remissão
– Os Estatutos, encontrando-se disponíveis em www.vistaalegre.com;
– Os relatórios e contas da VAA, incluindo as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, auditadas, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, em
31 de dezembro de 2016 e em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas pela
certificação legal de contas e relatório de auditoria, pelos relatórios do órgão de
fiscalização e pelas notas às demonstrações financeiras, e os relatórios sobre o
governo das sociedades, encontrando-se disponíveis em www.vistaalegre.com e
www.cmvm.pt;
– O relatório financeiro intercalar trimestral da VAA, não auditado, incluindo as
demonstrações financeiras consolidadas e respetivas notas, para o trimestre findo em
31 de março de 2018, encontrando-se disponível em www.vistaalegre.com e
www.cmvm.pt;

16.3. Comunicações
Todas as comunicações à Sociedade deverão ser dirigidas para VAA – Vista Alegre Atlantis,
SGPS, S.A., ao cuidado de Dra. Alexandra Conceição Correia Lopes, Rua Palácio do Gelo,
N.º 1, Piso 3 – 3500-606 Viseu (tel. 926 906 828, fax: 232 483 100 e email:
alexandralopes@vistaalegre.com).
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ANEXO A – RELATÓRIO DA JORGE AMORIM & SUSANA PEREIRA,
SROC, LDA, RELATIVO Á VERIFICAÇÃO DO VALOR DAS ENTRADAS
EM ESPÉCIE NO ÂMBITO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA VAA
REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2017
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JAM
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Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Relatório da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais
Aos Accionistas da Sociedade
VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.
Introdução
1.

O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao art.º 28.º do Código das

Sociedades Comerciais relativamente à entrega pelo Acionista CERUTIL – Cerâmicas
Utilitárias, S.A. (NIPC 502 325 569), de bens diferentes de dinheiro (créditos), avaliados em
50.000.000,12 Euros (Cinquenta Milhões de Euros e Doze Cêntimos), para realização de
357.142.858 ações por si subscritas no capital da Sociedade VAA - VISTA ALEGRE
ATLANTIS, SGPS, S.A. (NIPC 500 978 654) com o valor nominal de 28.571.428,64 euros e
um prémio de emissão de 21.428.571,48 euros.
2.

A entrada consiste em créditos, detidos pela Sociedade CERUTIL – Cerâmicas

Utilitárias, S.A. sobre a Sociedade VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.. Na sua
origem estes créditos derivam fundamentalmente de créditos (descobertos bancários,
empréstimos e juros) contraídos directa e/ou indiretamente pelas Sociedades VAA - Vista
Alegre Atlantis, SGPS, S.A. e Vista Alegre Atlantis, S.A. junto de diferentes Bancos.
3.

Os bens (créditos) foram por nós avaliados, tomando como referência de avaliação o

critério do justo valor que, no caso em concreto, corresponde ao seu valor nominal
contabilístico, em 50.000.000,12 Euros (Cinquenta Milhões de Euros e Doze Cêntimos) com
base na análise dos diversos contratos bancários e/ou cedência de créditos que legitimam os
créditos que presentemente são propriedade da CERUTIL – Cerâmicas Utilitárias, S.A..
Responsabilidades
4.

Os Acionistas são responsáveis pela disponibilização da lista dos bens com que

efetuam as entradas em espécie, e pela sua avaliação, bem como dos pressupostos em que
a mesma se baseou.
5.

A nossa responsabilidade consiste em apreciar a razoabilidade da avaliação dos

bens e expressar uma conclusão profissional e independente sobre se o valor encontrado é
suficiente para a realização de capital pretendida.
Jorge Amorim & Susana Pereira, SROC, Lda.
Contribuinte nº 507 809 696
Rua de Chãos nº 64
4630-275 Marco Canaveses
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Âmbito
6.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de

Garantia de Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação Financeira
Histórica – ISAE 3000 (Revista), e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado
com o objetivo de obter garantia razoável de fiabilidade sobre se os valores das entradas
atingem ou não o valor nominal das ações atribuídas ao Acionista que efetuou tal entrada.
Para tanto, o referido trabalho incluiu, entre outros procedimentos:
(a) a verificação da existência dos bens ou direitos;
(b) a verificação da titularidade dos referidos bens ou direitos e da existência de
eventuais ónus, encargos ou quaisquer condicionamentos que recaiam sobre esses
seus direitos;
(c) a adoção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
(d) a avaliação dos bens.
7.

Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade ISQC 1 e,

consequentemente, mantemos um sistema de controlo de qualidade abrangente que inclui
políticas e procedimentos documentados sobre o cumprimento de requisitos éticos, normas
profissionais e requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
8.

Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a

emissão do nosso relatório.
Conclusão
9.

Com base no trabalho efetuado, declaramos que o valor encontrado, no montante de

50.000.000,12 Euros (Cinquenta Milhões de Euros e Doze Cêntimos), atinge o valor nominal
de 28.571.428,64 das ações atribuídas ao acionista que efetua tal entrada acrescido do
prémio de emissão 21.428.571,48 euros.
Marco de Canaveses, 09 de Novembro de 2017
Jorge Amorim & Susana Pereira, SROC, Lda. (SROC n.º 207)
______________________________________________________
Representada por Joaquim Jorge Amorim Machado, ROC n.º 1.157
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