














































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

TRANSTEJO, SA 
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91 

Considerando a aplicação do nº 1, do artigo 146º, do DLEO de 2018 e tendo em conta o montante de 

investimento de 1.675 mil€, e a aplicação da fórmula do “limite máximo de crescimento do endividamento” 

resultaria: 

 

�11.470.780� 	 �0� 
 ��

�81.150.423 	 208.025.085�
 � �, ��% 

Nos termos do nº 1, do artigo 56º, da Lei do OE2018, a Transtejo não contribuiria para o objetivo de não 

agravamento superior a 2% dos níveis de endividamento do setor público empresarial. 

4. Prazo médio de pagamentos (PMP) 

A evolução do Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores, nos termos da Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 34/2008, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 9870/2009, de 13 de abril, 

consta da tabela infra: 

 

Tabela 59 – PMP (2018-2017) 

Ao longo do exercício 2018 foi efetuada uma criteriosa gestão de tesouraria e das dotações orçamentais 

disponíveis para efetuar Despesa, considerando o objetivo de não agravamento dos prazos de pagamento para 

além das datas de vencimento acordadas com os fornecedores (60 dias), tendo sido possível alcançar esse 

objetivo. 

Tomando em consideração e no pressuposto que o apuramento do indicador é influenciado pelos dados 

históricos dos 12 meses decorridos anteriormente, e continuidade do cumprimento mensal deste objetivo, prevê-

se que a curto prazo seja possível alcançar melhorias no PMP. 

O mapa seguinte apresenta a posição em 31-12-2018 das contas a pagar, com evidência das dívidas vencidas e 

dos pagamentos em atraso (“arrears”), conforme definido no Decreto-Lei n.º 65-A/2011, de 17 de maio. 

 
Tabela 60 – Atrasos nos Pagamentos (2018) 

O controlo dos Pagamentos em Atraso é um dos requisitos críticos da aplicação da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso (LCPA)5, aplicáveis às sociedades Transtejo e Soflusa a desde de janeiro de 2014, em 

 
5 O Art.º 3 da LCPA (Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro), estabelece como «Pagamentos em atraso» as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais 

de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura. 

 

Valor %

Prazo  (dias) 44 60 -16 -27,2%

Prazo Médio de Pagamentos 

(PMP)
2018 2017

Variação 18/17

0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Aquisições de Bens e Serviços 448 590 0 0 0 0 -125 448 465

Aquisições de Capital 0 0 0 0 0 0 0

Saldo em dívida 448 590 0 0 0 0 -125 448 465

Dívidas não 

vencidas

Dívidas  Vencidas  de acordo com o Art.º1º DL 65-A/2011
Total
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