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A sustentabilidade é um conceito que tem vindo a assumir preponderância crescente na missão 

estratégica do tecido empresarial e institucional contemporâneo – um sinal positivo dos tempos, 

na clara emergência de abrir caminho ao Futuro e à qualidade de vida das novas gerações.

A um ano de assinalar o seu Centenário, o Crédito Agrícola é manifestamente um exemplo  

de cidadania responsável ao longo da sua história.

Tanto assim é que, anualmente, cada Caixa Associada canaliza uma dotação orçamental para 

apoio a projectos e iniciativas de marcada relevância na área da sustentabilidade e, em especial, 

no plano da responsabilidade social, nas regiões agregadas na sua esfera de actuação. 

Considerando o território do Continente e a Região Autónoma dos Açores, cabe sublinhar  

que o Grupo CA tem uma presença significativa a nível nacional, destacando-se como motor  

de desenvolvimento, não apenas no domínio económico, mas também no âmbito social  

e cultural, nas regiões onde está inserido. Acresce que o Orçamento de Marketing do Grupo CA 

inscreve, em cada ano, uma verba para suporte de iniciativas de âmbito nacional  

que é apurada a partir do contributo financeiro das Caixas Associadas e Empresas Participadas.

Desenvolvimento regional que, na interpretação do Grupo CA, é cada vez mais sinónimo  

de desenvolvimento sustentável, numa ponte de diálogo estreito e permanente com as comunidades 

locais e as suas diferentes gerações – especialmente os jovens.

Próximo das pessoas como nenhum outro player do mercado, o CA é a única instituição 

financeira existente em mais de 250 localidades, sendo que em mais de 400 o único serviço 

bancário disponível é representado pelas nossas ATM.

Se a tudo isso juntarmos o facto de, em termos de fiscalidade, o CA se apresentar como um 

dos principais contribuintes nacionais, resulta claro o papel do Grupo para a afirmação de um 

país na sua relação com o Futuro. 

O ano passado elaborámos o Relatório Preliminar de Sustentabilidade relativo ao triénio 

2006-2008, envolvendo as Caixas Associadas, a Caixa Central e as Empresas do Grupo CA,  

e pudemos constatar que, neste triénio, o Grupo contribuiu com cerca de 10 Milhões de euros 

para acções de solidariedade social.
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Agora, tendo por referência os mesmos actores e o mesmo cenário estrutural, compilámos, 

tratámos e sistematizámos toda a informação relevante facultada pelo SICAM, e que constitui 

o Reporte de Sustentabilidade de 2009. 

Tão importante quanto os dados apurados é, seguramente, a constatação de que o tema  

da sustentabilidade é algo cada vez mais tocante na nossa consciência colectiva de instituição 

financeira que faz da responsabilidade e da ética empresarial dois pilares fundamentais  

que dão suporte ao Futuro sustentável.

ENQUADRAMENTO
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1. HISTÓRIA

Em 2011 comemoram-se os 100 anos da promulgação do Decreto-Lei que regulou a criação 

e funcionamento das Caixas Agrícolas. Hoje, nas vésperas do centenário, o Crédito Agrícola, 

Grupo financeiro de oferta universal, que assume a modernidade sem esquecer as suas raízes 

e o seu código genético, é constituído por 88 Caixas Associadas, pela Caixa Central e por  

6 Empresas Participadas.

1498 - Solidariedade: Uma Tradição Secular

As raízes históricas das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo remontam às Santas Casas da Misericórdia  

– fundadas em 1498 sob a égide da Rainha D. Leonor e de Frei Miguel Contreiras – bem como 

nos Celeiros, criados em 1576 por D. Sebastião. 

1778 - O Embrião do Crédito aos Agricultores

Já no último quartel do século XVIII, a Misericórdia de Lisboa foi pioneira na concessão  

de empréstimos aos agricultores, e rapidamente seguida por outras Misericórdias, gerando 

uma dinâmica que viria a justificar a decisão de Andrade Corvo, então recém-empossado 

Ministro das Obras Públicas, de transformar as Confrarias e Misericórdias em instituições  

de crédito agrícola e industrial (Bancos Agrícolas ou Misericórdias Bancos), em 1866 e 1867.

Além deste processo, os Celeiros Comuns funcionavam, desde o século XVI, como 

estabelecimentos de crédito, aptos a socorrer os agricultores em anos de escassa produção, 

através de um adiantamento em género (sementes) mediante o pagamento de um determinado 

juro, também liquidado em géneros. Os Celeiros portugueses foram pioneiros na Europa,  

já que só nos séculos XVII, na Escócia, e XVIII, na Alemanha, surgiram instituições congéneres. 

Com o aumento das taxas de juro, os Celeiros foram perdendo peso, pelo que se decidiu,  

em 1862, em avançar para uma reforma, visando uma substituição gradual da forma de pagamento  

– de géneros para monetária – e, assim, a ascensão plena ao estatuto de instituição de crédito.

1911 – O Decreto Constitutivo. Crédito Agrícola e a República 

O verdadeiro Crédito Agrícola nasceu escassos meses depois da implantação da República, 

por decreto outorgado pelo Ministro do Fomento, Brito Camacho, a 1 de Março de 1911.  
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Uma decisão que culminava um processo que se iniciou ainda na vigência da Monarquia e para 

o qual contribuíram monárquicos e republicanos.

Mas seria através da Lei n.º 215, de 1914, regulamentada, em 1919, pelo Decreto n.º 5219, que, 

finalmente, ficaram definidas as actividades das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo. 

Nos anos 20, o número de Caixas de Crédito Agrícola Mútuo aumentou graças ao esforço 

de inúmeros agricultores, mas a crise bancária e económica dos anos 30 provocou uma 

estagnação no ritmo da evolução e a consequente passagem das Caixas para a tutela da Caixa 

Geral de Depósitos. 

1974 – Autonomia e Expansão das Caixas

A transformação do sistema político português, a partir de Abril de 1974, foi decisiva  

na dinamização de um movimento pró-autonomização das Caixas existentes, visando a respectiva 

expansão, consentânea com o modelo de desenvolvimento do crédito agrícola mútuo em muitos  

países europeus.

1978 – A Criação da Fenacam 

Por isso mesmo, esse movimento acabaria por resultar na criação, em 1978, da Federação 

Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo – FENACAM, tendo por missão-chave o apoio  

e a representação, nacional e internacional, das suas Associadas. Um dos principais objectivos 

envolvia a revisão da legislação aplicável ao Crédito Agrícola Mútuo, nessa altura já com mais 

de 60 anos de vigência. 

E, em 1982, com a publicação do Decreto-Lei n.º 231/82 – que inclui, em anexo, um Regime 

Jurídico Específico para o Crédito Agrícola Mútuo – as Caixas deixaram de estar sob alçada  

da Caixa Geral de Depósitos, prevendo-se a criação de uma Caixa Central, orientada para 

regular a actividade creditícia das Caixas suas associadas.

Este novo enquadramento legal favoreceu a significativa expansão do Crédito Agrícola durante 

a década de 80.
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Década de 80 – Evolução para um Sistema Integrado

A constituição da Caixa Central, a 20 de Junho de 1984, é um marco fundamental na história  

do Crédito Agrícola, da mesma forma que a instituição, em 1987, do Fundo de Garantia  

do Crédito Agrícola Mútuo (FGCAM), no qual participam – ainda hoje – todas as Caixas 

Associadas. 

Num contexto em que Portugal já é membro de pleno direito da União Europeia, o que envolveu 

um processo de liberalização e desregulamentação económica, a adaptação do Crédito Agrícola 

ao Direito Comunitário conduz a um novo regime jurídico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/91, 

de 11 de Janeiro. 

Este regime estabelece um modelo organizativo – um Sistema Integrado do Crédito Agrícola 

Mútuo (SICAM) – assente no conjunto formado pela Caixa Central e pelas suas associadas, 

mas em que a Caixa Central passa a exercer funções de liderança em matéria de orientação, 

fiscalização e representação financeira do SICAM. O princípio da co-responsabilidade entre  

a Caixa Central e as Associadas é um valor que favorece a consolidação de contas, numa óptica 

de supervisão, solvabilidade e liquidez. 

Anos 90 – Valorização dos Serviços Financeiros

Com o desenvolvimento do sistema financeiro português, num quadro de livre circulação  

de capitais no seio da Europa comunitária, o Grupo CA decidiu, em 1994, valorizar a sua 

prestação de produtos e serviços financeiros, através de uma empresa especializada na Gestão 

de Fundos de Investimento Mobiliário, hoje a CA Gest, e na vertente seguradora, com a Rural 

Seguros, hoje designada CA Seguros – Seguradora Não Vida. No culminar da década de 90, 

surgia a Crédito Agrícola Vida, hoje CA Vida – Seguradora do Ramo Vida. Mais tarde, seria a vez 

da CA Consult, para a área de assessoria financeira.

Numa lógica interna, mas necessariamente com impacto no incremento progressivo  

da qualidade do serviço prestado ao Cliente, é de sublinhar, igualmente, a criação em 1993  

da Rural Informática, hoje CA Informática. Mais recentemente, o destaque vai para o lançamento 

da CA Serviços que fornece serviços informáticos de gestão ao Grupo.
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Rumo à Coesão 

A introdução, em 1998, de uma única plataforma informática para as Caixas Associadas  

e a Caixa Central corresponde a um reforço da unificação do Crédito Agrícola e da sua 

afirmação no mercado como “banco completo”, com canais de distribuição diversificados  

e uma oferta de produtos e serviços ajustada aos vários segmentos, potenciando o aumento  

da quota de mercado no seio de um sector cada vez mais competitivo, nas vésperas  

da integração numa união económica e monetária, que ditaria, para a economia portuguesa, 

mais uma transformação, com a introdução da moeda única – o Euro.

2004 – Programa de Modernização para o Século XXI

Numa Europa apostada em reconquistar competitividade e protagonismo internacional, e em que  

a união monetária, através da moeda única, favorecia as eficiências em termos de meios  

de pagamento, o Grupo Crédito Agrícola iniciava uma nova revolução interna, lançando um ambicioso 

programa de modernização tecnológica, orientado para reforçar a flexibilidade organizativa,  

as competências do capital humano e a excelência na resposta às necessidades dos Clientes,  

assente na inovação, formação e valor, sem esquecer um compromisso sólido, desde sempre,  

com as comunidades envolventes, sintetizando funções únicas no seio do tecido económico nacional.

Os primeiros anos do século XXI ficam para a história do Grupo como decisivos, quer no plano 

da consolidação financeira, quer na criação de uma base tecnológica comum, materializada  

na Rural Informática e no SICAMSERV. 

2006 – Renovação da Imagem

Numa comunhão entre o passado e o presente, o Grupo introduz uma Imagem de modernidade, 

credibilidade e solidez, entre a herança de parceria com o meio rural e o futuro no envolvimento 

com a realidade urbana e novos públicos. Uma visão assente numa estratégia de médio prazo, 

alicerçada num programa estruturante de modernização.

Numa simbiose de valores tradicionais e contemporâneos, partilhada com o universo de Clientes, 

Associados, Dirigentes e Colaboradores, o Crédito Agrícola apostou numa nova Imagem 

corporativa e numa nova comunicação, reafirmando a sua mensagem-chave: Um Grupo 

ao lado das pessoas. 
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A nova Imagem do Crédito Agrícola corresponde a uma dinâmica de mudança – que se estendeu 

às suas unidades de negócio – cuja renovação da identidade gráfica traduziu a partilha comum 

de uma relação ainda mais próxima do Grupo. 

Partindo do anterior símbolo, desenvolveu-se uma imagem corporativa mais contemporânea, 

tendo por base a folha de árvore estilizada, cuja forma aponta para o futuro e as cores reflectem 

os valores do Grupo: se por um lado o verde reforça os valores existentes, por outro, o laranja 

reflecte a atitude de mudança e modernização.

2009 – Novo Posicionamento, Nova Assinatura “Juntos Somos Mais”

O Grupo apresenta a nova assinatura que reflecte o novo posicionamento distintivo da marca 

CA, em que se sublinham os valores de ajuda mútua e solidariedade que estão na essência da 

instituição e se materializam numa palavra: Cooperativismo. O novo posicionamento distintivo 

culminará na celebração do centenário do CA, em 2011. Até lá, toda a comunicação da marca 

passa a assinar: “Juntos Somos Mais” – “Desde 1911”.

Em 2009, o Grupo elaborou o Relatório Preliminar de Sustentabilidade do Grupo Crédito 

Agrícola, que foi divulgado aos diversos stakeholders, enquanto anexo do Relatório e Contas 

de 2008. O projecto surgiu da necessidade de demonstrar o papel que o Grupo Crédito 

Agrícola tem assumido nas comunidades em que se insere, desde as suas origens, ao nível  

da responsabilidade social.
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2. MISSÃO

Grupo financeiro de âmbito nacional, o Crédito Agrícola é um motor de desenvolvimento local, 

na medida em que é um profundo conhecedor do tecido empresarial e da realidade económica 

e social das regiões onde actua. Temos por missão oferecer as melhores soluções para  

as expectativas e necessidades dos nossos Clientes, apresentando uma ampla oferta  

de produtos e serviços para todos os segmentos, adaptados às realidades locais e ao mercado 

em geral, ao mesmo tempo que apoiamos intervenções na esfera social, cultural e desportiva 

que convergem para o progresso das comunidades locais.
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3. VALORES

A matriz cooperativa do Grupo Crédito Agrícola permite um envolvimento único com  

as comunidades locais, pautado por valores essenciais como a solidariedade, responsabilidade, 

equidade, igualdade, esforço próprio, democracia e ajuda mútua. Valores que configuram 

soluções, produtos e serviços capazes de satisfazer todas as necessidades financeiras e 

expectativas das famílias, negócios e empresas, que constituem factores críticos de sucesso 

numa relação de parceria privilegiada com os seus Clientes.

Somos uma instituição credível, que valoriza o relacionamento com o Cliente e o desenvolvimento 

socioeconómico de todo o País, suportada pela actuação de cada uma das suas Caixas a nível 

regional, num equilíbrio entre a captação de poupanças e a concessão de crédito às famílias  

e empresas, e no apoio às Instituições sem fins lucrativos.

AJUDA MÚTUA SOLIDARIEDADE RESPONSABILIDADE

ESFORÇO PRÓPRIO IGUALDADE

CRÉDITO AGRÍCOLA
100 ANOS
1911-2011

DEMOCRACIA EQUIDADE
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4. OBJECTIVOS

As duas últimas décadas do século XX saldaram-se por um significativo desenvolvimento 

do sistema financeiro português, que ganhou complexidade e sofisticação no alargamento 

de soluções e segmentos, considerando perfis diferenciados de Clientes – particulares  

e empresas. Na viragem do século, a adesão à moeda única europeia traduziu-se numa 

elevada alavancagem do crédito e aplicações, gerando maior concorrência entre as instituições 

financeiras e obrigando a esforços de sinergias e eficiência operacional.

A banca universal procurou assumir posições em todas as áreas de negócio, com soluções  

à medida de cada Cliente, corporizando o conceito de “banca de relação” – orientada para uma 

relação intensa e longa com o Cliente. O Crédito Agrícola vai ainda mais longe, privilegiando 

a relação de proximidade com os seus Clientes e Associados. Esta estratégia promove quatro 

objectivos para o reforço da proximidade CA-Cliente:

Apoio ao desenvolvimento local e regional para contribuir  
para o aumento do bem-estar das comunidades

Acessibilidade dos serviços bancários ao maior número  
possível de particulares e empresas

Melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados  
visando um elevado grau de satisfação

Valorização do relacionamento com os Clientes
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5. CÓDIGO DE CONDUTA

O Código de Conduta do Grupo Crédito Agrícola visa um elevado padrão de exigência profissional 

e de conduta ética e deontológica, no rigoroso cumprimento das normas em vigor e das demais  

obrigações e deveres, bem como na execução das melhores práticas do sector, a par da defesa 

do bom funcionamento das instituições e da criação de um clima de respeito recíproco,  

boa colaboração e são relacionamento entre todos os dirigentes e trabalhadores do Grupo 

Crédito Agrícola.

Para além do Código de Conduta do Grupo Crédito Agrícola, o Grupo Crédito Agrícola definiu 

ainda outros normativos internos de conduta, destacando-se o Regulamento Interno de Conduta 

da Actividade de Intermediação Financeira, que institui os princípios e regras a observar  

no exercício da actividade de intermediação financeira, onde se incluem os serviços  

de investimento, os serviços auxiliares dos serviços de investimento e as funções de depositário 

dos valores mobiliários que integram o património de outras instituições de crédito.  
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6. AS NOSSAS EMPRESAS

A CA Seguros é a Seguradora dos Ramos Não Vida do Grupo CA, que garante ao Cliente 

uma total segurança e protecção, e lhe disponibiliza as soluções mais adequadas às suas 

exigências. Partilhando a cultura do Grupo, trata-se de uma empresa totalmente vocacionada 

para o serviço ao Cliente, oferecendo uma vasta gama de soluções flexíveis e adaptáveis a cada 

caso. O envolvimento dos Colaboradores com as preocupações dos Clientes é um ponto forte 

para corresponder a situações imprevistas, propondo soluções inovadoras, com a segurança  

e tranquilidade necessárias para viver em pleno todos os momentos da vida.

A Crédito Agrícola Vida é a Companhia de Seguros do Ramo Vida do Grupo CA. Tem como missão 

apoiar os Clientes na sua protecção social e desenvolvimento económico, oferecendo-lhes 

soluções que satisfaçam as necessidades específicas em termos de poupança, capitalização 

e risco. Com base em três áreas de produtos – Seguros de Vida, Seguros de Capitalização e 

Fundos de Pensões – a CA Vida tem flexibilidade para se adaptar às múltiplas especificidades 

dos seus Clientes.

A CA Gest é a empresa do Grupo que proporciona aos investidores particulares e institucionais 

soluções de investimento de elevado valor acrescentado, adequadas ao perfil e objectivos de 

cada um – Contas Dinâmicas de Investimento, Fundos Mobiliários e Gestão do Património.
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A CA Consult é uma unidade de banca de negócios, dotada de competências técnicas, 

conhecimento sectorial e fundos de capital de risco que, em conjunto com os activos tangíveis 

e intangíveis das Empresas, constituem factores críticos de sucesso para a sua gestão.

A CA Informática tem por objecto a prestação de serviços informáticos ao Grupo Crédito Agrícola, 

incluindo consultoria em matéria de selecção de software e hardware, desenvolvimento e apoio 

ao desenvolvimento de dados, formação de pessoal e prestação de serviços de consultoria em 

organização e gestão, bem como a comercialização de equipamentos e produtos informáticos. 

A CA Serviços é o centro de serviços partilhados do Grupo nas áreas dos sistemas de informação 

e de operação da compensação. 
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7. ORGANOGRAMA

CA VIDA

CA CONSULT

FENACAMCAIXAS ASSOCIADAS

CA SERVIÇOS CA SEGUROS

CA INFORMÁTICA CA GEST

CAIXA CENTRAL
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8. INDICADORES DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

Grupo Crédito Agrícola- Resultados 2009

milhões de euros

2008 2009 variação %

Rubricas de Demonstração Financeira

    Margem Financeira 424,8 340,7 19,8

    Produto bancário 612,3 577,1 5,7

    Custos de Funcionamento 272,4 280,7 3,0

    Provisões e imparidade no crédito e em activos financeiros 81,2 78,8 3,0

    Resultado antes de impostos e interesses minoritários 150,3 64,1 57,4

    Resultado líquido consolidado 120,7 52,4 56,6

Rubricas de Demonstração da Posição Financeira

    Activo 12.122,4 12.947,6 6,8

    Crédito a clientes 8.299,8 8.781,1 5,8

    Situação Líquida 987,5 1.075,4 8,9

    Depósitos de clientes 9.527,5 9.965,0 4,6

Rácio de Solvabilidade (em %)

    Global 12,7

    Tier 1 11,8

8.1. RESULTADOS FINANCEIROS

O Grupo Crédito Agrícola teve, em 2009, resultados líquidos de 52,4 milhões de euros, o que 

representou uma queda de 56,6% relativamente a 2008, ano em que o Grupo atingira um lucro 

consolidado de 120 milhões de euros, nível recorde.

Esta queda ficou a dever-se a uma redução de cerca de 20% da margem financeira,  

como resultado sobretudo da evolução das taxas de juro nos mercados financeiros, induzida 

pela política monetária de resposta à crise.                                                   
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Os Fundos Próprios do Grupo ultrapassaram os mil milhões de euros – 1.075,4 milhões  

de euros -, o que permitiu ao Grupo atingir um rácio de solvabilidade – Tier 1 – de quase 12%  

e uma solvabilidade global de 12,7%, níveis bastante confortáveis face aos normativos em vigor.

O crédito global a Clientes cresceu 5,8% no Grupo, enquanto os depósitos cresceram 4,6%, atingindo 

cerca de 10 mil milhões de euros. O rácio de transformação de recursos em crédito, de 88%  

em 2009, mantém-se bastante conservador, conferindo ao Grupo uma forte posição em liquidez.

O activo do Crédito Agrícola, por sua vez, atingiu praticamente os 13.000 milhões de euros, 

representando 8% do Produto Interno Bruto português.

8.2. POSICIONAMENTO REGIONAL

Bragança
Vila
Real

Viana do
Castelo

Porto

Aveiro Viseu
Guarda

Coimbra

Castelo Branco

Santarém
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Setúbal

Beja

Évora

Portalegre

Faro

Açores

Braga

Quota de Distribuição do CA por Distrito

CA > 30%

CA > 20% < 30%

CA > 15% < 20%

CA > 10% < 15%

CA > 5% < 10%

CA < 5%


