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Vista Alegre atinge 
117,4 milhões de euros 
em volume de negócios 
Bali çe As vendas "on-line" continuaram o "excelente comportamento" 
que tinham alcançado em 2020 e, em 2021, cresceram cerca de 32,6% 
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Os produtos de marca, nomeadamente nos segmentos de porcelana e cristal, foram o maior catalisador de crescimento 

A Vista Alegre revelou, nos últi-
mos dias, que apesar do ano de 
2021 ter sido "extremamente 
desafiante pelo forte impacto 
.da pandemia de COV1D-19, a 
empresa atingiu em termos de 
volume de negócios acumu-
lado, o valor de 117,4 milhões de 
euros, o que representa um au-
mento de 6,4% (mais 7,1 mi-
lhões de euros face ao período 
homólogo). Esta performance, 
considerando que o retalho fi-
sico em Portugal teve cerca de 
cinco meses totalmente encer-
rado e condicionado em todo 
omundo, demonstra "uma ca-
pacidade de recuperação e su-
peração notável, face ao pe-
ríodo dificil que o mundo e a 
economia global atravessa", 
confirmou a empresa, em co-
municado à Comissão do Mer-

  

cado de Valores Mobiliários 
(M)• 

Os produtos de marca, no-
meadamente nos segmentos 
de porcelana e cristal da Vista 
Alegre e de faiança da Bordallo 
Pinheiro, foram o maior catali-
sador deste crescimento. F.‘-
duindo a hotelaria, o volume 
de negócios gerado pela venda 
dos seus produtos de marca, 
considerando .o retalho fisico e 
"on-line", a nível nacional e in-
ternacional, cresceu 36,7% face 
a2020 e cresceu 11% face a 2019 
(pré-pandemia) o que atesta de 
forma clara o excelente desem-
penho e o crescente reconhe-
cimento das nossas marcas a 
nível global. O destaque, a nível 
internacional, vai para os mer-
cados de Espanha, EUA e Brasil, 
os maiores contribuidores para  

as vendas de produtos marca, 
com um crescimento de 69% 
face a 2020 e um crescimento 
de 50% face a 2019 (pré-pan-
demia). Já a Ria Stone, fábrica 
que produz para o lkea, teve 
também uma excelente perfor-
mance em 2021, crescendo 14% 
face a 2020 e 10% acima do vo-
lume de vendas de 2019. 

Analisando o quarto trimes-
tre de 2021, a Vista Alegre teve 
um desempenho notável, mui-
to acima dos trimestres ante-
riores, tendo também registado 
um crescimento de 82% face a 
igual período de 2020. Em par-
ticular o mês de dezembro de 
2021, as vendas atingiram o va-
lor de 13,3 milhões de euros, re-
presentando um aumento de 
17,2 % face dezembro de 2020. 

As vendas "on-line"continua-

  

ram o "excelente comporta-
mento" que tinham alcançado 
em 2020 e, em 2021, cresceram 
cerca de 32,6% face ao período 
homólogo, representando já 
7% das vendas de marca ex-
cluindo a hotelaria, sendo que 
oresultado reflecte a aposta da 
Vista Alegre neste canal, que 
devido às medidas de confina-
mento e restrição de circulação 
dos consumidores, teve nos 
dois últimos anos uma forte 
expansão. 

Ou seja, depois de um pri-
meiro trimestre ainda marcado 
pela pandemia e pelos perío-
dos de encerramento dos mer-
cados mais relevantes para a 
Vista Alegre, a empresa apre-
senta uma reabertura progres-
siva e uma recuperação na pro-
cura 4 
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OLI patrocina 
equipa italiana 
no campeonato 
de MotoGP 
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Alterações 
no regime de 
teletrabalho já 
entraram em vigor 
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empresas A sua empresa merece um mundo de proteção 

WWW.3geaS,p2 

ageas 
seguros 

Diário de Aveiro 
23 DE JANEIRO DE 2022 DOMINGO 

Director Adriano Callé Lucas 
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As 250 empresas mais rentáveis 
do Distrito de Aveiro Análise Pi6 a 24 

César Maurício 
é o novo 
responsável 
de soluções 
de água do 
grupo Bosch 

      

Aveiro é um dos 
distritos onde o 
preço da água 
é mais caro 
Página 11 

Aveiro  Ligado à Bosch há mais de duas décadas, 
César Maurício assegura que o seu principal objectivo 
é "dar continuidade ao excelente trabalho já feito 
pelas diferentes equipas do grupo"  Páginas 6 e 7 
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Rua Direita 171 

3810-568 - Aveiro - Nariz 

Portugal 

Phone: + 351 234 750 750 

Fax: : + 351 234 750 751 

irbal@irbal.com 
IRBAL http://www.irbal.com 

Fábrica de Máquinas para a Construção Civil 


