
O princípio do pagamento na data acordada parece básico para a vida de qualquer empresa responsável,
mas infelizmente, devido à crise e a uma cultura de permissividade, não é cumprido por uma grande
maioria e, mais grave ainda, é aceite como uma fatalidade pela generalidade do mercado. Trata-se de
uma realidade que tem uma enorme influência na vida e no dinamismo da economia e, em particular,
no quotidiano das pequenas e médias empresas, que se vêem confrontadas com práticas de concorrência
desleal e ameaçadas na sua própria sobrevivência.  Uma realidade que  pode ser alterada!

PORQUE É IMPORTANTE
Pagar na data acordada constitui um princípio elementar de responsabilidade social e um mínimo ético
que cada líder responsável deve fazer: pagar o acordado na altura devida.

Pagar na data acordada cria um ciclo virtuoso, capaz de congregar muitas outras empresas e influenciar
de forma efectiva o fluxo financeiro entre empresas e, desta forma, a recuperação da economia
portuguesa e a vida de cada empresa.

O Compromisso Pagamento Pontual ajuda a  criar  esta dinâmica positiva  e a  transformar este
princípio elementar numa realidade.

IMPLEMENTAR  PASSO A PASSO
1. Analise com o responsável da sua contabilidade as necessidades de pagamentos que tem de efectuar

e a expectativa de recebimentos com segurança;

2. Se dessa análise concluir que está em condições de garantir o pagamento dos seus compromissos
nas datas acordadas com os seus colaboradores, fornecedores e Estado, honre esses compromissos,
não espere pela reclamação, e adira ao Compromisso  Pagamento Pontual por um período renovável
de 6 meses. No caso de não ter condições para garantir esse pagamento, estude com o seu banco
ou empresas especializadas formas de garantir a liquidez necessária para cumprir esses compromissos
ou, em alternativa, contacte os seus fornecedores a propor novos prazos de pagamento com os
respectivos juros de mora assumidos de  comum acordo.

3. Para aderir ao Compromisso Pagamento Pontual deverá aceder ao site 
www.pagamentospontuais.com.pt,  obter o template da carta de adesão e preenchê-la em papel

da sociedade com os seus dados, sendo assinada pelo presidente e pelo responsável pelas contas
e enviada para a Comissão Executiva do “Compromisso Pagamento Pontual” (Rua Julieta Ferrão nº
10 - 8, 1600-131 Lisboa).

4. Após o envio desta carta deverá dar conhecimento da sua adesão a este compromisso aos seus
colaboradores e fornecedores regulares, de forma a que eles fiquem conscientes dessa realidade.



ACOMPANHAR E AVALIAR
1. Defina uma reunião de dois em dois meses com o responsável financeiro/contabilístico da empresa

para garantir que os pagamentos estão a ser efectuados a horas. Se nessas reuniões perceber que
não pode honrar o compromisso  que assumiu, deve avisar a gestão do Programa, que retirará o
seu nome do site público sem qualquer referência.

2. No final de cada ano e se desejar receber o certificado de empresas com pagamentos pontuais,
deverá solicitar aos seus principais fornecedores que preencham a declaração que está no site do
programa e a enviem para a gestão do programa que, após recepcionar um número relevante de
fornecedores de acordo com o valor de serviços de terceiros, concederá esse certificado.

3. As empresas certificadas em cada ano serão convidadas e homenageadas numa sessão pública e
referenciadas junto da imprensa generalista e económica.

CONHECIMENTO ADICIONAL
Se em alguma fase deste processo tiver dúvidas poderá contactar o programa por email
pagamentospontuais@acege.pt.
Informações sobre o programa em www.pagamentospontuais.com.pt
Outras informações em www.ver.pt


