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O objectivo do presente documento de trabalho é resumir o essencial do conteúdo da proposta 
e salientar um certo número de questões fundamentais que exigem um exame atento, a fim de 
facilitar o debate em comissão. Consoante a forma como o debate avançar, estas ou quaisquer 
outras questões emergentes das deliberações da comissão, assim como da mini-audição de 4 
de Novembro poderão ser objecto de alterações a apresentar pela relatora, Barbara Weiler.

I. Antecedentes da proposta actual

A Directiva 2000/35/CE1, adoptada em Maio de 2000 e em vigor desde 8 de Agosto de 2002, 
que foi aprovada para lutar contra os atrasos de pagamento nas transacções comerciais, teve 
efeitos limitados na prática. Em geral, os atrasos de pagamento nas transacções comerciais 
continuam a ser uma prática amplamente utilizada na UE, com disparidades consideráveis 
entre os Estados-Membros em matéria de prazos de pagamento.

Os atrasos de pagamento afectam a competitividade e a viabilidade das empresas no mercado 
interno, e podem desencadear a falência de empregas que têm potencial e que de outro modo 
seriam viáveis. As dificuldades de liquidez de uma empresa podem mesmo conduzir a 
falências em série ao longo da cadeia da oferta. O impacto negativo dos atrasos de pagamento 
é agravado em períodos de recessão económica, quando o acesso ao financiamento se torna 
particularmente difícil.

São, em particular, as pequenas e médias empresas as afectadas por atrasos de pagamento. 
São as mais vulneráveis, devido às alternativas limitadas de recursos de tesouraria, à falta de 
sistemas de gestão de crédito adequados e à falta de recursos para tratar do problema dos 
atrasos de pagamento, assim como às limitações de acesso a financiamento alternativo.

Alguns estudos mostram que, em geral, os atrasos de pagamento ocorrem frequentemente no 
sector público. Segundo um estudo realizado em 2008, as entidades públicas mantém a sua 
posição de pior pagador na UE, com uma média de 65 dias para pagar uma factura, em 
comparação com 55 dias para as empresas.

Finalmente, mas não menos importante, os atrasos de pagamento constituem um obstáculo 
significativo ao comércio transfronteiras. As empresas são mais relutantes em lançar-se no 
comércio transfronteiras devido à incerteza e os custos de cobrança aumentam 
consideravelmente nesse caso. Muitos devedores também se preocupam menos com os 
possíveis efeitos negativos para a sua reputação quando o credor e o devedor se situam em 
Estados-Membros diferentes um do outro.

II. Definição do problema

A avaliação do impacto realizada pela Comissão Europeia2 identificou um certo número de 
causas dos atrasos de pagamento nas transacções comerciais. Estas causas incluem a estrutura 
do mercado, o ciclo da actividade económica, as limitações orçamentais e de acesso ao 
financiamento, a organização interna dos credores e dos devedores e a ausência de soluções
efectivas e eficientes. A Comissão salienta que diversas disposições da Directiva 2000/35/CE 

                                               
1 Directiva 2000/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho de 2000, relativa à luta contra os 
atrasos de pagamento nas transacções comerciais, JO L 200, Vol. 43, 8.8.2000, p. 35.
2 COM(2009)126, SEC(2009)315.
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têm que ser clarificadas porque são difíceis de implementar na prática.

Estas causas estão interligadas e não podem ser todas tratadas a nível europeu. Relativamente 
a alguns aspectos importantes destas causas do problema, a UE não tem competências para 
agir. Não obstante, uma directiva que melhore a efectividade e a eficiência de soluções para a 
questão dos atrasos de pagamento poderá constituir um passo importante para tratar deste 
problema.

III. A proposta da Comissão

Esta reformulação da Directiva 2000/35/CE destina-se a aumentar a efectividade e a 
eficiência das soluções para o problema dos atrasos de pagamento, propondo diversas 
alterações substantivas que seguidamente se expõem.

A proposta introduz um direito ao reembolso de custos administrativos incorridos com atrasos 
de pagamento. O montante dos custos de cobrança a pagar ao credor é de 40 euros para 
dívidas de montante inferior a 1.000 euros, de 70 euros no caso de dívidas de montante 
situado entre 1.000 euros e 10.000 euros, e de 1% do montante devido, quando a dívida for de 
10.000 euros ou mais (cf. n.º 1 do artigo 4.º).

Além do direito ao reembolso dos custos administrativos anteriormente referidos, os credores 
têm direito a receber uma indemnização "razoável" por "todos os prejuízos remanescentes" 
(cf. n.º 3 do artigo 4.º).

No que diz respeito às entidades públicas, a proposta destina-se a encurtar os prazos de 
pagamento através de uma harmonização destes últimos a 30 dias. A proposta permite acordar 
prazos de pagamento mais longos apenas em duas situações: "em caso de acordo específico 
entre o devedor e o credor" e quando "devidamente justificado por circunstâncias especiais, 
como uma necessidade objectiva de escalonar o pagamento por um período mais longo" (cf. 
n.º 4 do artigo 5.º).

Além disso, a proposta procura dissuadir as entidades públicas da prática de pagamentos em 
atraso ao introduzir uma indemnização de taxa fixa, correspondente a 5% do montante
facturado, a partir do primeiro dia do atraso. Esta indemnização é adicional relativamente aos 
juros de mora e às indemnizações por atraso de pagamento previstas no artigo 4.º.

Importa ter em conta que estas disposições são de carácter facultativo para as empresas, no 
sentido em que têm o direito de as accionar, mas não a obrigação de o fazer.

O artigo 6.º da proposta reforça as disposições relativas a cláusulas contratuais 
manifestamente abusivas. Inclui uma disposição segundo a qual qualquer cláusula que exclua 
o pagamento de juros de mora será sempre considera manifestamente abusiva.

O artigo 9.º obriga os Estados-Membros a assegurarem que seja possível obter títulos 
executivos válidos no prazo de 90 dias a contar da apresentação de requerimentos por dívidas 
não impugnadas.

O n.º 2 do artigo 1.º suprime a possibilidade de excluir a exigência de juros devidos de 
montante inferior a 5 euros.
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IV. Observações gerais da relatora

A relatora congratula-se com a proposta da Comissão, na medida em que melhora o 
funcionamento do mercado interno, nomeadamente ao ter em conta a situação das pequenas e 
médias empresas.

A relatora salienta que a ausência de soluções efectivas e eficientes constitui apenas uma das 
causas dos atrasos de pagamento no mercado interno. Os resultados da avaliação de impacto 
da Comissão, assim como de diversos contributos e estudos de partes interessadas, indicam 
que, muito frequentemente, as empresas abstêm-se de cobrar juros de mora susceptíveis de 
deteriorar ou suspender relações com os clientes. De resto, o "receio de perder o cliente" é a 
razão mais frequente para evitar exigir o pagamento de juros de mora, segundo a avaliação de 
impacto da Comissão.

Além disso, a relatora salienta que a consulta pública realizada no âmbito da iniciativa IPM 
(A Sua Voz na Europa) e do EBTP (Painel das Empresas Europeias), referida na avaliação de 
impacto da Comissão, mostra que há empresas que nunca exigem o pagamento de juros por 
atrasos de pagamento porque, inter alia, desconhecem o seu direito a exigir o pagamento de 
tais juros1.

À luz destas conclusões, a relatora considera que tratar apenas uma das causas do problema é 
claramente insuficiente. Apenas se pode lutar contra os atrasos de pagamento com uma gama 
ampla de medidas complementares. Tais medidas deverão incluir a sensibilização das 
empresas, nomeadamente as PME, informando-as sobre os seus direitos. Deverão ser 
promovidas medidas práticas para facilitar o pagamento atempado, como a utilização de 
facturas electrónicas. A relatora apoia também a listagem positiva e negativa dos pagadores e 
a divulgação das melhores práticas para promover o cumprimento dos prazos de pagamento.

Apenas o impacto combinado destas medidas poderá finalmente conduzir a uma cultura 
comercial diferente, mais propensa ao pagamento atempado e em que os atrasos de 
pagamento sejam considerados como abusos inaceitáveis da posição de cliente e violações de 
cláusulas contratuais, e não como uma prática normal. A reformulação do articulado relativo 
aos atrasos de pagamento constitui um passo importante na direcção certa, mas não deverá ser 
a única medida.

Mais pormenorizadamente, a relatora gostaria de debater a possibilidade de melhorias 
relativamente aos seguintes aspectos da proposta da Comissão:

1) tratamento diferenciado de entidades públicas e empresas

A relatora considera que é necessário avançar mais no debate sobre a pertinência de um 
tratamento diferenciado entre entidades públicas e empresas.

A relatora reconhece que as entidades públicas são diferentes das empresas em termos de 
processos de planeamento orçamental e de acesso ao financiamento. Porém, não é evidente 
que, por si sós, estes argumentos sejam suficientes para adoptar abordagens 
fundamentalmente diferentes, consoante se trate de entidades públicas ou de empresas, em 

                                               
1 COM(2009)126, SEC(2009)315, p. 9.
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termos de prazos de pagamento e de sanções. A relatora considera que, em muitos aspectos, 
as relações comerciais entre as empresas e as entidades públicas são semelhantes às relações 
das empresas entre si próprias.

Alternativamente, a relatora deseja explorar a possibilidade de aplicar as disposições relativas 
às entidades públicas também às empresas de utilidade pública (como os operadores nos 
sectores da água ou da energia).

2) limites da indemnização por custos incorridos com a recuperação (n.º 1 do artigo 4.º)

O artigo 4.º estipula que o credor tem direito a ser indemnizado pelos custos suportados com a 
recuperação dos montantes dos pagamentos em atraso. A relatora considera que a 
indemnização por custos internos incorridos deveria ser suficientemente elevada para 
incentivar os credores a exigirem o reembolso e dissuadir os devedores de pagarem com 
atraso, mesmo ao tratar-se de dívidas de pequeno montante. Portanto, uma indemnização de 
40 euros pela recuperação de dívidas inferiores a 1.000 euros parece razoável, mesmo que o 
montante seja, e.g., de 5 euros. Poder-se-á, porém, questionar se o pagamento de montantes 
equivalentes a 1% para dívidas de valor igual ou superior a 10.000 euros é justificado. Em 
princípio, os custos incorridos com a recuperação são os mesmos, tanto para dívidas de 
pequeno, como grande montante. A relatora considera necessário desenvolver o debate sobre 
os limites do ponto de vista da proporcionalidade.

3) o conteúdo dos custos de recuperação "remanescentes" (n.º 3 do artigo 4.º)

A relatora pretende clarificar o conceito de custos "remanescentes" suportados com a 
recuperação. Pode haver um entendimento diferente de "custos suportados com a 
recuperação" em diferentes Estados-Membros, e.g., se tais custos incluem a remuneração dos 
empregados ou não. Considera, portanto, que poderia ser conveniente clarificar (e.g., sob 
forma de considerando) o que é que estes custos podem incluir.

Esta clarificação deverá reforçar os efeitos esperados da proposta em matéria de 
harmonização e dar maior previsibilidade ao devedor, tendo em conta que, além do facto de o 
montante dever manter-se dentro dos limites do "razoável", não há qualquer delimitação 
concreta do montante dos custos de recuperação adicionais que o credor tem o direito de 
exigir.

4) pagamento de uma percentagem fixa de 5% pelas entidades públicas (n.º 5 do artigo 
5.º)

O artigo 5.º prevê uma indemnização de percentagem fixa de 5% do montante devido em caso 
de atraso de pagamento pelas entidades públicas. Esta compensação é adicional relativamente 
aos juros de mora e aos custos por atraso de pagamento. A relatora deseja examinar se 5% é 
uma solução adequada.

5) impacto da proposta sobre os hospitais públicos

A relatora considera importante assegurar que a proposta não resulte numa discriminação 
entre hospitais públicos e hospitais privados no que diz respeito às disposições aplicáveis em 
matéria de atrasos de pagamento.
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V. Conclusão

No presente documento de trabalho, a relatora tentou salientar algumas questões essenciais. 
Embora se reserve o direito de levantar outras questões após um exame mais desenvolvido da 
proposta da Comissão, a sua intenção nesta fase é lançar o debate sobre os méritos da 
proposta e as abordagens adicionais, ou alternativas, salientadas no presente documento.


