




 



 



Parceria sólida desde 2011 



 



Programa centrado nos líderes 



• É nas alturas de crise que o líder tem de assumir 
plenamente a sua missão no desenvolvimento da 

empresa, dos colaboradores, das famílias e da 
comunidade onde está inserido. 



3 eixos  
actividades 
 

Compromisso 
Conciliação 

Familia e 
Trabalho 

Compromisso 
Desenvolvimento 

Pessoal 

Compromisso 
Pagamento 

Pontual 



86 acções com 1.518 participantes 
 



Seminários Boas práticas 



Plataforma de formação 



 

Estudos 
-Prazos de pagamento 
-Conciliação Familia e Trabalho 



 

Kit AconteSer 



 



Presença on-line - 8.000 email semana 



 

11.256 seguidores página 





Crédito concedido sociedades não financeiras 



 



 



• Estudo de referencia sobre os hábitos de pagamento e risco de 
incumprimento nas operações  comerciais  na Europa. 

• O estudo realiza-se desde 1998 seguindo uma análise de dados standard.  

• Em 2013 juntam-se 3 novos países: Croácia, Rússia e Turquia. 

• 9800 Directores Financeiros/CEOs/Especialistas financeiros de 29 países, 
responderam ao questionário EPI 2014. 

European Payment Index (EPI) 



Índice de  
Risco 2014 

 

Portugal mantém o  

Índice de Risco,  

nos 190 pontos [ +26%] que a 

média europeia: 151 pontos 

 
     



Prazos de pagamento em Portugal 

• O número de dias de atraso nos pagamentos reduziu ligeiramente nas 
Empresas e no Sector Público 

 

 

 

 

 

 

 

• A nivel europeu, os prazos de pagamento são 

 

 

Pagamentos  

  (em dias) 

Consumidores 

B-2-C 

Empresas 

B-2-B 

Entidades 

Públicas 

 

Prazo de pagamento acordado 

 

30 

 

50 

 

60 

Prazo de pagamento real 60 83 129 

Atraso de pagamento em 2014  30 33 69 

Atraso de pagamento 2012 30 40 79 



Consumidores 
 

O prazo de pagamento real dos consumidores na Europa é 36 dias. 
 

Em Portugal é de 60 dias.                                                         
+24 dias 

Diferenças nos prazos de pagamento na Europa 

Prazo de Pagamento Real = ● Prazo Acordado + ● Atraso no Pagamento 



Empresas 

O prazo de pagamento real das empresas na Europa é 49 dias  

Em Portugal o prazo é de 83 dias.  

Prazo de Pagamento Real = ● Prazo Acordado + ● Atraso no Pagamento 

Diferenças nos prazos de pagamento na Europa 

+34 dias 



Administração Pública 
O prazo de pagamento real das Administrações Públicas na Europa é 

61 dias  
Em Portugal é de 129 dias 
 

Prazo de Pagamento Real = ●Prazo Acordado + ● Atraso no Pagamento 

Diferenças nos prazos de pagamento na Europa 

+68 dias 



 



Perdas por incobráveis  
Na Europa, a média de perdas por 
incobráveis alcançou os 3% em 2013,  [+ 7% 
vs 2012], atingindo os 350.000 milhões de 
euros. 

 

Em Portugal, a percentagem das perdas por 
incobráveis subiram para 4%, equivalente a 
6 mil milhões euros. 

 



Ameaça à sobrevivência  por causa dos atrasos… 

As empresas portuguesas 
 

 82% temem um impacto negativo 

na sua liquidez 

 74% esperam uma redução dos 

resultados 

 66% dizem não poder fazer 

investimentos  

 



Receber com atraso, significa pagar com atraso 

As empresas  portuguesas 

 94% acreditam que se deve a 

dificuldades financeiras dos seus 

clientes. 

 Cerca de 73% pensam que o atraso 

é intencional.  

19% (11%) dizem que os atrasos se 

devem a disputas comerciais. 



O ciclo dos não pagamentos 





Impacto da degradação dos prazos de pagamentos 
entre 2006-2011 – atraso 12 dias 



Impacto nova legislação sobre pagamentos 



TOMADA DE POSIÇÃO  
 “Pagar a horas fazer cresce Portugal!” 

• Na dimensão do problema; em Portugal, no ano de 2012, as facturas 
emitidas e que não foram pagas atingiam os 5,9 mil milhões de euros, cerca 
de 4% do PIB ou 8% do empréstimo da troika ao nosso país.  

 

• No número de falências que origina; segundo a União Europeia, representa 
25% do total das falências na Europa;  

 

• No desemprego que provoca; o agravamento de 12 dias no prazo médio de 
pagamento aos fornecedres, entre 2006 e 2011, originou, segundo o estudo 
da ACEGE uma diminuição anual de cerca de 14.000 postos de trabalho e 
uma quebra do PIB de 0,4%.  

 

• Na concorrência desleal que provoca; as empresas que pagam em atraso 
penalizam as empresas que honram os seus compromissos e fazem uma 
concorrência desleal. 



TOMADA DE POSIÇÃO  
 “Pagar a horas fazer cresce Portugal!” 

• Nesse sentido, os signatários deste documento:  
 

• 1. Afirmam publicamente que o pagamento no prazo acordado aos fornecedores 
constitui uma obrigação de cada líder e é uma boa prática de gestão que deve ser 
impulsionada para o crescimento das empresas e do País;  
 

• 2. Comprometem-se a promover o cumprimento da nova legislação sobre 
pagamentos pontuais e a fomentar, nas suas organizações, uma cultura de 
pagamento a horas aos fornecedores, combatendo, desta forma, a ideia de que 
esta é mais uma lei para não ser cumprida.  
 

• 3. Assumem o desafio de promover a adesão das organizações que lideram ao 
“Compromisso de pagamento pontual aos fornecedores”, no âmbito do Programa 
“AconteSER: Liderar com responsabilidade”, promovido pela ACEGE, IAPMEI e CIP;  
 

• 4. Apelam às grandes empresas e ao Estado (Administração Central, Autarquias e 
Empresas Públicas) que cumpram com diligência a lei e assumam um papel 
exemplar para as restantes organizações;  
 



 

1ª Fase 
voluntarismo 

 

 



 
2ª Fase 

Apoio tesouraria 

» Aprovação regime do Iva com recibo 
(para empresas com facturação até 
500.000€)  
 
» Transposição da directiva comunitária 
sobre pagamentos (Decreto-Lei N. 62/2013 
de 10 de maio, em vigor desde o dia 1 de 
Julho, definindo o pagamento até 60 dias 
para os fornecedores de empresas 
privadas, e entre 30 e 60 dias aos 
fornecedores do estado e empresas 
públicas)  



3ª Fase 
Tomada de posição  

Pagamentos Pontuais 



 



 
4ª Fase 

Anúncio da inclusão 
critério pagamento 

pontual na para 
atribuição  

pme excelência 
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• Alargar universo de pme envolvidas e reforçar 
apoio gestão tesouraria/cobrançar 
 

• Envolver as grandes empresas 
 

• Manutenção pressão sobre prazos de pagamento 
do Estado e alargamento Iva de caixa 

5ª Fase 



 

 

 

• E agora como podemos continuar? 

6ª Fase 


