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PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de fevereiro aprova o Programa “Pagar a 
Tempo e Horas” que visa reduzir os prazos médios de pagamento praticados por entidades públicas a 
fornecedores de bens e serviços. 
 
A referida Resolução estabelece a fórmula a usar para o cálculo do Prazo Médio de Pagamento (PMP), 
registado no final de cada trimestre, incumbindo à Direção Geral do Tesouro e Finanças efetuar o 
apuramento do mesmo e publicitá-lo na sua página eletrónica na Internet. 
 
Apresentamos de seguida o PMP da EDIA, S.A (por trimestre) para os anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019: 

       

 
 
 
  

PMP 1º T 2014 2º T 2014 3º T 2014 4º T 2014 1º T 2015 2º T 2015 3º T 2015 4º T 2015 1º T 2016 2º T 2016

PMP a fornecedores (dias) 75 73 63 47 39 32 26 19 17 16

PMP 3º T 2016 4º T 2016 1º T 2017 2º T 2017 3º T 2017 4º T 2017 1º T 2018 2º T 2018 3º T 2018 4º T 2018

PMP a fornecedores (dias) 24 60 68 70 73 61 62 64 75 70

PMP 1º T 2019

PMP a fornecedores (dias) 63
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PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO 

Nos termos do nº 5 do artigo 208º da Lei nº 64-B/2011 (OE 2012), de 30 de dezembro, compete aos 
órgãos de gestão das entidades dos sectores público administrativo e empresarial “assegurar a divulgação 
nas respetivas páginas eletrónicas da situação no final de cada semestre (…) devendo identificar, 
designadamente, os montantes em divida para cada prazo, agrupadas segundo a natureza de bem ou 
serviço fornecido”. 
 
Em conformidade com o disposto, vem a EDIA apresentar a situação em 31/12/2018: 
 
 
A – Saldos das contas da contabilidade patrimonial 

 
 

 
B – DL nº 65-A/2011 de 17 de Maio 

 
 
 
C – Atrasos de pagamento por intervalo de dias 

 
 
 
D – Atrasos de pagamento por natureza 
 

 

  

unidade: €
Conta Valores Totais

Valor da Conta 22 - Fornecedores 3.276.006
Valor da Conta 271 - Fornecedores de investimento 200.302

Total 3.476.308

unidade: €
Pagamentos em Atraso 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Total 0 0 0 0

unidade: €
Entidade 60-120 dias 120-240 dias 240-360 dias >360 dias Total Geral

Endesa Energia, S.A. -1.918 -1.918
Total -1.918 0 0 0 -1.918

unidade: €
Pagamentos em Atraso 60-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Energia -1.918
Total -1.918 0 0 0 0
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PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO 

 
O ponto 2 do artigo 33º do Decreto - Lei nº 29-A/2011 obriga as empresas públicas, com um prazo médio 
de pagamento superior a 90 dias, a divulgar, trimestralmente lista atualizada das suas dívidas certas, 
líquidas e exigíveis há mais de 60 dias. 
 
Não aplicável uma vez que a EDIA apresenta um prazo médio de pagamento inferior a 90 dias. 
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PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO 

Nos termos do art.º 183 da Lei nº 55-A/2010, de 31 de dezembro, compete aos órgãos de gestão das 

entidades dos sectores público administrativo e empresarial “assegurar a divulgação, nas respetivas 

páginas eletrónicas, da situação no final de cada semestre (…) devendo identificar, designadamente, os 

montantes em dívida para cada prazo, agrupados segundo a natureza de bem ou serviço fornecido”. 

As dívidas a reportar referem-se aos fornecimentos dos bens e serviços cujo pagamento esteja em atraso, 

conforme a definição do DL nº 65-A/2011, de 17 de Maio: “o não pagamento de fatura correspondente ao 

fornecimento dos bens e serviços referidos no artigo seguinte após o decurso de 90 dias, ou mais, sobre a 

data convencionada para o pagamento da fatura ou, na sua ausência, sobre a data constante da mesma”. 

Em conformidade com o disposto, vem a EDIA apresentar a lista  

a) no final do 3º trimestre de 2018 

 

 

 
 
 

b) no final do 4º trimestre de 2018 

 
 

 
 

c) no final do 1º trimestre de 2019 

 
 

unidade: €
Pagamentos em Atraso 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Total 0 0 0 0

unidade: €
Pagamentos em Atraso 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Total 0 0 0 0

unidade: €
Pagamentos em Atraso 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Total 0 0 0 0


