
Super
Heading
100pt

European 
Payment 
Report 2021

Portugal



2 European Payment Report 2021 Portugal

Índice

A Intrum 2

Principais conclusões 3

Resultados 2021

O impacto da Covid-19
na perspectiva empresarial
e as ambições de crescimento 4

Expectativas económicas: uma 
perspectiva empresarial 8

Como o Covid-19 impactou os
comportamentos de pagamento 10

Riscos e consequências
dos atrasos de pagamento 13

Foco das empresas nas 
iniciativas de pagamento 
pontual 18

Rumo a uma sociedade sem 
dinheiro 21

Sobre o relatório 22

Sobre o inquérito 23

A Intrum O propósito da Intrum 
é liderar o caminho 
para uma economia 
sólida.  

 
Um mercado onde pessoas e empresas possam dar 
e receber crédito com eficiência é um pré-requisito 
para que a comunidade empresarial possa funcionar. 
As oportunidades aumentam quando uma sociedade e 
a sua economia prosperam. Se as empresas receberem 
nos prazos, podem investir, empregar mais e crescer – 
enquanto as pessoas podem cumprir com o pagamento  
dos seus compromissos e, assim, melhorar a sua sua 
situação. Diariamente, os nossos 10.000 colaboradores 
cuidam de 250.000 contactos de clientes dos nossos 
clientes. Ajudamos os nossos clientes a prosperar 
cuidando dos seus clientes. Isso é conseguido através 
de cerca de 250.000 contactos que os nossos 
colaboradores realizam diariamente, ajudando pessoas 
e empresas a lidar com os seus desafios financeiros 
e garantir o pagamento aos nossos clientes.

Ter a confiança e ser respeitado por todos os que 
concedem e os que recebem crédito.

A nossa visão:
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Principais conclusões 

Portugal 
Principais 
conclusões: 

As empresas portuguesas esperam que  
o impacto do Covid-19 se prolongue nos negócios 
A dependência de Portugal no turismo mergulhou a economia numa recessão 
profunda em 2020, na sequência da proibição de viagens internacionais e de 
apertadas restrições sociais. A recuperação económica do país dependerá em 
grande parte do sucesso do plano de vacinação e do regresso dos turistas, mas 
poucas empresas portuguesas esperam uma recuperação rápida. Trinta e seis por 
cento das empresas acreditam que levará pelo menos um a dois anos até que a 
Covid-19 pare de ter um impacto financeiro negativo nos negócios – e 14 por cento, 
que tal só aconteça em 2023.  

Constrangimentos na liquidez dos devedores devido  
à pandemia são o maior desafio para os pagamento
Mais da metade das empresas (52 por cento) afirmam que os constrangimentos na 
liquidez dos devedores devido ao impacto da Covid-19 representam um grande 
desafio para os pagamentos imediatos nos próximos 12 meses – quatro pontos 
percentuais acima da média europeia. Sessenta e quatro por cento das empresas 
estão mais preocupadas do que nunca com a capacidade dos seus devedores em 
pagarem nos prazos, versus 62 por cento em toda a Europa. E 46 por cento afirmam 
que as condições de pagamento que oferecem atualmente aos clientes são muito 
generosas e os prejudicam como empresa – três pontos percentuais acima da  
média europeia.  

Visão geral  
da região: 

Sul da Europa 
Grécia, Itália, Portugal, Espanha  

Receios de uma recessão pesam sobre as empresas no sul da Europa
O sul da Europa foi duramente atingido pela pandemia Covid-19, após uma longa 
batalha contra os desafios económicos. Os seus negócios mostram uma maior 
preocupação com o impacto de uma recessão, de acordo com o nosso estudo. 

Aproximadamente quatro em cada 10 empresas no sul da Europa (37 por cento) 
acreditam que o seu país já está em recessão, e quase um terço (29 por cento) acredita 
que irá afectará severamente os negócios. Como resultado, estão mais propensos a 
cortar custos do que outros países europeus (29 por cento contra 27 por cento na 
Europa Oriental, por exemplo) e cancelar ou adiar investimentos estratégicos enquanto 
planeiam uma desaceleração económica (17 por cento contra apenas 12 por cento na 
Europa Oriental). Poucas empresas no sul da Europa (32 por cento) estão acelerar a 
digitalização dos seus negócios devido à Covid-19, em comparação com 35 por cento 
das empresas na Europa Oriental. 

As empresas esperam que o risco dos atrasos de pagamento piore no próximo ano, à 
medida que a ajuda dos governos diminui: 64 por cento dos entrevistados no sul da 
Europa esperam que aumente nos próximos 12 meses - acima dos 57 por cento em 
2020. Esta região também está mais propensa (47 por cento) do que outras zonas da 
Europa a considerar problemática as perdas por creditos incobráveis, (45 por cento no 
norte da Europa e 44 por cento no leste europeu).

No meio desta incerteza, as empresas do sul da Europa estão a depositar as 
suas esperanças no impacto positivo no lançamento da vacina Covid-19. Cerca 
de um quarto das empresas espanholas e italianas (27 por cento e 24 por cento, 
respectivamente) esperam um impacto muito positivo no desempenho dos seus 
negócios em 2021, contra apenas 18 por cento e 19 por cento das empresas lituanas  
e eslovenas.
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O impacto da  
Covid-19
na perspectiva 
empresarial
e as ambições de 
crescimento

Até que ponto, se foi o caso, as margens de lucro do seu negócio foram afetadas pela crise da Covid-19? 

Os lucros ainda estão baixos

Hotelaria e Lazer 64%

Serviços Empresariais 56%

Energia, extração mineira e utilities 50%

Governo e Setor Público 50%

Bancos, Serviços Financeiros e Seguros 48%

Consumo (incl. Retalho) 40%

Indústria e Químicos 39%

Tecnologia, Comunicação Social e Telecomunicações 36%

Outra 29%

Imobiliário e Construção 25%

Farmacêutica, Medicina e Biotecnologia 22%

Transportes e Logística 5%

39%

27%

17%

7%

IndústriaOs nossos lucros 
diminuiram e  
permaneceram mais 
baixos do que eram 
anteriormente

Os nossos lucros 
diminuiram durante 
algum tempo, mas 
voltaram ao que eram 
anteriormente

Os nossos lucros  
permaneceram 
iguais, mas poderão 
diminuir em breve

Os nossos lucros 
permaneceram iguais 
e deverão continuar 
estáveis

Os nossos lucros 
aumentaram

9%

Nos últimos 12 meses, a Covid-19 colocou muitas empresas 
europeias em grandes apuros. Hoje, o destino de milhões de 
pequenas e médias empresas (PME’s), que representam mais 
de metade do PIB da Europa, está em risco. Em média, uma 
em cada duas empresas europeias (49 por cento), reconhece 
ter tido sorte em sobreviver ao impacto da Covid-19 nas 
suas receitas e tesouraria. Em Portugal, a percentagem foi 
ligeiramente superior, situando-se nos 51 por cento, resultado 
muito equilibrado entre PME (51 por cento) e Grandes 
Empresas (50 por cento).

Executivos de toda a Europa prevêem clima de incerteza 
para os próximos anos. Em toda a Europa, cerca de metade 
daqueles que viram os seus lucros diminuir, dizem que apenas 
em 2022 ou 2023, é que os negócios retomarão a normalidade. 
Em Portugal, este valor sobe para 51 por cento.

Por outro lado, independentemente da incerteza criada pela 
pandemia, as empresas europeias estão mais entusiasmadas 
com o crescimento e o futuro como já não há memórias 
há vários anos. Em Portugal, 48 por cento dos inquiridos 
concordou com esta afirmação, 3 ponto percentuais acima da 
média europeia que se situou nos 45 por cento. Relativamente 
à dimensão, as grandes empresas em Portugal concordam em 
maior percentagem, comparativamente às PME.

“Olhamos para 2021 com a esperança  
de que a convulsão social e económica 
será moderada. A nossa estratégia é 
continuar a crescer organicamente com 
sete aberturas em 2021 e pretendemos 
completar uma série de aquisições  
em 2021.”

Steve Vancraenem, Director de Contabilidade, Shurgard
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De acordo com a sua melhor estimativa, quanto tempo irá demorar até o Covid-19 deixar de ter impacto 
financeiro negativo no seu negócio? Tudo onde o Covid-19 teve ou espera-se um impacto financeiro negativo.

PME

Grande Empresa

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Menos de três meses

Menos de seis meses

Entre seis meses e um ano

Entre um ano e dois anos

Mais de dois anos

Mais de cinco anos

Portugal

Média Europeia

4%

3%

11%

10%

37%

35%

34%

36%

11%

14%

2%

2%

A sua empresa tomou alguma das seguintes medidas – como resposta à crise da Covid-19, que não teria 
tomado se a crise não existisse?

Acelerámos a digitalização do  
nosso negócio

Solicitámos aos nossos fornecedores condições de 
pagamento mais prolongadas do que o habitual a fim de 

cumprirmos os compromissos financeiros assumidos

Solicitação de prorrogações sobre as nossas  
obrigações com empréstimos

Desenvolvemos novos produtos e serviços

Investimentos estratégicos cancelados ou adiados

Aumentámos a nossa dívida além dos níveis de conforto

Fizemos despedimentos de trabalhadores

Vendemos dívida a agências de cobrança  
ou outros terceiros

Vendemos ativos não essenciais para obter liquidez
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Concorda com as seguintes afirmações ?

Considerando o impacto 
que a crise Covid-19 
provocou nas nossas 
receitas e tesouraria, o 
meu negócio teve a sorte 
de sobreviver a 2020.

Em geral, o Covid-19 teve 
um impacto menor do que 
esperavamos nas nossas 
receitas e na tesouraria 
durante os primeiros 
meses da crise.

Não tenho grandes preocu-
pações sobre o fluxo de te-
souraria da minha empresa 
no futuro imediato.

Covid-19 motivou-nos a 
melhorar a gestão de risco 
dos pagamentos em atraso 
no meu negócio.

Em 2021, o meu negócio 
está mais entusiasmado 
com o crescimento e o 
futuro, do que em muitos 
outros anos.32%

concorda 

concorda concorda 

concorda 

concorda 

48%

51%

58%

35%

Média Europeia: 59%

Média Europeia: 49% Média Europeia: 35%

Média Europeia: 30% Média Europeia: 45%
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Reavaliação de contratos com os principais fornecedores e parceiros 

020406080100

9%15%41%34%

Até que ponto, se for o caso, as seguintes iniciativas estratégicas são uma prioridade  para o seu negócio  
em 2021?

De nenhuma formaDificilmenteDe certa formaMuito

020406080100

Redução generalizada de custos

7%15%51%27%

020406080100

Fortalecer a nossa liquidez e tesouraria

1%

12%55%32%

Melhorar a nossa gestão da dívida

020406080100

3%13%56%27%

Melhorar as nossas práticas de pagamento, para garantir que pagamos atempadamente aos nossos fornecedores

020406080100

6%22%54%16%

Transformação de tecnologias e processos de backoffice

020406080100

10%19%44%26%

020406080100

Desbloquear um novo crescimento

2%

18%48%30%
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Expectativas 
económicas: 
uma perspectiva 
empresarial
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2019 2020 2021

Portugal

Média Europeia

Sim terá impacto

Tecnologia, Comunicação Social e Telecomunicações 92%

Governo e Setor Público 90%

Imobiliário e Construção 88%

Hotelaria e Lazer 86%

Energia, extração mineira e utilities 86%

Serviços Empresariais 85%

Consumo (incl. Retalho) 84%

Transportes e Logística 84%

Bancos, Serviços Financeiros e Seguros 83%

Outra 83%

Farmacêutica, Medicina e Biotecnologia 76%

Indústria e Químicos 67%

26%

57%

14%

3% Indústria
Sim, terá efeitos 
graves para o nosso 
negócio

Sim, terá efeitos 
moderados para o 
nosso negócio

Não afetará o nosso 
negócio

É difícil dizer

Acredita que uma recessão pode estar iminente no seu país? O gráfico mostra os inquiridos que afirmam que o 
seu país já está em recessão ou vai entrar dentro de um ano.

Antecipa que uma recessão venha a ter um impacto negativo na sua empresa? O gráfico mostra os inquiridos 
que disseram que o o seu país já está em recessão ou vai entrar dentro de cinco anos.

Não há dúvida de que as empresas acordaram para uma nova 
realidade em 2021 e tanto empresas como  consumidores 
em toda a Europa enfrentarão tempos difíceis após a crise 
Covid-19. Esta recessão é de natureza única, pois as empresas 
foram forçadas a fechar devido a restrições/confinamentos, 
impostos pelos governos, ao invés de uma redução na procura 
de produtos e serviços. A perspectiva de uma desaceleração 
económica também se reflete no nosso estudo, com 62 por 
cento das empresas europeias a afirmar que uma recessão 
pode estar  iminente no seu país, valor superior  aos 56 por 
cento que afirmaram o mesmo em 2020.

Em Portugal, os inquiridos que afirmam que o país já entrou em 
recessão ou que ela está eminente, sobe para 69 por cento. 
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Quais das seguintes medidas prevê que a sua empresa adote em 2021 para se preparar para uma 
desacelaração económica?

21%

9%

16%

18%

17%

13%

16%

8%

18%

12%

6%

7%

0%

37%

29%

20%

19%

18%

15%

14%

11%

10%

8%

8%

7%

0%

PME

Grande Empresa

Planeamos reduzir custos

Planeamos ser mais cautelosos  
na contração de dívidas

Planeamos garantir pagamentos mais  
rápidos dos nossos clientes

Planeamos identificar os segmentos do nosso 
negócio que estão particularmente expostos

Planeamos aumentar as vendas

Planeamos fazer fusões e aquisições

Planeamos reduzir o recrutamento

Planeamos aumentar o nosso investimento em 
inovação e desenvolvimento de novos produtos

Temos como objectivo aumentar a amortização 
de empréstimos

Procuramos transitar os  empréstimos da 
empresa para taxas de juro fixas

Planeamos vender parte da empresa

Não estamos a planear implementar quaisquer 
medidas

Não sei
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Como o Covid-19  
impactou os  
comportamentos  
de pagamento

Diferença entre as condições de pagamento oferecidas e duração real do pagamento

%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

31

53

64

23

41

52

Consumidores (B2C)

8 dias gap de 
pagamento
(diminuiu de 14 dias  
em 2020)

12 dias gap de 
pagamento
(diminuiu de 18 dias 
em 2020)

12 dias gap de 
pagamento
(diminuiu de 24 dias 
em 2020)

Empresas (B2B)

Sector Público

Número de dias

Condições médias de 
pagamento oferecidas

Tempo médio de  
pagamento real 

Covid-19 aumentou a nossa consciencialização 
sobre o impacto que o atraso dos pagamentos 
tem sobre os pequenos negócios.

55%

A maioria das empresas decidiu adoptar uma abordagem mais 
proactiva para a liquidez, com seis em cada 10 (59 por cento) 
das empresas europeias a afirmar que a crise Covid-19 os 
motivou a mitigar melhor o risco de atrasos nos pagamentos 
nos seus negócios. Em Portugal, os resultados estão em linha 
com a média europeia, situando-se nos 58 por cento. De 
salientar que os inquiridos que fizeram esta afirmação, 60 por 
cento afirma estar envolvido em iniciativas voluntárias para 
pagamentos nos prazos. Um sinal positivo, para o longo percurso 
que as empresas terão pela frente nos próximos tempos.

O gap de pagamento médio europeu – número de dias 
entre as condições de pagamento acordadas e o efectivo 
recebimento, diminuiu no ano passado. Nos últimos 12 meses, 
o gap de pagamento médio europeu para o Sector Público  
e clientes B2B diminuiu, de 15 para 10 dias e de 14 para 11 dias 
respectivamente, enquanto aumentou marginalmente para 
clientes consumidores B2C (de 7 para 9 dias). Em Portugal o 
diferencial entre o prazo acordado e o recebimento, diminuiu 
nos três segmentos analisados B2B, B2C e Sector Público: 
de 14 para 8 dias, de 18 para 12 dias e de 24 para 12 dias, 
respectivamente.

O gap de pagamento diminuiu – mas por quanto tempo? 
O apoio dos governos, conjugado com condições de 
pagamento mais rígidas, têm sustentado a liquidez e reduzido 
o gap de pagamento em alguns países. Mas estes factores 
provavelmente também dissimularam as verdadeiras 
mudanças no comportamento de pagamento e a precariedade 
de alguns negócios. Na verdade, à medida que as empresas 
endurecem as suas condições de pagamento, e conforme a 
actividade económica é reiniciada, empresas sólidas poderão 
rapidamente encarar com um estrangulamento de liquidez.

“Os riscos que enfrentamos estão 
relacionados com as nossas operações 
em curso. O nosso serviço de consultoria 
é feito no local, o que não é totalmente 
possível devido às restrições e requisitos 
regulamentares. A situação está a 
melhorar porque, em tempos de crise, 
os clientes estão ansiosos para não 
comprometer as apólices de seguro ao 
atrasarem os pagamentos.”

Gerhard Ulmer, Director Geral, ÄrzteService
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Qual o tempo médio que os seus clientes em cada uma das seguintes indústrias, demora a pagar as facturas?

Número de dias

%

66

56

54

67

60

62

63

64

58

33

33

78

66

60

60

58

56

53

52

47

37

32

Transportes e Logística

Energia, extração mineira e utilities

Tecnologia, Comunicação Social e Telecomunicações

Serviços Empresariais

Imobiliário e Construção

Hotelaria e Lazer

Média B2B

Indústria e Químicos

Farmacêutica, Medicina e Biotecnologia

Consumo (incl. Retalho)

Bancos, Serviços Financeiros e Seguros

2021

2020
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53%

37%

14%

21%

51%

37%

10%

Não Sim, de uma 
grande empresa/
multinacional

Sim, de uma 
pequena/média 
empresa

Sim, de uma empresa 
do sector público

PME

Grande Empresa

Aceitou condições de pagamento mais dilatadas do que considera razoável nos últimos doze meses?

Questão de resposta múltipla, por 
isso o total soma mais de 100%.

Concorda com as seguintes afirmações?

Aceitamos prazos de paga-
mento mais longos do que 
consideramos razoável, 
para não deteriorar a rela-
ção com o cliente.

A crescente incerteza  
macroeconómica levou-nos 
no último ano a dilatar as 
nossas condições de paga-
mento aos fornecedores.

Durante o último ano,  
tivemos de aceitar prazos 
de pagamento mais longos 
para evitar o risco de  
falência.

Portugal 2020: 71% concorda

Média Europeia 2021: 49%

Portugal 2020: 39% concorda

Média Europeia 2021: 57%

Portugal 2020: 31% concorda

Média Europeia 2021: 39%

Média Europeia 2021: 43%

56%

50%

40%

46%

concorda 

concorda 

concorda 

concorda 

As condições de paga-
mento que actualmente
 oferecemos aos clientes 
são muito generosas e 
estão a prejudicar-nos 
como empresa.*

* Nova alternativa introduzida em 2021.
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Riscos e 
consequências 
dos atrasos de 
pagamento

estão mais preocupados do que nunca
sobre a capacidade dos devedores de 
pagar nos prazos.

64%

acredita que a crescente diferença entre
os termos de pagamento e a duração 
do pagamento são um risco real para o 
crescimento sustentável dos negócios.

40%

A capacidade de prever os fluxos de caixa é fundamental para 
todos os negócios, já que a estabilidade financeira proporcio-
na a base para o crescimento. As consequências dos atrasos 
nos pagamentos são preocupantes – especialmente para as 
PMEs, que têm reservas mais pequenas e dependem muito de 
fluxos de caixa estáveis.

O nosso estudo mostra que 40 por cento dos inquiridos em 
Portugal considera que o não cumprimento dos prazos de 
pagamento é um risco real para o crescimento sustentável dos 
negócios. Valor 3 pontos percentuais abaixo da média euro-
peia (43 por cento). 

Ao tomarem consciência do papel que têm nesta matéria, as 
empresas, focam-se na procura ou implementação de medi-
das preventivas dentro das suas organizações para mitigar o 
impacto negativo e se protegerem dos atrasos de pagamento. 
Em Portugal o pré-pagamento aparece no topo das medidas 
enunciadas, com 43 por cento, valor igual à média europeia. 
Dos países do sul da Europa, Itália destaca-se na adopção 
desta medida preventiva, com 48 por cento, 5 pontos percen-
tuais acima de Portugal e da média europeia. As cobranças e o 
controlo de crédito, são as medidas preventivas mais utilizadas 
em Portugal, depois do pré-pagamento.

“Estamos a trabalhar nos nossos processos 
e como gerimos os pagamentos em 
atraso. Uma grande parte tem a ver com a 
educação. Até há dois anos a compreensão 
dos  nossos directores de projectos  sobre 
a liquidez, era muito reduzida. Ajudámo-
los a compreender  e visualizar em como o 
working capital afecta o fluxo de caixa.”

Henrik Vikland, Director Financeiro, OCAB



14 European Payment Report 2021 Portugal

O que prevê serem os maiores desafios nos próximos doze meses, para os seus clientes pagarem nos prazos 
e integralmente? Foi pedido aos entrevistados que classificassem as alternativas, o gráfico mostra a % que 
classificou as alternativas entre as 3 primeiras.

Desafios de liquidez dos devedores devido ao 
impacto da Covid-19*

O risco de uma recessão pan-europeia

Devedores com dificuldades financeiras

Atraso intencional

Disputas em relação a bens e serviços entregues

Falta de experiência empresarial entre os clientes

Ineficiência administrativa dos nossos clientes

Ambiente comercial incerto (guerras comerciais 
globais / conflito no Médio Oriente)

Excessiva dependência de empréstimos sem 
garantia entre os nossos parceiros de negócios

Questões de legislação

0%

83%

49%

26%

17%

18%

27%

31%

22%

17%

52%

43%

42%

30%

29%

28%

22%

17%

15%

15%

2021

2020

2021

2020

2019

Como vê a evolução do risco dos atrasos/não pagamento dos seus clientes durante os próximos 12 meses? 

 Aumentar  Manter-se estável   Diminuir

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

63%

54%

25%

28%

33%

72%

9%

13%

3%

* Nova alternativa introduzida em 2021.
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75%

25%

78%

21%

69%

30%

82%

18%

69%

29%

46%

53%

Devedores que pagam após a data de 
vencimento acordada

Problemática Problemática Problemática

Não problemática Não problemática Não problemática

Prazos de pagamento alargados Incobráveis

Quão problemáticas são as seguintes áreas quando se trata de pagamentos de clientes?

As suas perdas por incobráveis, aumentaram, diminuíram ou mantiveram-se estáveis em 2020, 
comparativamente a 2019?

 Aumentaram         Mantiveram-se estáveis            Diminuíram
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2021

2020
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44%
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59%

44%

41%

Pagamentos mais rápidos dos seus clientes permitiriam que a sua empresa aumentasse o investimento nas 
seguintes áreas?

Melhorar o nosso desempenho de 
sustentabilidade*

Investimento em inovação através da 
nossa estratégia digital

Expansão da nossa oferta de  
produtos e serviços

Contratação de mais funcionários

Expansão geográfica
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FactoringSeguro de 
crédito

Cobranças de 
dívidas

Pré-pagamento Controlo de 
crédito

Prevenção de 
fraude

Garantias 
bancárias

2021

2020

Que medidas preventivas adopta a sua empresa para se proteger contra os atrasos de pagamento?

* Nova alternativa introduzida em 2021.

Até que haja uma maior clareza sobre o caminho para sair da 
crise, a tesouraria continuará a ser uma preocupação para as 
empresas. O risco de atrasos e a falta de pagamento crescerão 
à medida que as empresas atingirem os limites da UE aos 
auxílios estatais e à medida que o apoio governamental é 
retirado1. 

Em média em toda a Europa, 62 por cento dizem que estão 
mais preocupados do que nunca com a capacidade dos seus 
devedores pagarem nos prazos. Quase metade (48 por cento) 
aponta  problemas de liquidez dos seus devedores após a 
crise Covid-19 como a barreira mais provável ao pagamento.

Em Portugal, as preocupações com a liquidez dos devedores, 
também ocupa o topo dos desafios previstos pelos gestores 
para os próximos 12 meses, com 52 por cento. Em segundo 
lugar, os inquiridos apontam o risco de uma recessão pan-
europeia com 43%, valor muito abaixo de 2020 (83 por cento).

O nosso estudo também aponta para que os atrasos 
nos pagamentos estão a prejudicar o crescimento e a 
sustentabilidade. Embora as empresas esperem desbloquear 
um novo crescimento em 2021, as suas ambições são 
prejudicadas pelo impacto dos atrasos nos pagamentos.  

1) https://www.ft.com/content/c843dd94-91f7-444d-a3c7-5e0d7dd160d5
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Propomos rever 
as condições de 
pagamento

Oferecemos um 
desconto como 
alternativa

Não negociamos 
condições de 
pagamento

Aceitamos condições 
de pagamento sem 
condições

Aceitamos prazos de 
pagamento mais longos, 
adicionando um valor 
extra

2021

2020

De um modo geral, quais as principais medidas que toma quando um cliente lhe pede prazos de pagamento 
mais longos?

36%

33%

21%

28%

43%

14%

34%

34%

40%

31%

28%

24%

38%

25%

30%

40%

Até que ponto os atrasos de pagamento dos seus clientes afectam o seu negócio nas seguintes áreas?

Taxas de juro adicionais

Perda de rendimento

Problemas de liquidez 

Ameaça à sobrevivência

Impede o crescimento da empresa

Impede a inovação 

Despedimento de funcionários

Não contratação de novos funcionários

PME

Grande Empresa

Em Portugal, os participantes no estudo referem que as 
áreas mais afectadas pelos atrasos de pagamento no seu 
negócio são as taxas de juro adicionais (39 por cento), a 
não contratação de novos funcionários (38 por cento) e o 
impedimento do crescimento da empresa (40 por cento). 

Este impacto nos negócios é distinto dependendo de ser uma 
pequena/média empresa ou uma grande empresa.
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Foco das empresas 
nas iniciativas de 
pagamento pontual

das empresas têm um código de ética concebido 
para incentivar a cultura de pagamentos pontuais.
Em 2020, 43% afirmaram o mesmo.

31%

As empresas dizem uma coisa ...

67% As grandes empresas têm a responsabilidade para 
com a sociedade de garantir que fazem os seus 
pagamentos às pequenas empresas nos prazos 
acordados.

61% Tempos de pagamento devem fazer parte do rela-
tório de sustentabilidade exigido pelas empresas.

68% Pagamentos realizados nos prazos são criticos 
para a construção e manutenção da confiança 
com os nossos fornecedores e parceiros.

51% A minha empresa está tomar medidas para garantir 
que somos melhores no pagamento dentro dos 
prazos aos nossos fornecedores.

… mas a realidade é um pouco diferente.

65% Como empresa, raramente pensamos sobre o 
impacto negativo que um pagamento atrasado 
pode ter nas pequenas empresas.

29% Pagamos aos nossos fornecedores mais tarde do 
que alguma vez aceitariamos dos nossos próprios 
clientes.

50% A crescente incerteza macroeconômica levou-nos a 
estender os prazos de pagamento aos fornecedores 
ao longo do ano passado.

48% As nossas rotinas e processos não são tão fortes 
quanto precisam para garantir a sustentabilidade 
financeira apesar da incerteza económica.

Apesar das implicações específicas para cada organização dos 
pagamentos em atraso, as empresas encaram cada vez mais 
este tema  como um problema social que requer intervenção 
regulatória. As organizações também estão a olhar para dentro 
e analisar as suas próprias práticas. 

Sete em cada 10 empresas europeias (69 por cento) afirmam 
que as grandes empresas têm a responsabilidade para com 
a sociedade de garantir que fazem os seus pagamentos às 
pequenas empresas nos prazos acordados. Em Portugal, este 
valor baixa 2 pontos percentuais, ficando nos 67 por cento. 
Quando se introduz a dimensão, as PME destacam-se, 70 por 
cento considera que as grandes empresas têm a responsab-
ilidade social de pagar às pequenas, dentro dos prazos. Este 
valor baixa substancialmente nas grandes empresas, situando-
se nos 59 por cento.

A consciencialização do impacto na sociedade dos atrasos de 
pagamento tem vindo a crescer. Existem mecanismos legais 
que dão suporte às empresas para mitigarem esta situação, 
que leva anualmente milhares de empresas à falência. A direc-
tiva Europeia dos Atrasos de Pagamento, permite às empresas 
aplicar automaticamente juros pelo atraso de pagamento e 
um valor mínimo de 40 euros para compensar os custos de 
recuperação do seu crédito. De acordo com o nosso estudo 
apenas 19 por cento das empresas em Portugal afirmam que 
aplicam sempre a Directiva. Por oposição, 55 por cento das 
empresas inquiridas dizem que nunca aplicam a Directiva.  
Ambos os valores em linha com a média europeia.

“Cumprimos as nossas promessas 
e esperamos que os nossos clientes 
façam o mesmo. Não trabalhamos com 
clientes irracionais, fomos rigorosos 
durante a pandemia, fazendo uma 
abordagem razoável. Identificámos 
os clientes que tinham problemas de 
liquidez e focamos a nossa atenção 
onde necessário.”

Giorgio Marinelli, Director Financeiro, Southern Europe, 
Pandora
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De acordo com a Directiva Europeia dos Atrasos de Pagamentos, pode  aplicar automaticamente juros pelo 
atraso de pagamento  e um mínimo de 40 EUR como compensação dos gastos inerentes à recuperação do 
valor em dívida. Em que medida aplica a Directiva?

Quais das seguintes afirmações, se aplicável, o fariam aplicar a Diretiva Europeia sobre Atrasos de 
Pagamento mais frequentemente do que o faz atualmente?

58%
54%

22%

20%

17%

20%

4%

3%
2%

Nunca

Às vezes

Sempre

Não tenho a certeza

Não estamos familiarizados com 
a Directiva Europeia dos Atrasos 
de Pagamento

PME Grandes Empresas
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Revisão das 
regras existentes

Portugal

Média Europeia

Melhor 
aplicação

Mediação 
mais forte

Maior clareza em 
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e de como a 
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Nenhuma destas 
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O que gostaria de ver a nível nacional para resolver os seguintes dois problemas?
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32%
35%

47%

42%

49%

55%
Introdução de nova 
legislação

Iniciativas voluntárias das 
empresas

Utilização de mediação/
arbitragem/provedores 
de justiça

Outra 

Não sei

Condições de pagamento alargadas 
(pedido de condições de pagamento mais 
alargadas do que o estabelecido pela 
legislação/práticas nacionais?

Atrasos de pagamentos 
(faturas só pagas após a data de 
vencimento)

Mencionou que iniciativas voluntárias das empresas ajudarão a resolver o problema dos atrasos de 
pagamento ou das condições de pagamento alargadas. A sua empresa está actualmente envolvida em 
alguma iniciativa? 

15%

43%

25%

16%
Sim, somos membros de uma iniciativa que promove 
os Pagamentos Pontuais

Sim, estamos no conselho consultivo de uma iniciativa 
que promove os Pagamentos Pontuais

Não, mas estamos a planear no futuro aderir a uma 
iniciativa que promova os Pagamentos Pontuais

Não estamos a planear aderir a uma iniciativa que 
promova Pagamentos Pontuais
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Quando é que o seu país deixará de usar dinheiro
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6%

27%

12% 54%

21% 29%

28%

23%

2021

2020

Durante os próximos 
dois anos

Em 5 anos

Em 10 anos

Mais tarde/Nunca

Concorda com as seguintes afirmações?

Coronavírus acelerou o 
progresso do meu país 
para se tornar numa 
sociedade sem dinheiro. 

Após o coronavírus, as 
pequenas empresas não 
sobreviverão se não 
puderem realizar negócios 
sem o uso de moedas e 
notas físicas.

Média Europeia em 2021: 44% Média Europeia em 2021: 47%

42% 46%
concorda concorda 

Rumo a uma 
sociedade sem 
dinheiro?

Os consumidores em toda a Europa mudaram o seu 
comportamento de pagamento nos últimos anos e muitos 
preferem pagar bens e serviços através de meios digitais. 
Para mitigar o risco de queda da procura devido à pandemia 
Covid-19, muitas empresas europeias facilitaram ao máximo 
aos seus clientes as formas de pagamento, para que pagassem 
o que devem. O nosso estudo mostra que uma sociedade 
sem dinheiro pode ir mais longe, mas as pequenas empresas 
poderão não sobreviver se não se adaptarem à mudança.  
Uma sociedade sem dinheiro pressupõe uma economia na 
qual as transacções são pagas através de meios digitais – MB 
Way, PayPal, Cartão Crédito, são apenas alguns exemplos, 
substituindo a utilização de notas e moedas físicas.

Em Portugal, 18 por cento dos inquiridos acredita que uma 
sociedade sem dinheiro será uma realidade dentro de 5 anos, 
valor em linha com a média europeia. Quando questionados  
sobre a o impacto do Coronavirus na aceleração do processo 
de mudança para uma sociedade sem dinheiro, 42 por cento 
dos participantes concordaram, 2 pontos percentuais abaixo 
da média europeia, 44 por cento.

À questão da não sobrevivência das pequenas empresas após 
a pandemia Covid-19, se não puderem usar moeda/notas 
físicas na realização dos seus negócios, quase metade dos 
inquiridos portugueses concorda: 46 por cento. Dos países  
do Sul da Europa, apenas Itália se destaca ligeiramente da 
média europeia, que se situa nos 47 por cento, ficando nos  
50 por cento.
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Sobre o  
relatório

O relatório baseia-se numa pesquisa realizada simultaneamen-
te em 29 países europeus entre 26 de Janeiro e 16 de Abril de 
2021. Um total de 11.187 empresas europeias, de 11 sectores de 
actividade participaram no estudo. Em Portugal, 451 empresas 
participaram no inquérito. 

O conteúdo do relatório é desenvolvido pela Intrum em 
coopera ção com a Longitude, fornecedor especializado em 
liderança de pensamento e serviços de pesquisas para uma 
base de clientes corporativos e institucionais, com sede em 
Londres, Inglaterra. Desenhado por Passion/Jeanette Friman. 
O relatório é publicado em Junho 2021. 

Através de uma pesquisa abrangente  entre empresas euro-
peias, a Intrum gera a consciencialização e o debate entre  
políticos e meios de comunicação social sobre como os atra-
sos ou, o não pagamento, afectam as economias na Europa 

A Intrum participa em seminários e reuniões em Bruxelas para 
informar os delegados da UE sobre a situação e a melhor 
aborda gem para trabalhar em direcção a uma economia sólida 
e a paga mentos seguros na Europa. 

Desde 2013, a Intrum, como representante da comunidade 
empresarial, fala sobre as consequências dos atrasos de 
pagamento na União Europeia. A Intrum continua em 
2021 a participar no diálogo com a Comissão da UE sobre 
como tornar a implementação da Directiva dos Atrasos de 
Pagamento  mais efectiva e eficaz. 

A Directiva dos Atrasos de Pagamento recomenda prazos 
de pagamento para empresas no máximo 60 dias e para 
autoridades públicas 30 dias. 

Contacto
Albina Nunes
Directora Marketing e Comunicação
Intrum Portugal

Tel: +351 213 172 200
e-mail: albina.nunes@intrum.com 

Payment Report, desde 1998. Esta é a 17ª 
edição do European Payment Report para 
Portugal com foco nos riscos de pagamento 
a nível nacional. 
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Sobre o  
inquérito

Número de participantes  
no inquérito:                                              451

Função dos entrevistados:

CEO/Director Executivo 19%

CFO/Administrador Financeiro 10%

Chefe da Tesouraria Empresarial 1%

Director de Operações 8%

Chefe de Risco de Crédito 7%

Director Financeiro 19%

Gestor da Tesouraria Empresarial 1%

Auditor Financeiro 2%

Chefe da Contabilidade 11%

Vice-Presidente Financeiro 2%

Gestor Financeiro Sénior 6%

Executivo Financeiro Sénior 5%

Gestor de Crédito 2%

Executivo Financeiro 6%

Dimensão da empresa
Número de Empregados:

0 a 9 27%

10 a 4 27%

50 a 249 17%

250 a 499 9%

500 a 999 4%

1.000 a 2.499 6%

+ 2.500 10%

Setores da indústria:

Bancos, Serviços Financeiros  
e Seguros

14%

Consumo (incl. Retalho) 13%

Indústria e Químicos 12%

Farmacêutica, Medicina e 
Biotecnologia

9%

Imobiliário e Construção 8%

Serviços Empresariais 11%

Energia, extração mineira e utilities 10%

Serviços empresariais 8%

Transportes e Logística 5%

Hotelaria e Lazer 3%

Governo e Setor Público 5%

Outra 2%

O relatório baseia-se numa pesquisa realizada simultaneamente 
em 29 países europeus entre 26 de Janeiro e 16 de Abril de 
2021. Um total de 11.187 empresas europeias, participaram no 
estudo. Em Portugal, 451 empresas participaram no inquérito. 
 
A pesquisa foi realizada através de entrevistas telefónicas  
e a par ticipação num inquérito online (questionário na web).  
O questioná rio foi traduzido para o respectivo idioma 
nacional. 

A pesquisa foi conduzida pela Longitude, fornecedora especiali-
zada de serviços de liderança e pesquisa. Market Expertise 
apoiou o trabalho de campo em todos os 29 mercados.

O grupo alvo da pesquisa inclui especialistas da area nos 
departamentos financeiros, além de executivos de nível C.
Os dados foram analisados a nível pan-europeu e nacional e  
por dimensão das empresas. 

Mudança de metodologia
A metodologia da pesquisa foi ligeiramente alterada em 
compa ração com os anos anteriores. Para a pesquisa EPR 
2021, introdu zimos um perfil mais equilibrado dos sectores da 
indústria e um perfil mais amplo da dimensão das empresas 
em todas as amostras.  Além disso, temos apenas um parceiro 
para o trabalho de campo em todos os países, em vez de vários 
parceiros.

Mais informação sobre a metodologia da pesquisa pode ser
encontrada em intrum.com/about-epr-2021

Definições

Dimensão da empresa:

PME: menos de  
249 empregados

Grande Empresa:  
250 empregados ou mais 

Estrutura da amostra para Portugal
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