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1. INTRODUÇÃO

O exercício de 2007 correspondeu ao último ano do segundo mandato deste executivo. 

Nele destacamos, como decisões e realizações:

1 – Em conjunto com o Conselho Geral e de Supervisão da Caixa Central terminámos a 

proposta de revisão do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e respectiva 

fundamentação, apresentados no decorrer do mês de Maio de 2007, ao Sr. Governador 

do Banco de Portugal, pelos três Presidentes (FENACAM, Conselho Geral e de 

Supervisão e Conselho de Administração Executivo da Caixa Central).

Trata-se dum documento cujas linhas força foram amplamente discutidas e 

consensualizadas no seio do SICAM. Contempla as aspirações de natureza e estrutura 

jurídica do CA, que, a ser integralmente aprovado, permitirá ao Crédito Agrícola nele 

alicerçar o relançamento da sua actividade em bases mais dinâmicas e alargar a sua 

acção de forma desenvolta a todo o mercado. Se não for alterado na sua essência, 

libertará o CA de vários estrangulamentos e condicionantes que ainda o manietam e lhe 

dificultam a concorrência plena com a restante Banca.

Desde a entrega no Banco de Portugal a Direcção concentrou esforços na sua 

aprovação. Solicitámos ao Banco Central, nas reuniões que tivemos a nosso pedido e em 

cartas enviadas, brevidade de apreciação, tentando sensibilizar as autoridades para a 

necessidade que o CA tem de alterar o quadro legal em que se move, por o RJCAM em 

vigor lhe impor demasiadas e injustas restrições. Numa das reuniões obtivemos mesmo a 

promessa de empenho do Sr. Vice-Governador com o pelouro da Supervisão Bancária, 

para o Banco de Portugal ter uma posição definida sobre a proposta do CA, durante o 

mês de Março de 2008.

2 – Iniciámos em 2 de Janeiro de 2007 o Serviço de Produção Documental para o CA, 

após um sem número de vicissitudes que fomos levando ao conhecimento das 

associadas. Estamos absolutamente seguros de que se trata dum marco com 

importância crescente na vida da Federação, mas também muito relevante dentro do 

Sistema de Crédito Agrícola. Sobre este assunto e de há quatro anos a esta parte, foram 

por nós tecidos um sem número de comentários, pelo que nos abstemos, nesta nota 

introdutória, de maiores considerações sobre ele.

Como temos vindo a informar ao longo do exercício, analisámos a pertinência e 

oportunidade do investimento em equipamentos que permitam introduzir cor nos 

documentos a produzir no âmbito do SPD (Serviço de Produção Documental), para o 

universo SICAM utilizador da solução Ruris. Os custos a incorrer têm significado, pelo 

que se impõe uma ponderação de custo/benefício, nunca perdendo de vista que a 

vulgarização da utilização fará descer significativamente os actuais valores unitários 

extrapoláveis.
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Pusemos de pé em 2007 um Plano de Contingência para o Serviço, que não existia, 

oneroso mas indispensável para garantir a perenidade do seu fornecimento, em caso de 

catástrofe, testado, oportunamente, com sucesso (DOSI, DSA e RI).

3 – A Direcção iniciou em 2007 estudos que analisam a possibilidade, pertinência e 

oportunidade de colocar a Auditoria dentro das regras de mercado. Desejamos que os 

custos com o Serviço de Auditoria, como todos os outros em que forçosamente 

incorremos, sejam totalmente transparentes. Tal só é possível alterando as regras 

actualmente em vigor. Ao longo de 2008 apresentaremos o resultado deste estudo às 

associadas e, se ele for positivo para as nossas aspirações, apresentaremos também uma 

proposta de alteração ao modelo de distribuição dos custos pelos utilizadores.

Ainda neste âmbito, tomámos a iniciativa inédita de devolver às associadas 20% da 

quotização total recebida em 2007. Desta acção resultou que, no exercício, o montante 

total de quotização recebido pela FENACAM foi já inferior ao total de custos incorridos 

com o Serviço de Auditoria.

Foi solicitado à CA Informática a construção de raiz duma solução específica para o 

Serviço de Auditoria. Após avaliação da nossa necessidade por aquela empresa, em 

comunhão de esforços com o Coordenador e a colaboração que este recrutou 

internamente no Serviço, concluiu-se que a quase totalidade das valências que 

procuramos está já instalada numa solução que a Ex-RI criou para a auditoria da Deloitte 

e que, em principio, nos será cedida.

Trata-se duma acção/investimento de grande alcance para a FENACAM, para a Auditoria 

e para o Crédito Agrícola, pondo os olhos na diminuição do número de Caixas, em 

ordem a atingir dois grandes objectivos:

 Aumentar a qualidade e profundidade das auditorias, com trabalhos e 

levantamentos de campo realizados em espaço de tempo mais curto, relatórios 

entregues mais rapidamente, permitindo, por conseguinte, significativos 

aumentos de eficiência;

 Libertar alguns recursos humanos que, ao ritmo dessa libertação, poderão ser 

seleccionados internamente, consoante o perfil e a motivação, para as também 

muito nobres tarefas de apoio e consultoria especializada às associadas. A 

libertação de recursos humanos aludida, paulatina e gradual, dependerá sempre 

da qualidade e eficácia da própria solução informática e da anulação, ou 

mitigação do risco para a fiabilidade e celeridade do trabalho a produzir pelo 

Serviço.

4 – No SATA (Serviço de Apoio Técnico), foi feita uma profunda análise pela empresa de 

consultoria MBR ao seu paradigma de organização e funcionamento, verificando a 

competitividade no mercado do pricing praticado e o modelo de financiamento, face 

aos repetidos défices averbados. Após a entrega do respectivo projecto, foi iniciado um 
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processo de transformação, que se espera conducente à eliminação dos referidos e 

elevados défices. O Serviço apresenta em 2007 um total de proveitos superior a 2006, 

superando o orçamentado, o que é uma circunstância positiva. 

5 - O controlo da produção de cheques para o CA, passou a ser feito pela FENACAM, 

desde Janeiro de 2007, reflexo da apreciação positiva do nosso trabalho, pelos nossos 

pares.

6 – Realizamos a V Viagem Intercooperativa, tendo sido escolhida a Hungria para a 

reunião de trabalho. O contacto com outros sistemas bancários cooperativos, 

desenvolvido ao longo destes cinco certames, é cada vez mais útil. Trocámos 

experiências e abrimos a possibilidade de desenvolver laços comerciais. Atribuímos 

importância crescente ao reforço dos laços afectivos e aprofundamento do 

conhecimento recíproco que é proporcionado aos participantes, com reflexos também 

na coesão do nosso Grupo Bancário.

7 – A Direcção, representada pelo Presidente acompanhado por outro director, em 

rotação, esteve presente em vários seminários, conferências e congressos, realizados 

pelas estruturas de que o CA é associado, fazendo as intervenções para que foi 

solicitado, conhecendo melhor os congéneres e dando a conhecer o Crédito Agrícola 

Mútuo e a sua actual realidade.

8 - Contratámos duas empresas imobiliárias para colocarem no mercado o edifício sede, 

sito na Rua Pascoal de Melo. O edifício é demasiado grande para o actual nível de 

ocupação, pelo que terá de ser alienado e adquiridas instalações adequadas, sem 

incorrer nos custos que enfrentamos hoje.

Naturalmente que, se a iniciativa for bem sucedida, em cumprimento de normas éticas e 

legais, apresentaremos à A.G. o resultado obtido, para aprovação, antes de qualquer 

compromisso

9 – Nutrimos a convicção de que as Assembleias Gerais da Federação e do mesmo modo 

as da Caixa Central, são momentos formais, com agendas pesadas, que conduzem a 

alguma rigidez, não sendo por isso muito propícias e fomentadoras de debates e 

reflexão sobre muitos assuntos em que esse debate é desejável e vivificante para o 

SICAM. As reuniões descentralizadas que a FENACAM e a Caixa Central vêm fazendo, 

são corolário disso mesmo, embora nos pareça que, em ambos os casos, ficam ainda 

bastante aquém de esgotar o debate.

Assim, a Direcção decidiu, no final do exercício, que ao longo do ano de 2008 serão 

lançadas duas iniciativas contidas no âmbito “A FENACAM COMO FORUM DE DEBATE 

ABERTO DO CA” e inseridas nas comemorações do trigésimo aniversário da Federação. 

Em consequência, no primeiro semestre promoveremos um seminário onde serão 

abordados temas que reputamos de grande actualidade no Crédito Agrícola e no início 
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de Novembro (mês em que se completa o aniversário) reuniremos, se as associadas 

concordarem, o Segundo Congresso do Crédito Agrícola.
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2. ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS DA FEDERAÇÃO

2.1. Serviço de Apoio Técnico (SATA)

A actividade deste Serviço, muito embora condicionada pela situação económica, 

ultrapassou os objectivos propostos, bem como os resultados verificados no ano 

anterior, destacando-se as avaliações imobiliárias solicitadas pelo Crédito Agrícola,

atingindo 5.697 processos com um montante avaliado de 1.121 milhões de euros.

Avaliações Imobiliárias

Em 2007, salienta-se o facto de se ter verificado um aumento do número total de 

processos, face ao ano anterior, em 15% e um aumento de 6% no montante avaliado, 

tendo sido realizados 5.697 relatórios de avaliação e autos de medição e o montante 

avaliado ascendido a 1.121 milhões de euros.

Evolução do Número de Processos de Avaliação e Montante Avaliado

A duração média de elaboração de cada relatório de avaliação, desde a data do pedido 

até à sua conclusão, diminuiu ligeiramente, relativamente ao ano anterior. Este prazo 

depende, em larga medida, da cooperação entre os técnicos e os colaboradores das 

Caixas Agrícolas. Uma adequada organização documental dos processos ao nível das 

CCAM, conduzirá a uma redução significativa da duração média de tramitação dos 

processos.

Com a alteração da estrutura de preços implementada no início de 2007 – introdução 

de um preço único para avaliações no âmbito das operações de crédito à habitação – foi 

necessário proceder a alterações no Sistema de Gestão de Avaliações, efectuadas em 

colaboração com o Departamento de Aplicações Distribuídas da CA Serviços. Na 

sequência das modificações, foram também efectuados pequenos ajustamentos, 

decorrentes da experiência entretanto adquirida pelos técnicos e pelos colaboradores 

das Caixas Agrícolas.

Na sequência da transição para as Normas de Contabilidade Ajustadas, procedemos, por 

solicitação das Caixas Agrícolas, à avaliação dos imóveis de serviço próprio, sedes e 

balcões.

Ano Processos Processos
(Δ%)

Montante
(mil euros)

Montante
(Δ%)

2007 5.697 15% 1.120.814 6%
2006 4.957 22% 1.050.200 3%
2005 4.078 n.a. 1.023.666 n.a.
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Continuamos a colaborar no projecto “Gestão de Garantias” inserido no Programa 

“Transformação da Função Risco no Grupo Crédito Agrícola” em desenvolvimento pela 

Caixa Central para, entre outros aspectos, possibilitar a realização das reavaliações.

Por solicitação de uma empresa de consultoria, foi realizado um conjunto de avaliações 

de prédios rústicos, enquadradas no âmbito de um projecto global de um fundo de 

investimento imobiliário.

A colaboração estabelecida com as Caixas Agrícolas de Albufeira, Alto Minho, S. João da 

Pesqueira e Zona do Pinhal, para a realização de avaliações imobiliárias tem-se mostrado 

uma parceria proveitosa e eficaz, prosseguindo-se no sentido de uma uniformização de 

procedimentos ao nível dos relatórios produzidos e dos critérios utilizados, permitindo o 

alargamento da cobertura territorial ao nível da realização das avaliações.

Esta parceria também possibilita a realização “interna” de avaliações para as Caixas 

Agrícolas de outras regiões, mantendo os mesmos padrões de qualidade, rapidez e com 

um preço competitivo.

Os proveitos directos desta actividade, 588.747 euros ultrapassaram o valor 

orçamentado, 510.000 euros, e o realizado em 2006, 541.331 euros, consolidando o 

crescimento verificado desde 2005.

Assistência Técnica

Nesta actividade continua a verificar-se um decréscimo do número de dias de assistência 

técnica. Esta situação resulta, nomeadamente, de em 2007 não ter sido possível 

apresentar qualquer projecto de investimento para financiamento no âmbito do IV 

Quadro Comunitário de Apoio e diversificação da actividade creditícia do Crédito 

Agrícola, para os diferentes sectores da actividade económica. 

No ano transacto efectuaram-se 1.015 dias de assistência técnica, que significou uma 

redução de actividade em 8% relativa a 2006, tendo os proveitos ascendido a 63.285 

euros, menos 10% que no ano anterior, sendo que, o preço por dia de assistência 

técnica se mantém inalterado desde 2000.

O trabalho de apoio técnico constitui um suporte importante em algumas Caixas 

Agrícolas, para clientes - associados - agricultores, nas mais variadas funções, 

nomeadamente: colaboração na formalização de candidaturas a linhas de crédito do 

IFAP; preparação da documentação na sequência de projectos aprovados, em anos 

anteriores; esclarecimentos referentes ao Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(QREN); colaboração na resolução de problemas relacionados com o IFAP e informação 

sobre ajudas ao rendimento. 

Salientamos que, paralelamente às actividades possíveis de identificar e quantificar, é 

desenvolvido, ao longo do ano, um trabalho de apoio técnico-comercial, conjuntamente 
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com os responsáveis de balcão e Serviço Comercial das Caixas Agrícolas, importante na 

captação de novos associados e clientes e num reforço nas relações com os já existentes.

Tal como referido não foi possível apresentar qualquer projecto de investimento para 

financiamento no âmbito do IV Quadro Comunitário de Apoio em virtude da falta de 

legislação. Assim, os proveitos directos desta actividade foram nulos em 2007. 

Execução Orçamental 

A nível da execução orçamental em 2007, o total de proveitos directos ascendeu a 

aproximadamente 652 mil euros, ultrapassando em 80 mil euros o montante 

orçamentado. Este diferencial, ocorre por via de dois factores, o orçamento para o ano 

foi elaborado de modo prudente, face às expectativas económicas existentes à data, e 

verificou-se um aumento de 15% na actividade da rubrica avaliações imobiliárias.

A actual estrutura dos proveitos directos, reflecte a tendência dos últimos anos, um 

aumento progressivo da componente das avaliações imobiliárias e redução, muito 

significativa das outras duas rubricas, nomeadamente a da assistência técnica e a dos 

projectos de investimento (nula em 2007). De referir que esta evolução tem sido 

acompanhada pela redução do número de colaboradores (técnicos) do Serviço.

Outras Actividades

Manteve-se na Intranet do Crédito Agrícola no Sistema de Divulgação de Informação 

(SDI/RIIS), com periodicidade trimestral, um conjunto de informações para o Grupo 

Crédito Agrícola.

A partir do gabinete central/sede, o SATA, para além da actividade inerente ao seu 

normal funcionamento, elaborou 49 Informações e 5 comunicações à Direcção, 46 

notas internas de serviço aos técnicos e 39 cartas. 
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Quadro de Pessoal

O Serviço de Apoio Técnico é actualmente composto por 1 Coordenador, 17 técnicos, 

sendo 4 em regime de prestação de serviços, e por 1 administrativo. 

2.2. Serviço de Auditoria (SAUD)

A actividade desenvolvida pelo Serviço de Auditoria no decurso de 2007 consistiu no 

seguinte:

 Exame dos elementos de escrituração e das correspondentes demonstrações de 

natureza financeira e patrimonial das Caixas Agrícolas, sendo verificadas as 

normas contabilísticas, administrativas e os procedimentos de controlo interno 

em geral e comprovado o cumprimento dos avisos e instruções do Banco de 

Portugal, compreendendo os elementos de reporte prudencial e contabilístico e

as directivas da Caixa Central;

 Emissão dos correspondentes relatórios no final das auditorias;

 Realização de dois trabalhos de averiguação específica em duas Caixas Agrícolas;

 Esclarecimentos sobre questões técnicas colocadas pelas Caixas Agrícolas;

 Envolvimento, por solicitação dos Tribunais ou das CCAM, em processos 

judiciais.

Na programação manteve-se o critério de tomar por base o tempo decorrido desde a 

última auditoria realizada tendo-se dado prioridade às solicitações da Caixa Central.

Demos igualmente cumprimento aos pedidos do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola 

Mútuo num total de 23 CCAM. Além destas, o Fundo solicitou durante o ano de 2007

mais 2 relatórios de auditoria a Caixas Agrícolas. 

As auditorias reportam-se às contas trimestrais tomando por base o último trimestre 

encerrado à data de início dos trabalhos.

Nas auditorias em que se entendeu necessário, efectuou-se a coordenação dos trabalhos 

na sua fase de execução em campo. A revisão final dos relatórios de auditoria e dos 

trabalhos de averiguação específica fez-se a partir da sede.

Os relatórios das auditorias foram enviados à Direcção da FENACAM e, nos termos da 

lei, à Direcção e Conselho Fiscal das Caixas Agrícolas, à Caixa Central, ao Banco de 

Portugal e ao Fundo de Garantia do CAM quando solicitado. 

Auditorias Realizadas

Foram auditadas 83 CCAM, num total de 100 (universo que constitui o SICAM em final 

de 2007), resultando uma cobertura global, em número, de 83%.
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Em relação ao crédito concedido e aos depósitos totais o grau de cobertura é de 82% 

em ambos.

A nível regional foram realizados trabalhos em todas as zonas (com excepção dos 

Açores).

Em termos comparativos, tomando o número de CCAM, o crédito concedido e os 

depósitos totais, a estrutura percentual das auditorias realizadas é a seguinte, para cada 

zona:

Auditorias Realizadas

2006 2007

ZONA
Número (%)

  Crédito
Concedido (%)

Depósitos
Totais (%)

Número (%)
  Crédito
Concedido (%)

Depósitos
Totais (%)

Minho 80 90 88 87 91 92

Trás - os - Montes 77 76 77 75 82 82

Beira Litoral 79 89 89 82 83 82

Beira Interior 100 100 100 100 100 100

Ribatejo/Oeste 82 86 86 86 88 87

Alentejo 78 64 64 88 73 73

Algarve 100 100 100 60 81 81

MÉDIA GERAL 83 82 82 83 82 82

Efectuaram-se menos 4 auditorias do que no ano anterior, mas o grau de cobertura 

manteve-se (83%) devido à diminuição do número de CCAM. Nos valores patrimoniais 

envolvidos, o grau de cobertura continua nos 82%, referentes, respectivamente, ao 

crédito concedido e aos depósitos totais.

Para a obtenção deste resultado e considerando, nomeadamente na área dos activos de 

risco, a qualidade e a profundidade das auditorias, foi determinante o empenhamento e 

grande dedicação de todos, continuando garantida a credibilidade do trabalho realizado 

junto das entidades destinatárias dos relatórios.

Para se manter a eficácia e a qualidade das auditorias é indispensável que o actual 

quadro de auditores se mantenha estável, nomeadamente o seu núcleo principal, sendo 

este o propósito da Direcção da FENACAM.

Continuaram a utilizar-se os instrumentos operacionais de gestão de informação, no 

âmbito do processo de modernização tecnológica em curso no SICAM, de forma a se 

poder tirar a maior rentabilidade possível dos mesmos, com o objectivo de se conseguir 

uma maior eficiência no cumprimento das funções de auditoria.

Em 2007 entrou em vigor um novo quadro contabilístico passando obrigatoriamente as 

CCAM a apresentar as suas contas de acordo com as Normas Contabilísticas Ajustadas 

(NCA). Esta situação acabou por não afectar de forma relevante as auditorias realizadas 

em 2007, conseguindo-se manter, conforme referido, a cobertura global de 83%.
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Trabalhos de Averiguação

Os trabalhos de averiguação, de natureza pontual, respeitam a investigações de 

irregularidades verificadas em duas CCAM.

Esclarecimentos Prestados às Caixas Agrícolas

Durante o ano de 2007, por solicitação, em geral, de Caixas Agrícolas, continuaram a 

ser efectuados directamente pelos auditores, numerosos e frequentes esclarecimentos 

sobre questões técnicas de diversa natureza.

Envolvimento em processos judiciais/Solicitação dos Tribunais ou das CCAM

Durante o ano de 2007 foi solicitada a presença de um total de 3 auditores para 

prestarem declarações como testemunhas em vários Tribunais (Judicial e Trabalho). 

Foram também emitidos relatórios de peritagem sobre processos Judiciais envolvendo 

Caixas Agrícolas.

Restante Actividade

Além dos trabalhos de auditoria, os de averiguação específica, os esclarecimentos 

prestados e o envolvimento nos processos em Tribunal, o Serviço de Auditoria 

desenvolveu a partir da sede toda uma actividade relativa ao seu próprio 

funcionamento, de que se destacam, no decurso de 2007, a emissão de 17 Normas 

Técnicas para os auditores, 24 Informações também aos auditores, 7 Informações à 

Direcção da FENACAM e a realização de 1 reunião de trabalho com os auditores em 

Lisboa.

Quanto à formação externa, no decorrer de 2007, todos os auditores frequentaram 

duas acções de formação sobre "Imparidade" e uma acção sobre "IAS / IFRS –

Esclarecimento de Dúvidas", tendo sido despendidos 42 dias úteis no total. 

Quadro de pessoal

No final de 2007 o serviço de Auditoria integrava 1 Coordenador, 14 auditores de 

campo e 2 elementos no secretariado.

2.3. Serviço de Produção Documental e Aprovisionamento (SPDA)

Em 2007, o SPDA colocou em prática um conjunto de acções que permitiram uma vez 

mais cumprir com os objectivos traçados em termos do Plano de Actividades e 

Orçamento para o exercício. O serviço alcançou uma dinâmica nunca antes verificada 

quer em termos de volumes, quer em termos de diversidade da actividade, pelo que 

passamos a descrever o Serviço por áreas de negócio: 
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Centro de Produção Documental (CPD)

Conforme planeado, sem sobressaltos, o CPD do Crédito Agrícola iniciou a laboração 

em 1 de Janeiro de 2007, passando a produzir, envelopar e enviar (via CTT) todos os 

documentos Institucionais do Crédito Agrícola para os seus Clientes.

Para além destas funções, o CPD procedeu:

 em conjunto com a CA Serviços, ao desenvolvimento e implementação de novos 

documentos essenciais à actividade das CCAM;

 em colaboração com o Departamento de Marketing da Caixa Central, à 

realização de vários mailings para os Clientes CA, tendo em conta as Caixas 

aderentes. Foram também inseridas mensagens nos documentos, quando 

solicitadas, por parte da Caixa Central (Departamento de Marketing, 

Departamento de Meios Electrónicos de Pagamento, Departamento de 

Organização de Sistemas de Informação) e também por parte das CCAM;

 à realização de um teste ao serviço de contingência “Disaster Recovery” 

contratado, feito em paralelo com a produção real de documentos (iniciativa 

acompanhada pela FENACAM, Caixa Central e CA Serviços).

De salientar que com a entrada em funcionamento do CPD do CA foi elaborado um 

documento normativo que estabelece os procedimentos e normas no relacionamento 

com este serviço, bem como quais os serviços disponíveis e respectivo preçário 

(informação residente no SDI: FENACAM\SPDA\CPD\Preçário – Normativo e Formulários).

Por outro lado, fruto do bom desempenho do CPD, e em parceria com as empresas do 

Grupo, CA Seguros e CA Vida, iniciamos um conjunto de novos desafios:

 Projecto “CA Seguros” com o objectivo de passar gradualmente a produção 

documental desta empresa do Grupo para o CPD do Crédito Agrícola, com 

previsão de entrada em produção do primeiro documento no início de 2008;

 Projecto “CA Vida” com o objectivo de reestruturar a base de dados da CA Vida, 

bem como renovar o layout de todos os seus documentos, para entrada em 

produção no CPD do CA durante o ano de 2008;

 Projecto “Cor” com objectivo de desenvolver e divulgar junto do Grupo CA as 

potencialidades da impressão a cor nos documentos a enviar aos Clientes, 

possibilitando inclusive a reformulação de alguns documentos já existentes (ex.: 

Extractos de Cartões de Crédito e Contacto ou Extracto Integrado). 

Só nos foi possível abraçar estes novos desafios, uma vez que nos antecipamos a estes 

acontecimentos, e iniciamos um conjunto de investimentos, tais como:
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 Ampliação e melhoria das instalações (em termos das condições de trabalho, 

comunicações de dados, rede eléctrica, rede de dados, rede de voz) e aquisição 

de diverso mobiliário;

 Negociação de equipamento de grande capacidade em termos de impressão a 

cor;

 Negociação de um equipamento de envelopagem com flexibilidade em termos 

dos formatos dos envelopes a utilizar, permitindo a envelopagem automática de 

documentos em envelopes DL (11,5cmx23,5cm), C5 (A5) e C4 (A4).

Tratando-se de uma unidade de características produtivas, a laborar por turnos (quando 

o volume de trabalho o exige), seleccionamos um conjunto de informação relevante e 

que espelha a actividade do Centro de Produção Documental durante o primeiro ano de 

actividade:

Centro de Produção Documental (CPD)
(registo de 12 Meses de Actividade)

Produção Documental Total (Unidades)
Documentos Recebidos (via CA Serviços) 12.198.386
Documentos Arquivados (Arquivo Digital) 12.198.386
Documentos Produzidos (Expedidos) 11.731.656
N.º Total de Impressões 14.770.311
N.º Total de Objectos Postais (Expedidos) 10.128.359

Taxa Média de Agregação de Documentos 16%

No entanto, não queremos deixar de realçar o bom entendimento e mútua colaboração 

existente entre a CA Serviços e o CPD, sendo estas duas áreas essenciais para que este 

serviço seja prestado às Caixas Agrícolas e Empresas do Grupo cumprindo na íntegra 

com os requisitos exigidos.

Gestão de Cheques 

Foi outra área de negócio que passou para a esfera da FENACAM. Este serviço consiste 

na gestão e controlo do fornecimento de cheques e facturação dos serviços efectuados 

por uma empresa externa ao Grupo CA.

Assim, no primeiro ano de exercício desta gestão contratual foi feito o devido 

acompanhamento ao serviço de produção de cheques para o CA, serviço a funcionar 

em regime de outsourcing, prestado pela empresa MAILTEC (com a qual o CA possui 

contrato até 31 de Dezembro de 2010). Foi também feito um esforço no sentido de 

responder, em tempo útil, a todas as solicitações das CCAM.

Participamos em reuniões com vista ao melhoramento deste serviço, tendo sido feito no 

final de 2007 um balanço onde apontamos como aspectos a melhorar a qualidade de 

impressão dos cheques, seu acabamento e melhoria dos preços e prazos de entrega.
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Aprovisionamento

Tratando-se da área emblemática do Serviço, correspondendo à actividade da Central de 

Compras do Grupo CA, de uma maneira geral em 2007, este serviço correspondeu em 

padrões aceitáveis às solicitações que foram colocadas pelas Caixas Agrícolas e Empresas 

do Grupo.

Este serviço permite estreito e permanente relacionamento com as Caixas Agrícolas, 

através do:

 Fornecimento de impressos, consumíveis de papelaria e informáticos, 

equipamentos de escritório e de tratamento de dinheiro e brindes;

 Estabelecimento de contratos de assistência técnica para os equipamentos 

fornecidos;

 Envio e divulgação de algumas campanhas de produtos não financeiros junto

das CCAM.

Centro de Impressão

Em 2007, este tipo de serviço centrou a sua acção ao nível da componente de imagem, 

através da actualização dos impressos utilizados pelas Caixas, situação desenvolvida em 

parceria com o Departamento de Organização e Sistemas de Informação da Caixa 

Central.

Este serviço assegurou também:

 a produção, envelopagem e envio dos documentos da CA Vida para os seus 

Clientes;

 a produção dos documentos Institucionais do Grupo CA (Planos de Actividades e 

Orçamento e Relatórios e Contas, Revistas promovidas localmente pelas CCAM e 

Manuais de Formação);

 o apoio interno aos serviços existentes, bem como à Direcção da FENACAM.

Apoio Administrativo

Em virtude das novas áreas de negócio, durante o ano de 2007 a área administrativa 

teve um acréscimo de volume de trabalho considerável, pelo que apostamos na 

formação dos Colaboradores afectos a esta área a nível da vertente organizacional e 

informática.

Durante o ano de 2007, tentamos disponibilizar o máximo de informação às Caixas 

Agrícolas e Empresas do Grupo, quer através de circulares e catálogos, quer através da 

colocação de informação no SDI.
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Foram enviados pelo Serviço 1.263 ofícios e 2.017 faxes para as mais diversas entidades, 

208 informações, e ainda 53 circulares para as CCAM. Foram também elaboradas 284 

propostas a fornecedores.

Foram também emitidas 1.960 notas de encomendas, 2.958 guias de entrada em 

armazém, 12.406 facturas, 231 notas de crédito e 241 guias de consumo interno.

Instalações

Em 2007, procedeu-se à ampliação das instalações, através do aumento da área útil 

existente no piso 1, possibilitando a criação de 4 novos gabinetes, e reconversão da área 

afecta ao armazém, passando uma parte a ser afecta à área do CPD (com a criação de 

sala de apoio aos técnicos de informática e aumento da área de produção).

Quadro de Pessoal

A equipa do SPDA, em 2007 passou a ser constituída por 15 colaboradores afectos às 

seguintes áreas:

 1 Chefe de Serviço;

 2 Colaboradores – Apoio Administrativo.

Centro de Produção Documental:

 3 Colaboradores – Técnicos de Informática;

 3 Colaboradores em regime de prestação de serviço - Operadores de 

Envelopadoras). 

Aprovisionamento: 

 1 Chefe de Armazém;

 1 Operador de Armazém;

 2 Contínuos (que asseguram o serviço externo).

Centro de Impressão: 

 1 Operador de Informática e de Equipamentos;
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0
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1.000.000
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2.000.000
2.500.000
3.000.000

Vendas  Produtos /CMVMC/Res ultado Bruto de Vendas  (€)

Vendas 2.622.183 2.853.592 2.801.225 2.799.609 2.754.944

CMVMC 1.929.614 2.032.561 1.988.739 2.005.138 2.004.983

Resultado Bruto de Vendas 692.569 821.031 812.486 794.472 749.962

2003 2004 2005 2006 2007

Prove itos  Orçamentados /Rea l izados

0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000

Euros

Proveitos Suplementares 10.000 11.383

Prestação de Serv iços 1.705.000 2.536.535

Vendas 2.700.000 2.754.944

Orçamentado Realizado

Repartição Percentua l dos  Prove itos  por Áreas

38,39%

4,93%

51,95%

2,52%
0,21%

2,00%Assistência Técnica (Contratos)

Campanhas Não F inanceiras

Centro de Impressão

Centro de Produção Documental

Gestão de Cheques

Vendas

 1 Operador de Equipamentos (que efectua as devidas compensações na área do

armazém).

Resultados da Actividade:

Em 2007, no Plano de Actividades e Orçamento para o SPDA, foi traçado como 

objectivo alcançar o Total de Proveitos 4.415.000 Euros, pelo que o valor alcançado de 

5.302.863 Euros representa um acréscimo de 20,00%.

Fruto da aposta feita na criação de novos serviços através da modernização tecnológica 

e de recursos altamente qualificados, a estrutura de proveitos apresenta-se equilibrada 

com as Vendas a representar 52% e a Prestação de Serviços a representar 48% (situação 

nunca antes verificada).
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Em termos de vendas de produtos, podemos constatar que a actividade da área de 

Aprovisionamento tem vindo a consolidar-se, mantendo-se em níveis muito semelhantes 

nos últimos quatro anos.  

Por um lado a relação existente entre “Vendas Produtos/CMVMC/Resultado Bruto de 

Vendas”, ilustra o bom desempenho desta área do SPDA.

Por outro lado, com a introdução de novos serviços de elevada componente técnica e 

tecnológica houve, em reconhecimento por parte das Caixas Agrícolas e Empresas do 

Grupo, uma adesão forte aos produtos e serviços disponibilizados pelo SPDA, situação 

que nos permite obter uma estrutura de proveitos equilibrada em termos de Vendas e 

Prestação de Serviços. 

2.4. Serviços Administrativos e Financeiros (SAF)

Durante o ano de 2007, os Serviços Administrativos e Financeiros deram continuidade às 

suas funções de apoio à Direcção e aos vários Serviços da FENACAM.

Actividades Principais

Tesouraria:
 Registo e controlo de entrada de documentos (facturas, notas de débito e crédito 

de fornecedores);

 Planeamento de pagamentos de acordo com a data de vencimento e proposta de 

aplicação de excedentes ou necessidades de fundos, para aprovação da Direcção;

 Emissão de cheques e ordens de transferência a fornecedores;

 Emissão de recibos e controlo dos recebimentos de clientes.

Facturação de Serviços:
 Emissão de notas de débito e crédito relativas à prestação de serviços do SATA, 

quotização anual e das relacionadas com comissões de campanhas não financeiras 

do SPDA.

Contabilidade:
 Registo e controlo da contabilidade, de acordo com o Plano Oficial de 

Contabilidade (POC);

 Cumprimento das obrigações fiscais e legais;

 Reconciliações bancárias e conferência de contas;

 Prestação de contas trimestrais para efeitos de consolidação com o SICAM;

 Prestação de contas anuais.

Secção Pessoal:
 Processamento mensal de salários e emissão/envio dos respectivos mapas 

obrigatórios;

 Manutenção e actualização do arquivo de pessoal;
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 Emissão de listagens de controlo de custos com pessoal;

 Gestão do processo de medicina, higiene e segurança no trabalho.

Apoio Informático:
 Manutenção do servidor e controlo de seguranças;

 Instalação, manutenção e actualização de software e apoio informático, de acordo 

com o solicitado.

Manutenção e Património:
 Manutenção da rede de comunicações;

 Manutenção do edifício, assegurando a realização das reparações necessárias;

 Gestão dos contratos de manutenção do edifício e equipamentos;

 Controlo das apólices de seguro das viaturas, pessoal e edifício;

 Assegurar a recepção do edifício sede (atendimento e encaminhamento de 

visitantes, atendimento telefónico, abertura e encerramento das instalações);

 Controlo da utilização e manutenção da viatura de serviço geral, bem como do 

aluguer de viaturas quando necessário;

 Gestão dos processos de aquisição e alienação de viaturas da Federação.

Secretaria-Geral:
 Manutenção e actualização do ficheiro das CCAM associadas, delegações e 

respectivos títulos de capital;

 Arquivo geral, de entidades e CCAM associadas;

 Apoio logístico dos restantes Serviços da sede e Direcção, nomeadamente através 

da distribuição e expedição de correio interno/externo e serviço externo.

Quadro de Pessoal

O quadro de pessoal do SAF é actualmente constituído por 6 colaboradores para o 

desenvolvimento de todo o trabalho atrás referido, distribuídos do seguinte modo:

 1 Chefe de Serviço;

 3 Colaboradores – Tesouraria, Contabilidade, Facturação de Serviços, Secção de 

Pessoal, Apoio Informático, Manutenção e Património e Arquivo;

 2 Colaboradores – Apoio logístico aos Serviços da sede e Direcção. 

Desde Agosto, a Recepção da sede passou a ser assegurada por um elemento de empresa 

especializada, depois da transferência, no último trimestre de 2006, de um elemento da 

recepção para o SPDA.

Outras Actividades

O SAF desenvolve para além das tarefas atrás descritas várias actividades esporádicas, de 

acordo com o solicitado quer pela Direcção, quer pelos restantes Serviços.
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Desde 2006, no âmbito da criação do Centro de Produção Documental do Crédito 

Agrícola, o SAF é responsável pela base de dados digital de assinaturas dos responsáveis 

das CCAM e seus Balcões, utilizadas em documentos diários e mailings, assegurando a 

sua manutenção e actualização.

No que diz respeito a formação externa, houve a participação em algumas acções, 

nomeadamente, “Encerramento de Contas 2006 e Orçamento de Estado 2007” e “O 

Normativo Contabilístico Nacional”, ambas promovidas pela Câmara dos Técnicos Oficiais 

de Contas, “Encontro de Utilizadores do CAMRH”, “Imparidade” e “FORCOORD”, 

promovidas pela Caixa Central, num total de 101 horas.

No ano de 2007, foram elaboradas 21 Informações à Direcção e 43 Notas Internas aos 

restantes Serviços e colaboradores.
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3. REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

No âmbito da sua actividade, a Federação participou nalguns encontros de organizações 

de cúpula do crédito cooperativo internacional, dando o seu contributo:

 2ª Convenção de Bancos Cooperativos, promovida pela AEBC – Associação 

Europeia de Bancos Cooperativos (Bruxelas/Bélgica – 28 de Março de 2007)

Com 60 milhões de associados, os Bancos Cooperativos na Europa são actores 

principais a nível local, regional e nacional. O papel e o contributo da banca 

cooperativa no panorama financeiro, económico e social da Europa, quem são e o 

que são os seus associados, quais os produtos financeiros e serviços que os atraem 

e em que difere a banca cooperativa dos seus competidores da banca de retalho, 

foram algumas das questões abordadas.

Considerando o facto dos bancos cooperativos terem identificado a coesão social 

como um elemento chave da Agenda de Lisboa, como via de modernização da 

economia europeia e garante da competitividade global, foi avaliada a eficácia do 

esforço dos bancos cooperativos, o seu contributo para o desenvolvimento local e 

regional e de que modo o actual modelo de governação tem ajudado a promover 

essa mesma coesão.

 Reunião do Comité Central da CICA – Confederação Internacional do Crédito 

Agrícola (Moscovo/Rússia – 30 de Abril de 2007)

A CICA é um lugar de troca de experiências entre dirigentes de instituições 

financeiras com vocação para financiar a agricultura e o mundo rural. Existe uma 

preocupação comum de colocar à disposição dos agricultores e promotores de 

actividades relacionadas, financiamentos e serviços financeiros adaptados à sua 

situação e projectos. Para melhor os servir e controlar o risco, estas instituições não 

podem alhear-se às perspectivas a longo prazo da agricultura mundial e à evolução 

das políticas agrícolas.

Obtivemos uma descrição do sistema bancário russo, um sistema em pleno 

desenvolvimento, 15 anos após o fim da URSS, e uma interessante visão da Rússia 

sobre o mundo e dos ecos que lhe são reenviados.

A temática principal foi consagrada à situação e às perspectivas da agricultura russa 

e aos aspectos agro-industriais, com testemunhos de várias empresas nacionais.

 2º Congresso Mundial de Financiamento Agrícola e Rural, promovido pela 

CICA, conjuntamente com outras instituições internacionais de Crédito Agrícola

(Banguecoque/Tailândia – 31 de Outubro a 3 de Novembro de 2007)
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Mais de 1.000 gestores e profissionais de Instituições de financiamento agrícola e 

rural de 120 países da Ásia, África, América Latina e Europa estiveram 

representadas neste Congresso, para além dos vários especialistas convidados.

Foram partilhadas experiências no uso do crédito agrícola e rural como um meio 

estratégico de combate à pobreza, discutidas e analisadas as tendências do 

desenvolvimento deste tipo de crédito e largamente incentivada a cooperação entre 

as organizações (públicas e privadas), nas áreas financeira, tecnológica, de know 
how e recursos humanos. Os bancos foram encorajados a aceitar os desafios, de 

forma a assegurar que os benefícios são partilhados por todos.

Quotizações/Associações Internacionais
                                                                                                                                Euros

Entidade Quota 2007

CICA - Confederação Internacional do Crédito Agrícola 3.000,00
AEBC - Associação Europeia de Bancos Cooperativos 10.786,00
IRU - União Internacional de Raiffeisen 540,00
OCPLP - Organização Cooperativista dos Povos de Língua Portuguesa 250,00

TOTAL 14.576,00
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4. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

As participações detidas pela FENACAM à data de 31/12/2007 são as seguintes:

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

Entidade Acções Valor Valor Unit. % Capital Valor Ajustamento Valor
Nº Nominal (€) Aquisição (€) Detido Total (€) Existente (€) Líquido (€)

CONFAGRI 2.800 5,00 5,00 15,76% 14.000,00 0,00 14.000,00
SUCRAL 12.254 25,00 26,91 8,94% 329.742,38 (60.255,72) 269.486,66
MAP 48.788 5,00 5,96 5,42% 201.923,36 0,00 201.923,36
ADRAL 400 4,99 4,99 0,40% 1.996,00 0,00 1.996,00
HORTOBELI 600 24,94 24,94 10,00% 14.963,94 (14.963,94) 0,00

562.625,68 (70.219,66) 487.406,02

CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito 

Agrícola de Portugal, CCRL

A FENACAM é associada da CONFAGRI, com 2.800 títulos representativos de 15,76% 

do capital, em conjunto com várias Federações do ramo agrícola, uniões e cooperativas. 

Esta Confederação tem como objecto principal contribuir para o crescimento e 

desenvolvimento eficaz do sector cooperativo em Portugal, especialmente da agricultura.

A Federação é representada na Assembleia Geral da Confederação por 40 delegados, 

nomeadamente, por todos os membros dos órgãos sociais da FENACAM, diversas 

CCAM representativas das principais zonas geográficas do país e, a título honorário, três 

personalidades que se distinguiram no CA.

A FENACAM integra ainda o Conselho Geral, órgão de consulta e apoio técnico da 

Direcção da CONFAGRI, no qual tem assento a Direcção. É Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, na pessoa do nosso Vice-Presidente da Direcção, Vice-Presidente da 

Direcção, na pessoa do nosso Presidente da Direcção, e Presidente do Conselho Fiscal, 

na pessoa do nosso Tesoureiro da Direcção.

MAP – Mercado Abastecedor do Porto, S.A.

Tal como tem vindo a verificar-se nos últimos anos, esta instituição procedeu à 

distribuição de dividendos relativos ao exercício de 2006, cabendo à Federação o 

montante de €12.197,00. A FENACAM manteve a sua participação de 5,42% do capital 

correspondente a 48.788 acções. A Federação, através do Presidente da Direcção, é 

Presidente do Conselho Fiscal desta sociedade.

SUCRAL – Sociedade Industrial de Açúcar, S.A.

A participação da FENACAM é de 8,94%, correspondente a 12.254 acções.

À semelhança de anos transactos, esta empresa continua a não apresentar quaisquer 

valores de vendas ou prestações de serviços nas suas Demonstrações de Resultados, no 

entanto, a sua estrutura financeira não tem apresentado grande deterioração. O 



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL
Relatório e Contas 2007

23

ajustamento (antiga “provisão”) foi reforçado em cerca de €140, passando a 

representar 18% do valor de aquisição.

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A.

A Federação detém 400 títulos, representativos de 0,40% do capital desta sociedade. O

objecto social da ADRAL consiste na promoção do desenvolvimento regional do Alentejo 

e o fortalecimento da sua base económica e produtiva. Desde 2005 que vem 

apresentando resultados líquidos positivos, com a entrada em exploração de vários 

projectos em curso. De acordo com as contas de 2007, foi anulado o ajustamento 

(antiga “provisão”) existente (-€430).

A FENACAM, através do Vice-Presidente da Direcção, integra o Conselho de 

Administração desta sociedade.

HORTOBELI – Sociedade de Hortofruticultura do Mercado de Origem da Beira 

Litoral, S.A.

A FENACAM detém 10% da sociedade, com 600 acções. De acordo com a Certidão do 

Registo Comercial de 2003, esta empresa, apesar de não ter sido encerrada, não 

apresenta qualquer movimento desde a inscrição inicial (ainda provisória) em 1989, pelo 

que se encontra ajustada (“provisionada”) pela totalidade desde 2001.

MAGARB – Matadouro Regional do Algarve, S.A.

A participação no Matadouro Regional do Algarve foi adquirida, durante a década de 

noventa, por conta da actual CCAM Algarve (à época CCAM Faro), por contrapartida de 

igual valor de participação no capital da FENACAM.

Em 2007, reunidas as condições para o efeito, esta participação foi transferida para a 

referida CCAM, pelo seu valor de aquisição.
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5. RESULTADOS E EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS

   Euros

Evolução de Resultados

2005 % 05/04 2006 % 06/05 2007 % 07/06

  Resultados Operacionais 222.603,55 -66% (169.967,10) -176% 350.919,17 306%

  Resultados Financeiros (37.610,58) 48% 207.132,36 551% (100.444,84) -148%

  Resultados Extraordinários 45.650,25 463% (12.119,12) -127% (7.192,25) 41%

  RESULTADO LÍQUIDO 197.743,22 -64% (10.653,86) -105% 170.082,08 1.696%

A Federação encerrou o exercício de 2007 com um Resultado Líquido positivo de 

€170.082,08.

Os resultados positivos derivam em grande parte do sucesso da actividade do Centro de 

Produção Documental (CPD), cuja orçamentação tinha sido muito prudente, tendo em 

conta tratar-se de uma nova área de actividade no seio da Federação.

Considerando o bom desempenho do CPD, e no sentido de o reflectir na redução do 

peso da contribuição anual das associadas, um dos objectivos desta Direcção, foi-lhes

devolvida 20% da quotização variável de 2007, no final do ano.

Da análise dos resultados por natureza, pode constatar-se que a FENACAM apresentou 

uma subida dos Resultados Operacionais, com um valor de aproximadamente 351.000 

euros.

Os Resultados Financeiros negativos, evidenciam essencialmente o aumento dos custos 

financeiros, resultado da subida das taxas de juro ao longo do ano.

Os Resultados Extraordinários apresentam um saldo negativo, pouco expressivo, e 

reflectem situações não directamente relacionadas com a actividade corrente. 

Com vista a permitir uma melhor apreciação das demonstrações financeiras, 

apresentam-se de seguida algumas notas explicativas às principais rubricas:

PROVEITOS

Vendas

Esta rubrica reflecte as Vendas da área de Aprovisionamento do SPDA às CCAM e 

Empresas do Grupo e apresentou um valor ligeiramente inferior ao de 2006, em virtude 

da reclassificação dos proveitos relacionados com o Centro de Impressão, que a partir do 

ano 2007, passaram a ser contabilizadas de forma individualizada na rubrica Prestação 

de Serviços (133.438 euros). Não obstante, o valor realizado superou em 2% o 

orçamentado (deduzido dos 100.000 euros previstos para o Centro de Impressão). 

A sua evolução é a que se pode observar no quadro seguinte:
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Euros

Evolução do Resultado Bruto das Vendas

2005 % 05/04 2006 % 06/05 2007 % 07/06

  Vendas 2.801.225,03 -2,0% 2.799.609,29 -0,1% 2.754.944,22 -1,6%
  Custo Mercadorias (1.988.739,16) -2,0% (2.005.137,60) +0,8% (2.004.982,72) 0%
  Resultado Bruto 812.485,87 -1,0% 794.471,69 -2,2% 749.961,50 -5,60%
  % Margem Bruta 29,0% 28,4% 27,2%

Prestações de Serviços

O valor global desta rubrica apresentou uma subida esperada de cerca de 348% face ao 

realizado em 2006 e de 40% em relação ao orçamentado, com o seguinte detalhe:

Euros

Evolução das Prestações de Serviços – SATA

2005 % 05/04 2006 % 06/05 2007 % 07/06

  Avaliações 463.705,47 -8% 541.331,40 17% 588.747,48 9%
  Assistência Técnica CCAM 80.183,40 -38% 70.580,17 -12% 63.285,25 -10%
  Projectos 25.109,53 -45% 471,20 -98% 0,00 -100%

TOTAL 568.998,40 -16% 612.382,77 8% 652.032,73 7%

Relativamente às Avaliações Imobiliárias verificou-se uma subida de 9% face a 2006 e 

de 15% em relação ao orçamentado, consolidando-se a tendência de crescimento 

evidenciada nos últimos anos.

No que diz respeito à Assistência Técnica às CCAM, assistiu-se a uma nova redução de 

cerca de 10% em relação ao ano transacto, mas superior em 6% ao previsto, seguindo 

também a tendência dos últimos anos.

Conforme orçamentado, a rubrica de Elaboração de Projectos de Investimento não 

apresentou qualquer valor, em virtude da falta de legislação relativa ao IV QCA.

Euros

Evolução das Prestações de Serviços – SPDA

    2005 % 05/04 2006 % 06/05         2007 % 07/06

  Protocolos SPDA 46.812,77 26% 73.846,57 58% 105.953,20 44%
  CPD N.A. N.A. 2.035.544,38 100%
  Gestão Cheques CA N.A. N.A. 261.599,29 100%
  CI – Centro Impressão N.A. N.A. 133.438,33 100%
TOTAL 46.812,77 26% 73.846,57 58% 2.536.535,20 3.335%

O valor dos proveitos resultantes dos Protocolos SPDA, serviço prestado às CCAM,

beneficiando de acordos com diversos fornecedores, a nível de contratos de assistência, 

reparações de equipamentos e destruição de documentos, apresentou um crescimento 

de 44% relativamente a 2006 e de 112% face ao orçamentado.

Os proveitos afectos ao novo Centro de Produção Documental ascenderam a 

2.035.544 euros, 54% acima do orçamentado.
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No que diz respeito à Gestão de Cheques Crédito Agrícola, actividade também iniciada 

em 2007, totalizou proveitos na ordem dos 261.599 euros, também superior ao previsto 

em cerca de 14%.

Relativamente ao Centro de Impressão, actividade já existente, mas que nos últimos 

anos tem vindo a gerar proveitos mais expressivos, foi individualizada a partir de 2007 

na conta de Prestação de Serviços, tendo em consideração a sua natureza. 

Consequentemente, a nova rubrica ascendeu a 133.438 euros, não havendo dados de 

comparação com o ano anterior. No entanto, face ao valor orçamentado de 100.000 

euros (ainda que incluído em Vendas), houve um desvio positivo de 33%.

Proveitos Suplementares

Euros

Evolução dos Proveitos Suplementares                               

2005 % 05/04        2006 % 06/05 2007       % 07/06

  Campanhas SPDA 13.771,97 -57% 25.614,83 86% 11.383,14 -56%

Esta conta reflecte as comissões devidas no âmbito de campanhas de produtos não 

financeiros levadas a cabo pelo SPDA junto das CCAM aderentes. Em 2007, obteve-se 

proveitos inferiores em 56% ao ano anterior, mas superiores em 14% ao previsto.

Subsídios à Exploração

O montante desta rubrica diz respeito ao subsídio recebido do Fundo de Garantia do 

Crédito Agrícola Mútuo (FGCAM) para realização de auditorias às CCAM. O seu valor 

varia de acordo com o número de auditorias solicitadas e consideradas efectuadas à 

data do cálculo do respectivo montante, no final de cada ano.

Face à alteração do critério de reconhecimento das auditorias consideradas realizadas 

por parte do Fundo desde 2005, tem sido dada especial atenção à data de conclusão 

dos relatórios solicitados por este organismo, tendo sido entregues até 31/12/2007

todas as auditorias pedidas, com excepção de uma auditoria especificamente solicitada 

com referência às contas após fusão, mas cuja escritura só se realizou no início de 2008, 

tornando impossível a inclusão em 2007, nos valores a pagar pelo Fundo.

Consequentemente os proveitos obtidos foram os seguintes:

Euros

Evolução dos Subsídios à Exploração – FGCAM

Nº Auditorias 
Solicitadas

Nº Auditorias 
Realizadas

 Valor % Valor Ano n+1/Ano n

  Ano 2005 29 21 262.500 -15%
  Ano 2006

 Pedidas no ano anterior - 8 100.000 -
Pedidas no ano 26 26 325.000 -10%

  Ano 2007 24 23 287.500 -12%
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Outros Proveitos Operacionais

Esta rubrica reflecte a quotização anual devida pelas CCAM associadas, conforme 

redacção actual (aprovada em Assembleia Geral da FENACAM de 30/03/2006) da alínea 

b) do Art. 9º dos Estatutos:

 Fixa - €2.500,00;

 Variável – percentagem, definida anualmente, sobre o activo líquido das CCAM, e 

que no ano de 2007 correspondeu a 0,0163%.

A evolução da quotização estatutária tem sido a seguinte:

Euros

Evolução da Quotização Estatutária

2005 2006 2007

Nº CCAM 
Associadas

Valor % 05/04

Nº CCAM 
Associadas

Valor % 06/05

Nº CCAM 
Associadas

Valor % 07/06

Quotização
Fixa

231.917,61 -5% 213.173,75 -8% 256.568,49 +20%

Quotização
Variável

1.909.885,61 +5% 1.513.255,59 -21% 1.163.162,73 -23%

Total

113

2.141.803,22 +4%

105

1.726.429,34 -19%

100

1.419.731,22 -18%

Como se pode verificar, a quotização fixa teve um acréscimo de 20% em relação a 

2006, não obstante a redução do número de associadas, em virtude das várias fusões 

realizadas durante o ano. Esta subida tem a sua justificação no aumento aprovado do 

valor da quota fixa, anteriormente de 1.995,19 euros, valor que não era actualizado 

desde 1994.

No que diz respeito à quotização variável, assistiu-se a uma redução, em valor, de 23% 

relativamente a 2006 e de 20% face ao orçamentado. Este decréscimo para além do 

previsto resulta da decisão da Direcção de devolver 20% da quotização variável paga 

em 2007, fazendo assim reflectir nas contribuições das associadas os excelentes 

resultados obtidos com a implementação do CPD.

Reversões

Esta conta reflecte as reduções de ajustamentos para dívidas a terceiros e existências. 

Em 2007 o seu valor é nulo, bem como o saldo dos ajustamentos.

Proveitos e Ganhos Financeiros

Esta rubrica apresentou uma redução de 88% face a 2006 mas um acréscimo de 45% 

em relação ao orçamentado e inclui:

 Juros obtidos de Depósitos Bancários no valor de €12.323, inferiores a 2006, fruto 

de uma maior utilização das aplicações financeiras;

 Dividendos do MAP no valor de €12.197 (igual ao ano anterior);
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 Reversões de ajustamentos de investimentos financeiros de €14.260 referentes à 

ADRAL e ao MAGARB (anulados pela totalidade em virtude da participação ter sido 

transferida para a CCAM Algarve).

Proveitos e Ganhos Extraordinários

Esta conta inclui ganhos na alienação de imobilizações corpóreas (totalmente 

amortizadas), nomeadamente de 2 viaturas substituídas em 2007.

CUSTOS

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)

Com a entrada em exploração do CPD - Centro de Produção Documental e a 

individualização dos proveitos do CI - Centro de Impressão, esta rubrica passou a estar 

dividida do seguinte modo:

Euros

CMVMC – Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

2005 2006 2007 
Consumo de Mercadorias

Aprovisionamento 1.988.739,16 2.005.137,60 2.004.982,72
 % Vendas 71,0% 71,6% 72,8%

Consumo de Matérias Primas
  CPD N.A. N.A. 154.701,26
  % Proveitos CPD 7,60%
  CI N.A. N.A. 78.395,31
 % Proveitos CPD 58,8%
TOTAL 1.988.739,16 2.005.137,60 2.238.079,29

Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

Esta rubrica apresentou uma subida esperada de cerca de 101% relativamente a 2006, e 

um aumento de cerca de 5% face ao orçamentado.

O aumento verificado está relacionado com:

 o normal desenvolvimento da actividade dos vários Serviços, aumento da inflação e 

custos relacionados com manutenção da sede e do armazém;
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 novos custos associados ao Centro de Produção Documental.

Da análise à estrutura de FSE constata-se que em 2007 as rubricas com maior expressão 

são, por esta ordem, Trabalhos Especializados (57%), Deslocações e Estadas (12%), 

Conservação e Reparação de Viaturas, Equipamentos e Instalações (6%) e 

Comunicações (5%).

Os desvios mais significativos relativamente a 2006 e ao orçamentado foram os 

seguintes:

 Trabalhos Especializados – com um total de 1.051.037 euros, representa a subida

mais acentuada, conforme esperado. Cerca de 77% diz respeito ao valor anual 

contratado com a XEROX, no âmbito da utilização e assistência aos equipamentos e 

Plano de Contingência do CPD. O restante valor reflecte custos directos com os 

protocolos SPDA e SATA, equipamento informático no âmbito do RIMO (CA 

Informática), entre outros de menor relevância;

 Conservação e Reparação – inclui viaturas, equipamentos e instalações. O aumento 

de 13% face ao ano transacto e de 6% face ao orçamentado prende-se com 

maiores custos associados ao CPD;

 Vigilância e Segurança – esta rubrica apresentou uma subida em virtude da 

contratação do serviço de segurança para a sede.

Impostos

Esta rubrica inclui essencialmente as taxas sobre edifícios e imposto municipal sobre 

veículos, tendo apresentado um valor ligeiramente inferior a 2006 e ao orçamentado.

Custos com o Pessoal

Os custos com pessoal sofreram um aumento de 8% face ao ano 2006 e de 4% face ao 

orçamentado, em parte justificado pela admissão de mais um técnico para o Centro de 

Produção Documental não previsto em orçamento e pela contribuição anual do Fundo 

de Pensões, este ano mais elevada em virtude da actualização verificada. 

Outros Custos Operacionais

Nesta rubrica estão registadas as quotizações pagas a outras entidades nacionais 

(CONFAGRI) e internacionais (IRU, CICA, OCPLP e AEBC) a que a Federação se encontra 

associada e ainda às ofertas e amostras de existências.

Amortizações do Exercício

As amortizações do exercício foram efectuadas respeitando as taxas constantes do 

Decreto-Regulamentar nº2/90 de 12 de Janeiro, não tendo sido efectuadas quaisquer 

amortizações extraordinárias.
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Relativamente às viaturas foi utilizada uma taxa inferior (20%) à taxa máxima do decreto 

(25%), atendendo ao período aprovado de utilização (cinco anos).

O aumento de 30%, conforme orçamentado, deve-se essencialmente aos investimentos 

efectuados para o CPD.

Ajustamentos do Exercício

Não houve lugar a Ajustamentos do Exercício, dado não existirem créditos em mora que 

desrespeitem o princípio da prudência e os prazos e percentagens fiscalmente aceites.

Provisões do Exercício

Nesta conta são registadas as provisões para riscos e encargos, não aplicáveis no caso da 

Federação.

Custos e Perdas Financeiros

O valor desta rubrica sofreu uma subida de 27% face ao ano transacto e de 21% 

relativamente ao orçamentado, que se prende com o aumento relevante das taxas de 

juro ao longo do ano que afectou os custos com os contratos de locação financeira das 

viaturas, o diferencial das taxas do Crédito à Habitação ACTV dos empregados e o

empréstimo bancário relativo ao edifício.

Custos e Perdas Extraordinários

O valor desta conta reflecte essencialmente as perdas extraordinárias em existências do 

SPDA – Aprovisionamento (produtos fora de validade e impressos descontinuados) e 

algumas correcções relativas a anos anteriores.

Imposto Estimado

O imposto sobre o rendimento do exercício foi estimado de acordo com o Código do

IRC e o Estatuto Fiscal Cooperativo.
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6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

De harmonia com as percentagens definidas no Art.º 39 dos Estatutos da FENACAM, 

propõe-se que o Resultado Líquido positivo do exercício de 2007, no montante de 

€170.082,08 (Cento e setenta mil e oitenta e dois euros e oito cêntimos) seja 

aplicado da seguinte forma:

Proposta de Aplicação de Resultados 2007

Reservas Legais 20% 34.016,42

Reservas Educação e Formação Cooperativa 5% 8.504,10

Transferência Resultados Transitados 127.561,56

170.082,08
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Unidade:€

                 Exercícios

CEE POC 31-12-2007 31-12-2006

(a) AB AA AL AL

ACTIVO

C IMOBILIZADO
   I Imobilizações Incorpóreas:

   II Imobilizações Corpóreas:
1 421 Terrenos e recursos naturais
1 422 Edifícios e outras construções 4.208.376,95 1.046.909,54 3.161.467,41 3.225.193,72
2 423 Equipamento básico 495.771,07 271.599,35 224.171,72 21.541,69
2 424 Equipamento de transporte 619.654,34 301.671,53 317.982,81 370.698,21
3 426 Equipamento administrativo 343.881,46 296.942,12 46.939,34 66.988,57
3 426 Taras e vasilhame 85,20 36,48 48,72 60,88
3 429 Outras imobilizações corpóreas 6.572,97 3.315,50 3.257,47 3.574,22
3 441 Imobilizações em curso 293.736,13

5.674.341,99 1.920.474,52 3.753.867,47 3.981.793,42
   III Investimentos Financeiros:

1 4111 Partes de capital em empresas do grupo
2 4121+4131 Empréstimos a empresas do grupo
3 4112 Partes de capital em empresas associadas 14.000,00 14.000,00 14.000,00
4 4122+4132 Empréstimos a empresas associadas

4113 Partes de capital - Outras empresas 548.625,68 75.219,66 473.406,02 494.219,80
562.625,68 75.219,66 487.406,02 508.219,80

D CIRCULANTE
   I Existências:

1 36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 23.838,27 23.838,27
2 35 Produtos e trabalhos em curso
3 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
3 33 Produtos acabados e intermédios
3 32 Mercadorias 113.105,90 113.105,90 50.779,16
4 37 Adiantamentos por conta de compras

136.944,17 136.944,17 50.779,16
   II Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo
   II Dívidas de terceiros - Curto prazo:

1 211 Clientes c/c 821.823,63 821.823,63 500.306,03
1 212 Clientes - Títulos a receber
1 218 Clientes de cobrança duvidosa
2 252 Empresas do grupo
3 253+254 Empresas participadas e participantes
4 251+255 Outros accionistas (sócios)
4 229 Adiantamentos a fornecedores 28.396,38 28.396,38
4 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
4 24 Estado e outros entes públicos 5.040,84 5.040,84 6.159,76
4 262/263+266a268+221 Outros devedores 65.323,68 65.323,68 52.517,44
5 264 Subscritores de capital

920.584,53 920.584,53 558.983,23
   III Títulos negociáveis:

   IV Depósitos bancários e caixa:
12+13+14 Depósitos bancários 1.004.206,24 1.004.206,24 626.757,50

11 Caixa 1.250,00 1.250,00 1.000,00
1.005.456,24 1.005.456,24 627.757,50

E ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
271 Acréscimos de proveitos 524,13 524,13 1.208,22
272 Custos diferidos 7.480,46 7.480,46 35.637,64

8.004,59 8.004,59 36.845,86

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 1.920.474,52
TOTAL DE AJUSTAMENTOS 75.219,66
TOTAL DO ACTIVO 8.307.957,20 1.995.694,18 6.312.263,02 5.764.378,97

AB = Activo bruto               AA = Amortizações e ajustamentos               AL = Activo líquido

(a) Em conformidade com o art. 9º da 4ª Directiva da CEE (Com as Alterações Introduzidos pelo DL nº35/2005 de 17 de Fevereiro)

BALANÇO

   Códigos das Contas
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Unidade:€

   Códigos das Contas

CEE POC 31-12-2007 31-12-2006
(a)

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

A CAPITAL PRÓPRIO

   I 51 Capital 496.110,00 531.110,00
521 Acções (quotas) próprias - Valor nominal
522 Acções (quotas) próprias - Descontos e Prémios
53 Prestações suplementares

   II 54 Prémios de emissão de acções (quotas)
   III 55 Ajust.de partes de capital em filiais e associadas

56 Reservas de reavaliação
   IV Reservas: 1.815.041,37 1.815.041,37

571 Reservas legais 928.480,41 928.480,41
572 Reservas estatutárias 465.771,29 465.771,29
573 Reservas contratuais
574 Reservas livres 305.535,09 305.535,09

575 a 579 Outras reservas 115.254,58 115.254,58

   V 59 Resultados transitados 823.078,01 833.731,87
Sub-total 3.134.229,38 3.179.883,24

   VI 88 Resultado líquido do exercício 170.082,08 (10.653,86)
89 Dividendos antecipados

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 3.304.311,46 3.169.229,38

PASSIVO

B Provisões
1 291 Provisões para pensões
2 292 Provisões para impostos
3 293/8 Outras provisões

C Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:
231 Dívidas a instituições de crédito 838.179,23 1.180.382,63

2611 Fornecedores de imobilizado 324.162,72 366.682,64
1.162.341,95 1.547.065,27

C Dívidas a terceiros - Curto prazo:
1 232 Empréstimos por obrigações

2321      Convertíveis
2322      Não convertíveis

1 233 Empréstimos por títulos de participação
2 231+12 Dívidas a instituições de crédito 342.203,40 53.653,80
3 269 Adiantamentos por conta de vendas
4 221 Fornecedores c/c 717.776,64 351.791,14
4 228 Fornecedores - Facturas em rec. e conferência
5 222 Fornecedores - Títulos a pagar
5 2612 Fornecedores de imob. - Títulos a pagar
6 252 Empresas do grupo
7 253+254 Empresa participadas e participantes
8 251+255 Outros accionistas (sócios)
8 219 Adiantamentos de clientes
8 239 Outros empréstimos obtidos
8 2611 Fornecedores de imobilizado c/c 141.142,68 116.605,12
8 24 Estado e outros entes públicos 304.077,64 216.442,88
8 262+263+264+265+ Outros credores 2.386,07 1.181,73

+267+268+211

1.507.586,43 739.674,67
D Acréscimos e  Diferimentos

273 Acréscimos de custos 338.023,18 308.409,65
274 Proveitos diferidos

338.023,18 308.409,65

TOTAL DO PASSIVO 3.007.951,56 2.595.149,59
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 6.312.263,02 5.764.378,97

BALANÇO

Exercícios
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Unidade:€

CEE POC

A CUSTOS E PERDAS

   2. a) 61   Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 2.238.079,29 2.005.137,60

Mercadorias 2.004.982,72 2.005.137,60

Matérias Primas e Subsidiárias 233.096,57 0,00

   2. b) 62   Fornecimentos e serviços externos 1.849.749,04 4.087.828,33 919.309,64 2.924.447,24

3   Custos com o pessoal:

   3. a) 641+642 Remunerações 2.260.708,17 2.107.607,43

   3. b) 643 a 648 Encargos sociais 542.306,15 2.803.014,32 490.791,40 2.598.398,83

   4. a) 662+663   Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo 397.531,49 306.323,39

   4. b) 666+667   Ajustamentos 0,00 0,00

5 67   Provisões 0,00 397.531,49 0,00 306.323,39

5 63   Impostos 5.126,03 5.439,34

5 65   Outros custos e perdas operacionais 17.707,17 22.833,20 23.808,65 29.247,99

(A) 7.311.207,34 5.858.417,45

6 683+684   Amortizações e ajustamentos de aplicações e inv. financeiros 143,41 0,00

7 681+685a688   Juros e custos similares 139.543,95 139.687,36 110.420,66 110.420,66
(C) 7.450.894,70 5.968.838,11

10 69   Custos e perdas extraordinários 23.157,35 45.709,38
(E) 7.474.052,05 6.014.547,49

8+11 86   Imposto sobre o rendimento do exercício 73.200,00 35.700,00
(G) 7.547.252,05 6.050.247,49

13 88   Resultado líquido do exercício 170.082,08 (10.653,86)
7.717.334,13 6.039.593,63

B PROVEITOS E GANHOS

1 71   Vendas 2.754.944,22 2.799.609,29

72   Prestações de serviços 3.188.567,93 711.724,29

2 (3)   Variação da produção

3 75   Trabalhos para a própria empresa

4 73   Proveitos suplementares 11.383,14 25.614,83

4 74   Subsídios à exploração 287.500,00 425.000,00

4 76   Outros proveitos e ganhos operacionais 1.419.731,22 1.726.501,94

4 77   Reversões de amortizações e ajustamentos 0,00 7.662.126,51 0,00 5.688.450,35

(B) 7.662.126,51 5.688.450,35

5 784   Rendimentos de participações de capital 12.197,00 12.197,00

6 7812+7815+7816+783   Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplic.financ.

7 7811+7813+7814   Outros juros e proveitos similares 27.045,52 39.242,52 305.356,02 317.553,02
7818 + 786 + 788

(D) 7.701.369,03 6.006.003,37

9 79   Proveitos e ganhos extraordinários 15.965,10 33.590,26

(F) 7.717.334,13 6.039.593,63

RESUMO:

Resultados operacionais: (B) - (A) =

Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =

Resultados correntes: (D) - (C) =

Resultados antes de impostos: (F) - (E) =

Resultado líquido do exercício: (F) - (G) = 170.082,08 (10.653,86)

207.132,36

250.474,33 37.165,26

243.282,08 25.046,14

(Com as Alterações Introduzidos pelo DL nº35/2005 de 17 de Fevereiro )

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
(Art. 3º do Decreto-Lei nº 410/89)

   Códigos das Contas Exercícios
2007 2006

350.919,17 (169.967,10)

(100.444,84)
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Exercício de 2007

Nota Introdutória

A FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, F.C.R.L., contribuinte fiscal nº 
500 831 742, tem sede na Rua Pascoal de Melo, 49, em Lisboa, encontra-se registada na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 500 831 742 e foi constituída em 29 de Novembro de 1978. A 
Federação encontra-se incluída no Grupo Financeiro do Crédito Agrícola (ver Nota 16).

Tem como finalidade a promoção, o desenvolvimento e aperfeiçoamento do Crédito Agrícola Mútuo, a 
representação de interesses económicos, sociais e colectivos das Caixas Agrícolas suas associadas e do 
Crédito Agrícola Mútuo aos níveis nacional e internacional e a defesa dos seus legítimos interesses.  

O seu objecto social consiste, de forma resumida, na promoção do desenvolvimento das associadas por 
todos os meios ao seu alcance, realizando e coordenando as actividades de comum interesse; velar pela 
obediência aos princípios e à especificidade do sistema cooperativo do Crédito Agrícola Mútuo; 
promoção do apoio técnico e formativo às Caixas Agrícolas; divulgação e publicitação do Crédito 
Agrícola Mútuo; representação das Caixas Agrícolas e defesa dos seus interesses comuns junto de todas 
as entidades públicas, privadas e cooperativas com competência, fins ou actividades conexadas com o 
Crédito Agrícola Mútuo; organização e manutenção em funcionamento de um serviço de auditoria às 
Caixas Agrícolas, nos termos da legislação vigente; celebrar convenções colectivas de trabalho em 
representação das Caixas Agrícolas suas associadas e da Caixa Central.

As notas que se seguem respeitam a numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade (POC) e os 
valores são expressos em euros.

1. Disposições do POC derrogadas
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contabilísticos definidos no 
Plano Oficial de Contas (POC) e nas respectivas Directrizes Contabilísticas.

2. Comparabilidade das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras são comparáveis com as do exercício anterior, não tendo ocorrido 
alterações dos critérios contabilísticos, nem da actividade da Federação.

3. Principais Critérios Valorimétricos
As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Federação, 
de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade (POC). Os principais critérios valorimétricos adoptados 
foram os seguintes:
a) Imobilizações Corpóreas

As imobilizações corpóreas são registadas ao custo de aquisição. As amortizações são calculadas, a 
partir do ano de entrada em funcionamento dos bens, pelo método das quotas constantes, de 
acordo com as taxas previstas no Decreto-Regulamentar nº2/90 de 12 de Janeiro, excepto no caso 
de viaturas em que seja conhecido um período de utilização compreendido entre a vida útil máxima 
e mínima fiscal, em que é utilizada a taxa real de amortização.

b) Investimentos Financeiros
Os investimentos financeiros são registados ao custo de aquisição. Anualmente, são verificados os 
valores das participações, pela óptica patrimonial, sendo constituídos ajustamentos ou efectuadas 
reversões, sempre que se verifique uma diferença negativa ou positiva entre o valor actual e o 
contabilístico (ver Notas 10 e 48.3).
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c) Existências - Mercadorias
As mercadorias são valorizadas ao custo de aquisição, utilizando-se como método de custeio das 
saídas o custo médio ponderado. A Federação utiliza o Sistema de Inventário Permanente.

4. Cotações para conversão de Rubricas das Demonstrações Financeiras, originariamente expressas 

em moeda estrangeira

Não aplicável.

5. Alterações do resultado do exercício, com vista a obter vantagens fiscais:

a) Por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 5 (Critérios de Valorimetria)

Não houve alteração de quaisquer critérios valorimétricos.

b) Por amortizações do activo imobilizado superiores às adequadas

As amortizações respeitaram os limites fiscais.

c) Por ajustamentos extraordinários respeitantes ao activo

Não foram feitos ajustamentos que não respeitem o princípio da prudência.

6. Impostos Futuros

Não existem situações materialmente relevantes que afectem significativamente os impostos futuros.

7. Número Médio de Pessoas ao Serviço da Federação

Em 2007, a FENACAM apresentou um número médio de 52 empregados, 1 dos quais em situação de 

licença sem vencimento até 2008. De referir que houve a admissão de 1 elemento para SPDA (Fevereiro

2007).

A Federação contou ainda com a colaboração, em regime de prestação de serviços, de 4 técnicos (ex-

destacados do Ministério da Agricultura) afectos ao SATA e de 1 advogado para apoio jurídico.

8. Contas 431 – Despesas de Instalação e 432 –  Despesas de Investigação e Desenvolvimento

Não aplicável.

9. Amortização de Trespasses para além do período de cinco anos

Não existem trespasses registados.

10. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e nas 

respectivas amortizações e ajustamentos
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Saldo Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Abates Saldo

Inicial Ajustamento (Aquisições) (Venda) Final

Imobilizações Incorpóreas:

Imobilizações Corpóreas:

Terrenos e recursos naturais ..................................... 0,00

Edifícios e outras construções ..................................... 4.132.965,57 75.411,38 4.208.376,95

Equipamento básico ...................................................... 180.465,57 21.668,37 (99,00) 293.736,13 495.771,07

Equipamento de transporte ............................................... 611.840,68 57.980,00 (50.166,34) 619.654,34

Equipamento administrativo ..................................................623.912,95 13.657,46 (293.688,95) 343.881,46

Taras e vasilhame ............................................................... 85,20 85,20

Outras imobilizações corpóreas .......................................... 5.604,78 968,19 6.572,97

 Imobilizações em curso .........................................................293.736,13 (293.736,13) 0,00

5.848.610,88 0,00 169.685,40 (343.954,29) 0,00 0,00 5.674.341,99

Investimentos Financeiros:

Partes de capital em empresas do grupo ........................... 0,00

Partes de capital em empresas associadas ...................... 14.000,00 14.000,00

Partes de capital - Outras empresas ...................................583.555,68 (34.930,00) 548.625,68

Títulos e outras aplicações financeiras ............................ 0,00

Outros empréstimos concedidos ...................................... 0,00

Investimentos em imóveis ..................................................... 0,00

597.555,68 0,00 0,00 0,00 (34.930,00) 0,00 562.625,68

Rubricas

ACTIVO BRUTO

No que diz respeito ao Imobilizado Corpóreo as variações mais relevantes foram:

Edifícios
 Benfeitorias Sede, nomeadamente, instalação porta segurança no acesso ao gerador e colocação de 

divisórias para criação de 3 gabinetes no piso -2 (+€3.277,74);
 Benfeitorias Armazém, nomeadamente, reestruturação do espaço físico com ampliação do piso 1 e 

sistemas de segurança (+€72.133,64).

Equipamento Básico
 Transferência de imobilizado em curso (ano 2006) de diverso equipamento básico para o CPD, 

nomeadamente, software, servidores e scanner de produção, bancadas de trabalhos, balança para 
pesagem de correio, módulos de separação de e carrinhos de transporte de correio (+€293.736,13);

 Aquisição de equipamento informático de produção e porta-paletes para o CPD (+ €502,33);
 Aquisição de estantes e stracker para armazém (+€21.070,95);
 Alienação (por valor simbólico) de scanner obsoleto/avariado (- €99,00).

Equipamento Transporte
 Aquisição, por substituição, de 2 viaturas para auditores (+€57.980,00);
 Alienação de 2 das viaturas de auditores (-€50.166,34).

Equipamento Administrativo
 Aquisição de diverso equipamento, nomeadamente, mobiliário de escritório para Auditoria, diverso 

equipamento informático para os vários Serviços, software para SATA e SPDA, fax e destruidora de 
papel para SAF (+€13.657,46);

 Alienação (por valor simbólico) de diverso mobiliário e equipamentos obsoletos/avariados (-
€293.688,95)

Outras Imobilizações Corpóreas
 Material contra incêndio SPDA e sede (+€968,19).

Imobilizações em Curso
 Transferência para equipamento básico do novo Centro de Produção Documental (- €293.736,13).

Relativamente aos Investimentos financeiros verificaram-se as seguintes variações:

 MAGARB  Transferência de 7.000 acções com valor nominal de €4,99 para a CCAM Algarve pelo 

seu valor de aquisição (-€34.930,00), conforme Contrato de Transmissão de Acções de 25/05/2007 
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e na sequência do acordado em 1989. Esta transferência foi efectuada por contrapartida da 

redução correspondente da participação dessa CCAM no capital da FENACAM (ver Nota 40). 

As actuais participações da Federação encontram-se identificadas na Nota 48.3.1.

Anulação /

Reversão

Imobilizações Incorpóreas:

Imobilizações Corpóreas:

Terrenos e recursos naturais ................................

Edifícios e outras construções ....................................907.771,85 139.137,69 1.046.909,54

Equipamento básico ................................................ 158.923,88 112.774,47 (99,00) 271.599,35

Equipamento de transporte .................................. 241.142,47 110.695,40 (50.166,34) 301.671,53

Equipamento administrativo .................................. 556.924,38 33.626,83 (293.609,09) 296.942,12

Taras e vasilhame ................................................... 24,32 12,16 36,48

Outras imobilizações corpóreas ................................ 2.030,56 1.284,94 3.315,50

Imobilizações em curso ............................................. 0,00
1.866.817,46 397.531,49 (343.874,43) 1.920.474,52

Investimentos Financeiros:

Partes de capital - Outras empresas ..................... 89.335,88 143,41 (14.259,63) 75.219,66

Títulos e outras aplicações financeiras ........................ 0,00

Outros empréstimos concedidos .............................. 0,00

89.335,88 143,41 (14.259,63) 75.219,66

Saldo Inicial Reforço Saldo Final

AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS

Rubricas

No que diz respeito ao Imobilizado Corpóreo, para além das amortizações do exercício, as variações nas 
amortizações acumuladas dignas de nota foram as seguintes:

Equipamento Básico
 Alienação (por valor simbólico) de scanner obsoleto/avariado, totalmente amortizado (- €99,00).

Equipamento Transporte
 Alienação de 2 das viaturas de auditores, totalmente amortizadas (-€50.166,34).

Equipamento Administrativo
 Alienação (por valor simbólico) de diverso mobiliário e equipamentos obsoletos/avariados, totalmente 

amortizados ou em casos pontuais com quotas perdidas (-€293.609,09)

No respeitante às amortizações do Imobilizado Corpóreo ver ainda Nota 3 alínea a).

Relativamente aos Investimentos financeiros as variações verificadas nos ajustamentos foram as 

seguintes:

Partes Capital – Outras Empresas
 MAGARB, S.A.: anulação por transferência de titularidade (-€13.830,13);
 ADRAL, S.A.: reversão pela totalidade (-€429,50);
 SUCRAL, S.A.: reforço do ano (+€143,41).

No que diz respeito aos ajustamentos aos Investimentos Financeiros ver também Notas 3 alínea b) e 

48.3.2.

11. Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar 

imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período

Não foram capitalizados quaisquer custos financeiros, durante a construção.

12. Indicação dos diplomas legais em que se baseou a reavaliação de imobilizações corpóreas ou de 

investimentos financeiros
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Não aplicável.

13. Quadro discriminativo das reavaliações

Não aplicável.

14. Imobilizações corpóreas em curso

No final de 2007 não existiam quaisquer imobilizações em curso.

15. Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira

Os bens utilizados em regime de locação financeira, à data de 31/12/2007, são os seguintes:

Imobilizações Corpóreas Amortizações Valor Líquido

Equipamento Transporte Acumuladas Imobilizado

2003 2003 36.950,00 36.950,00 0,00
36.950,00 36.950,00 0,00

Ano

TOTAL

Contrato nº

Locadora: RURAL RENT

Imobilizações Corpóreas Amortizações Valor Líquido

Equipamento Transporte Acumuladas Imobilizado

2005 4762 41.372,99 24.823,80 16.549,19

2005 4768 41.372,99 24.823,80 16.549,19

2006 5616 18.225,00 7.290,00 10.935,00

2006 5632 18.225,00 7.290,00 10.935,00

2006 6363 35.000,00 14.000,00 21.000,00

2006 6364 35.000,00 14.000,00 21.000,00

2006 6365 35.000,00 14.000,00 21.000,00

2006 6366 35.000,00 14.000,00 21.000,00

2006 6367 31.000,00 12.400,00 18.600,00

2006 6368 31.000,00 12.400,00 18.600,00

2006 6369 29.967,11 11.986,86 17.980,25

2006 6370 30.274,16 12.109,67 18.164,49

2006 6371 30.345,17 12.138,07 18.207,10

2006 6372 30.274,16 12.109,67 18.164,49

2006 6373 30.565,17 12.226,07 18.339,10

2007 7415 18.980,00 3.796,00 15.184,00

2007 8004 39.000,00 7.800,00 31.200,00
530.601,75 217.193,94 313.407,81

Locadora: CAIXA CENTRAL

Ano Contrato nº

TOTAL

16. Empresas do Grupo e associadas

A FENACAM não detém nenhuma participação de capital superior a 20%.

As contas da Federação são incluídas nas Demonstrações Financeiras Consolidadas do Grupo Financeiro 

do Crédito Agrícola através do método de consolidação integral (conforme instrução do Banco de 

Portugal Refª 3369/02/DSBSD de 24/04/2002). As Demonstrações Financeiras Consolidadas são 

preparadas pela Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L., com sede na Rua Castilho, 233-233A 

em Lisboa. 

17. Acções e quotas incluídas na conta “Títulos Negociáveis”

Não aplicável.

18. Discriminação da conta 451 – Fundos e indicação das respectivas afectações

Não aplicável.
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19. Indicação global, por categoria de bens, das diferenças materialmente relevantes entre os 

custos de elementos do activo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos 

adoptados, e as quantias correspondentes aos respectivos custos de mercado.

Não existem diferenças materialmente relevantes.

20. Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do activo 

circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado

Não se aplica.

21. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo circulante

Relativamente ao activo circulante não existem quaisquer ajustamentos, dado não existirem situações 

conhecidas que o justifiquem.

22. Valores globais de existências que se encontrem fora da empresa (consignadas, em trânsito ou 

à guarda de terceiros)

Não existem existências nesta situação.

23. Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de 

terceiros constantes do balanço

Não existem dívidas consideradas de cobrança duvidosa em nenhuma das rubricas de terceiros 

constantes do balanço.

24. Adiantamentos ou empréstimos concedidos aos membros dos órgãos sociais

Não existem adiantamentos ou empréstimos concedidos aos órgãos sociais.

25. Dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal

A Federação apresenta uma dívida activa respeitante a pessoal no valor de €3.231,51 e uma dívida 

passiva de €1.354,68 de valores a regularizar em Janeiro de 2008.

26. Dívidas tituladas, por rubricas do balanço

Não existem quaisquer dívidas tituladas.

27. Obrigações convertíveis, de títulos de participação e de outros títulos ou direitos similares, 

emitidos pela empresa

Não aplicável.

28. Dívidas incluídas na conta “Estado e outros entes públicos” em situação de mora

Não existem quaisquer dívidas ao Estado ou outros entes públicos em situação de mora.

29. Valores das dívidas a terceiros (ou parte delas) a mais de cinco anos

A FENACAM contraiu em 1999 um empréstimo bancário por um prazo de 30 anos, junto da Caixa 

Central, relativo à aquisição da Sede. O montante em dívida à data de 31/12/2007 é de €1.180.382,63, 

sendo €838.179,23 de médio e longo prazo, valor esse devidamente evidenciado no balanço. De referir 

que o valor de médio e longo prazo encontra-se deduzido de €300.000 de amortização extraordinária, 

feita em Fevereiro de 2008.
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30. Valor das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pela empresa

Ver Nota 32.

31. Valor global de compromissos financeiros que não figurem no balanço

Todos os compromissos financeiros da Federação encontram-se expressos no balanço.

32. Descrição das responsabilidades da empresa por garantias prestadas

Existem garantias prestadas pela Federação à Caixa Central, nomeadamente, hipoteca sobre o edifício 

sede da FENACAM, para garantia real do empréstimo bancário, cujo montante total em dívida à data de 

31/12/2007 é de €1.180.382,63.

Relativamente aos 17 contratos de locação financeira com a Caixa Central (ver nota 15) foi dado como 

garantia da operação Livrança em branco subscrita pela FENACAM a favor da locadora, acompanhada da 

respectiva autorização de preenchimento.

33. Indicação da diferença, quando levada a activo, entre as importâncias das dívidas a pagar e as 

correspondentes quantias arrecadadas

Não existem diferenças.

34. Desdobramento das contas de provisões e explicitação dos movimentos ocorridos no exercício

De acordo com o conceito introduzido pelo Decreto-Lei nº35/2005 de 17 de Fevereiro, não existem 

situações que justifiquem a constituição de provisões.

35. Alterações ao Capital Social

Ver Nota 40.

36. Composição do Capital Social

O capital social da Federação é representado por 99.222 títulos de capital nominativos, com o valor de 

€5,00 cada.

37. Participação no capital subscrito de cada uma das pessoas colectivas que nele detenham pelo 

menos 20%

Nenhuma das associadas detém 20% ou mais do capital subscrito.

38. Subscrição de capital durante o exercício

Durante 2007 não houve qualquer subscrição de capital.

39. Variações das reservas de reavaliação

Não existem reservas de reavaliação.
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40. Movimentos ocorridos no exercício nas rubricas de capitais próprios

51 - Capital ........................................................................ 531.110,00 375,00 35.375,00 496.110,00

52 - Acções (quotas) próprias ........................................

53 - Prestações Suplementares ......................................

54 - Prémios de emissão de acções (quotas) ..................

55 - Ajustamentos de partes de capital  ......................

56 - Reservas de Reavaliação ..........................................

57 - Reservas:

571 - Reservas legais ........................................... 928.480,41 928.480,41

572 - Reservas estatutárias ................................... 465.771,29 465.771,29

573 - Reservas contratuais ...................................

574 - Reservas livres ............................................... 305.535,09 305.535,09

575 - Subsídios .............................................................

576 - Doações .......................................................... 115.254,58 115.254,58

59 - Resultados Transitados ............................................ 833.731,87 10.653,86 823.078,01

Saldo Final

CAPITAIS PRÓPRIOS

ReduçãoContas Saldo Inicial Aumento

A redução dos Resultados Transitados refere-se à transferência dos resultados (negativos) de 2006, de 

acordo com o aprovado pela Assembleia Geral de 30/03/2007.

A redução de Capital e correspondente aumento de €375,00 diz respeito a transferências de Capital das 
CCAM incorporadas para as incorporantes, nos casos de fusão entre CCAM associadas, mais 
concretamente:

 CCAM Montalegre (incorporada) com a CCAM Alto Corgo e Tâmega (incorporante) com alteração 
da denominação para CCAM Alto Corgo, Tâmega e Barroso (escritura de 22/12/2006 comunicada e 
reconhecida em Fevereiro de 2007);

 CCAM Viseu-Tondela (integrada) e CCAM Nelas e Carregal do Sal (integrada) na nova CCAM Terras 
de Viriato (integrante) (escritura de 10/05/2007);

 CCAM Baixo Vouga (incorporada) com a CCAM Águeda (incorporante), com alteração da 
denominação para CCAM Baixo Vouga (escritura de 08/08/2007);

 CCAM Sintra e Litoral (incorporada) com a CCAM Loures (incorporante), com alteração da 
denominação para CCAM Loures, Sintra e Litoral (escritura de 19/09/2007);

 Alteração de código da CCAM Entre Tejo e Sado de 5450 para 5460 (data efeito 28/11/2007);

 CCAM Portalegre e Alter do Chão (integrada) e CCAM Ponte de Sôr (integrada) na nova CCAM 
Nordeste Alentejano (integrante) (escritura de 17/12/2007).

Foi reduzido o capital da CCAM Algarve (-€35.000) por contrapartida da transferência da titularidade das 
acções do MAGARB (-€34.930,00) (ver Nota 10). A diferença resultante do aumento da participação na 
FENACAM por redenominação em euros foi levada a Proveitos Extraordinários (€70,00).
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Direcção Conselho Fiscal Total

   Remunerações ........................ 55.097,39 1.765,20 56.862,59

   Encargos ................................... 6.817,14 976,07 7.793,21

Total 61.914,53 2.741,27 64.655,80

REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Matérias-primas,

subsidiárias e de consumo

Existências iniciais .......................................... 50.779,16 0,00

Compras ........................................................... 2.127.673,24 255.721,41

Regularização de Existências ........................ (60.363,78) 1.213,43

Existências finais ........................................... (113.105,90) (23.838,27)

Custos no exercício 2.004.982,72 233.096,57

Movimentos Mercadorias

DEMONSTRAÇÃO DO CMVMC

42. Demonstração da variação da produção

A Federação não desenvolve actividade industrial, pelo que não é aplicável.

43. Remunerações dos membros dos órgãos sociais

Os órgãos sociais da Federação são constituídos por:

 Mesa da Assembleia Geral - 4 representantes não remunerados;

 Direcção - 5 representantes remunerados;

 Conselho Fiscal - 3 representantes remunerados.

As remunerações são atribuídas de acordo com o nº 5 do Art. 16º dos Estatutos e a última alteração foi 

aprovada pela Assembleia Geral de 14/12/2002.

Atendendo a que os membros dos órgãos sociais da Federação não são considerados trabalhadores por 

conta de outrem, não se lhes aplica o ACTV. Nesta conformidade, não foram assumidas quaisquer 

responsabilidades relativamente a pensões de reforma dos antigos membros dos órgãos sociais.
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44. Repartição do valor das vendas e das prestações de serviços

2007 2006

  71 - Vendas (Mercado Nacional) 2.754.944,22 2.799.609,29

Mercadorias - (SPDA) ........................................................................ 2.754.944,22 2.799.609,29

  72 - Prestação de Serviços (Mercado Nacional) 3.188.567,93 711.724,29

SATA 652.032,73 612.382,77

Avaliações Imobiliárias ….................................................................... 588.747,48 541.331,40

Assistência Técnica CCAM ..................................................................... 63.285,25 70.580,17

Projectos  …………………........................................................................... 0,00 471,20

SPDA 2.536.535,20 73.846,57

Protocolos  …………............................................................................... 105.953,20 73.846,57

CPD …………………………………………………………………………….......................2.035.544,38 N.A.

Gestão Cheques CA  …………………………………………………………………………………………………….261.599,29 N.A.

CI …………………………………………………………………………………………………….133.438,33 N.D.

Diversos 0,00 25.494,95

Auditorias a Não Associadas (S.Auditoria) ………………… 0,00 23.400,00

Outros (Projectos Aprovados SPNA) ……………………….. 0,00 2.094,95

TOTAL 5.943.512,15 3.511.333,58

REPARTIÇÃO DAS VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

RUBRICA

45. Demonstração dos Resultados Financeiros

2007 2006 2007 2006

681 - Juros Suportados ...................................................................... 137.291,63 108.551,07 781 - Juros obtidos .............................................................................12.323,32 14.606,52

682 - Perdas em empresas grupo e associadas ........................ 782 - Ganhos em empresas grupo e associadas .....................

683 - Amortizações de inv. em imóveis ......................................... 783 - Rendimentos de imóveis ........................................................

684 - Ajustamentos para aplicações financeiras .......................... 143,41 784 - Rendimentos de participações de capital ............................12.197,00 12.197,00

685 - Diferenças de câmbio desfavoráveis .................................... 785 - Diferenças de câmbio favoráveis ........................................

686 - Descontos de pronto pagamento concedidos .................... 786 - Descontos de pronto pagamento obtidos .......................... 462,57 12,81

687 - Perdas na alienação de aplicações tesouraria .................. 787 - Ganhos na alienação de aplicações tesouraria .........................

688 - Outros custos e perdas financeiros ..................................... 2.252,32 1.869,59 788 - Reversões e o. proveitos e ganhos financeiros .................. 14.259,63 290.736,69
Resultados Financeiros ...................................................................(100.444,84) 207.132,36

39.242,52 317.553,02 39.242,52 317.553,02

Exercícios
Proveitos ou GanhosCustos e Perdas

Exercícios

(Com as Alterações Introduzidos pelo DL nº35/2005 de 17 de Fevereiro)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

46. Demonstração dos Resultados Extraordinários

2007 2006 2007 2006

691 - Donativos ............................................................................1.095,00 750,05 791 - Restituição de impostos .............................................

692 - Dívidas incobráveis ............................................................ 792 - Recuperação de dívidas ...............................................

693 - Perdas em existências ......................................................14.898,86 38.906,85 793 - Ganhos em existências ............................................... 1.219,64

694 - Perdas em imobilizações .................................................. 78,52 1.555,89 794 - Ganhos em imobilizações ......................................... 14.786,16 29.396,35

695 - Multas e penalidades ........................................................ 30,00 795 - Benefícios de penalidades contratuais ...........................

696 - Aumentos de amortizações ................................................ 796 - Reduções de provisões ............................................. 0,00

697 - Correcções relativas a exercícios anteriores ................... 6.650,93 329,92 797 - Correcções relativas a exercícios anteriores ... 1.084,47 2.899,06

698 - Outros custos e perdas extraordinárias ......................... 434,04 4.136,67 798 - Outros proveitos e ganhos extraordinários ...... 94,47 75,21

Resultados Extraordinários ......................................................(7.192,25) (12.119,12)

15.965,10 54.179,39 15.965,10 33.590,26

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

(Com as Alterações Introduzidos pelo DL nº35/2005 de 17 de Fevereiro)

Exercícios Exercícios
Custos e Perdas Proveitos ou Ganhos

47. Informações exigidas por diplomas legais

Não aplicável.
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48. Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e 

dos resultados 

48.1 Benefícios Fiscais

A Federação, integrada no ramo cooperativo de crédito, encontra-se abrangida pelo estatuto de 

cooperativa de grau superior (nº 3 do Art. 5º do Código Cooperativo – Lei nº51/96 de 07 de Setembro), 

beneficiando da respectiva redução da taxa de IRC e outros benefícios fiscais, conforme Credencial 

nº693/2007 do INSCOOP.

48.2 Contribuições Patronais para o Fundo de Pensões do Crédito Agrícola

A FENACAM contribuiu em 2007 com €24.783,15 para o Fundo de Pensões do Crédito Agrícola.

A cobertura de responsabilidades com pensões de reforma e sobrevivência está a cargo de um Fundo de 

Pensões para todos os colaboradores abrangidos pelo Acordo Colectivo de Trabalho Vertical para o 

Crédito Agrícola Mútuo (ACTV CAM). Este Fundo, cujos benefícios a atribuir pelo plano de pensões são 

os definidos no referido ACTV assume, assim, a natureza de um fundo solidário, estando a sua gestão a 

cargo da Companhia de Seguros Fidelidade – Mundial, S.A. As informações sobre o valor do fundo e 

responsabilidades por pensões são disponibilizadas nas notas às contas consolidadas a apresentar pela 

Caixa Central.

De referir que, com efeitos à data de 28/12/2007. a gestão do Fundo de Pensões foi transferida para CA 

Vida – Companhia de Seguros, S.A.

48.3 Investimentos Financeiros

48.3.1 Discriminação das Participações Financeiras

Acções Valor Valor % Capital Valor

Nº Nominal Aquisição Detido Total

  CONFAGRI, CCRL ............................................................................................2.800 5,00 5,00 15,76% 14.000,00

  SUCRAL, S.A. .................................................................................... 12.254 25,00 26,91 8,94% 329.742,38

  MAP- Mercado Abastecedor do Porto, S.A. .................................. 48.788 5,00 5,42% 201.923,36
          Nº Acções Inicial 33.881 5,00 5,96 201.923,36

          Acções por Incorporação Reservas 2001 6.776 5,00 0,00 0,00

          Acções por Incorporação Reservas 2005 8.131 5,00 0,00 0,00

  ADRAL-Agência Desenvolvimento Reg. Alentejo, S.A. .......... 400 4,99 4,99 0,40% 1.996,00

  HORTOBELI - Soc. Hortofruticultura Beira Litoral, S.A. .......... 600 24,94 24,94 10,00% 14.963,94

562.625,68

DISCRIMINAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

Entidade

Em Novembro de 2007, o depósito das acções da SUCRAL, MAP e ADRAL foi transferido para a Caixa 

central de Crédito Agrícola Mútuo.



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL
Relatório e Contas 2007

47

48.3.2 Discriminação dos Ajustamentos às Participações Financeiras

Valor Ajustamentos Valor %

Aquisição  (Acumulados) Líquido Ajustamento

  CONFAGRI, CCRL .........................................................................................14.000,00 0,00 14.000,00 0,00%

  SUCRAL, S.A. .........................................................................................329.742,38 60.255,72 269.486,66 18,27%

  MAP- Mercado Abastecedor do Porto, S.A. .........................................201.923,36 0,00 201.923,36 0,00%

  ADRAL-Agência Desenvolvimento Reg. Alentejo, S.A. ................... 1.996,00 0,00 1.996,00 0,00%

  HORTOBELI - Soc. Hortofruticultura Beira Litoral, S.A. .................14.963,94 14.963,94 0,00 100,00%

TOTAL 562.625,68 75.219,66 487.406,02

DISCRIMINAÇÃO DOS AJUSTAMENTOS PARA PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

Entidade
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48.4 Associadas da FENACAM a 31/12/2007

CAIXA CENTRAL                                          

CCAM ALBERGARIA E SEVER                                

CCAM ALBUFEIRA                                         

CCAM ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR-O-NOVO

CCAM ALCANHÕES                                         

CCAM ALCOBAÇA                                          

CCAM ALENQUER                                          

CCAM ALGARVE                                           

CCAM ALJUSTREL E ALMODÔVAR                             

CCAM ALTO CORGO, TÂMEGA E BARROSO

CCAM ALTO DOURO                                        

CCAM ALTO GUADIANA                                     

CCAM ALTO MINHO                                        

CCAM AMARES                                            

CCAM ANADIA                                            

CCAM ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 

CCAM ARMAMAR E MOIMENTA DA BEIRA                       

CCAM AROUCA                                            

CCAM ARRUDA DOS VINHOS                                 

CCAM AZAMBUJA                                          

CCAM BAIRRADA E AGUIEIRA                              

CCAM BAIXO MONDEGO

CCAM BAIXO VOUGA

CCAM BARCELOS

CCAM BEIRA BAIXA (SUL)

CCAM BEIRA CENTRO 

CCAM BEJA E MÉRTOLA                                    

CCAM BORBA                                             

CCAM CADAVAL                                           

CCAM CALDAS RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE                   

CCAM CAMPO MAIOR                                       

CCAM CANTANHEDE E MIRA                                 

CCAM CARTAXO                                           

CCAM COIMBRA                                           

CCAM CORUCHE                                           

CCAM COSTA AZUL                                    

CCAM COSTA VERDE 

CCAM ELVAS                                             

CCAM ENTRE TEJO E SADO           

CCAM ESTARREJA                                         

CCAM ESTREMOZ, MONFORTE E ARRONCHES                    

CCAM ÉVORA                                             

CCAM FAVAIOS                                           

CCAM FERREIRA DO ALENTEJO                              

CCAM FORNOS DE ALGODRES                                

CCAM GUADIANA INTERIOR                                 

CCAM GUARDA E CELORICO DA BEIRA                        

CCAM GUIMARÃES                                         

CCAM LAFÕES                                            

CCAM LAMEGO E  CASTRO DAIRE                               

CCAM LOURES, SINTRA E LITORAL                                            

CCAM LOURINHÃ                                          

CCAM MAFRA                                             

CCAM MINHO  

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO                               

CCAM MORAVIS                                              

CCAM NORDESTE ALENTEJANO

CCAM NORTE ALENTEJANO 

CCAM OLIVEIRA DE AZEMÉIS                              

CCAM OLIVEIRA DO BAIRRO                                

CCAM OLIVEIRA DO HOSPITAL                              

CCAM OVAR                                              

CCAM P. VARZIM, V. CONDE E ESPOSENDE                   

CCAM PAREDES                                           

CCAM PERNES                                            

CCAM PORTO DE MÓS                                      

CCAM REGIÃO DE BRAGANÇA                                

CCAM REGIÃO DO FUNDÃO E SABUGAL                        

CCAM RIBATEJO NORTE                                    

CCAM RIBATEJO SUL                                      

CCAM S. B. MESSINES E S. MARCOS DA SERRA               

CCAM S. JOÃO DA PESQUEIRA                              

CCAM S. TEOTÓNIO                                       

CCAM SALVATERRA DE MAGOS                               

CCAM SANTO TIRSO                                       

CCAM SÁTÃO E VILA NOVA DE PAIVA                        

CCAM SEIA                                              

CCAM SERRAS DE ANSIÃO                                  

CCAM SILVES                                            

CCAM SOBRAL DE MONTE AGRAÇO                            

CCAM SOTAVENTO ALGARVIO                  

CCAM SOUSEL                                            

CCAM TAROUCA                                           

CCAM TERRA QUENTE

CCAM TERRAS DE MIRANDA DO DOURO                        

CCAM TERRAS DE VIRIATO

CCAM TERRAS DO SOUSA, AVE, BASTO E TÂMEGA 

CCAM TORRES VEDRAS                                     

CCAM TRAMAGAL                                          

CCAM VAGOS                                             

CCAM VALE DE CAMBRA                                    

CCAM VALE DO DÃO

CCAM VALE DO DOURO

CCAM VALE DO SOUSA E BAIXO TÂMEGA 

CCAM VALE DO TÁVORA 

CCAM VILA FRANCA DE XIRA                               

CCAM VILA NOVA DE FAMALICÃO                            

CCAM VILA NOVA DE TAZÉM                                

CCAM VILA VERDE E TERRAS DO BOURO                      

CCAM ZONA DO PINHAL

TOTAL: 100 Associadas



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL
Relatório e Contas 2007

49

Unidade:€

2007 2006

Vendas e prestações de serviços 5.943.512,15 3.511.333,58
Custo das vendas e das prestações de serviços 2.238.079,29 2.005.137,60

Resultados Brutos 3.705.432,86 1.506.195,98

Outros proveitos e ganhos operacionais 1.718.614,36 2.177.116,77

Custos de distribuição -4.280.099,23 -3.096.290,72
Custos administrativos -775.321,65 -733.180,48
Outros custos e perdas operacionais -17.707,17 -23.808,65

Resultados Operacionais 350.919,17 -169.967,10

Custo líquido do financiamento -112.498,43 194.935,36

Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Ganhos (perdas) em outros investimentos 12.053,59 12.197,00

Resultados correntes 250.474,33 37.165,26

Impostos sobre os resultados correntes 73.200,00 35.700,00

Resultados correntes após impostos 177.274,33 1.465,26

Resultados extraordinários -7.192,25 -12.119,12

Impostos sobre os resultados extraordinários

Resultados líquidos 170.082,08 -10.653,86

Resultado por acção 1,71 -0,10

* Resultado por título de capital - após redenominação em euros = 99.222 títulos

Exercícios

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
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Unidade:€

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes 6.883.905,70 4.249.498,25
Pagamentos a fornecedores -4.548.473,91 -2.539.749,33
Pagamentos ao pessoal -2.785.090,39 -2.581.368,30

Fluxos gerado pelas operações -449.658,60 -871.619,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -34.605,12 -23.850,06
Outros pagamentos/recebimentos relativos à actividade operacional 1.209.102,01 775.574,84

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias 724.838,29 -119.894,60
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 1.108,94 2.708,10
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -8.155,93 -1.099,97

Fluxos das actividades operacionais [1] 717.791,30 -118.286,47
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros 0,00 0,00
Imobilizações corpóreas 14.787,50 26.596,35
Imobilizações incorpóreas 0,00 0,00
Subsídios de investimento 0,00 0,00
Juros e proveitos similares 13.007,41 18.601,99
Dividendos 12.197,00 39.991,91 12.197,00 57.395,34

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas -76.520,45 -409.401,68
Imobilizações incorpóreas -76.520,45 -409.401,68

Fluxos das actividades de investimento [2] -36.528,54 -352.006,34
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão
Subsídios e doações
Venda de acções (quotas) próprias
Cobertura de prejuízos 0,00 0,00

Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos -53.653,80 -53.653,80
Amortização de contratos de locação financeira -113.147,31
Juros e custos similares -136.762,91 -46.190,26
Dividendos
Redução de capital e prestações suplementares
Aquisição de acções (quotas) próprias -303.564,02 -99.844,06

Fluxos das actividades de financiamento [3] -303.564,02 -99.844,06

2007 2006
Variações de caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3] 377.698,74 -570.136,87
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período 627.757,50 1.197.894,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.005.456,24 627.757,50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Directo (Decreto-Lei nº 79/2003 de 23 de Abril)

2007 2006

Exercícios

Exercícios
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ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2007

Nota Introdutória
A FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, F.C.R.L., contribuinte fiscal nº 
500 831 742, tem sede na Rua Pascoal de Melo, 49, em Lisboa, encontra-se registada na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 500 831 742 e foi constituída em 29 de Novembro de 1978.

As notas que se seguem respeitam a numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade (POC) 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei nº 79/2003 de 23 de Abril). Todos os valores são expressos em euros.

1. Aquisição ou alienação de filiais e outras actividades empresariais
Não aplicável.

2. Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes

2007 2006
  Numerário ................................................................................................1.250,00 1.000,00
  Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis:

Depósitos à ordem ................................................................154.206,24 76.757,50
Depósitos a prazo ................................................................850.000,00 550.000,00

  Equivalentes a caixa ......................................................................... 0,00 0,00
  Caixa e seus equivalentes 1.005.456,24 627.757,50
  Outras disponibilidades ........................................................................ 0,00 0,00

  Disponibilidades constantes do balanço 1.005.456,24 627.757,50

3. Divulgação de informações respeitantes a actividades financeiras não monetárias
Não aplicável.

4. Repartição do fluxo de caixa por ramos de actividade e zonas geográfica, caso tenha sido 
adoptada a mesma divisão segmentada nas demais peças das demonstrações financeiras

Não aplicável.

5. Divulgação das quantias agregadas dos fluxos de caixa das actividades operacionais, de 
investimento e de financiamento relacionadas com interesses em empreendimentos conjuntos, 
caso seja utilizado o método de consolidação proporcional

Não aplicável.

6. Quantia agregada dos Fluxos de caixa que representem acréscimo da capacidade operacional em 
separado dos fluxos que sejam exigidos para manter a capacidade operacional

Não aplicável.

7. Outras informações
Não aplicável.
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2006 2007 Desvio � 07/06 2007 Desvio � R / O

7211/2 Avaliações 541.331,40 588.747,48 47.416,08 8,8% 510.000,00 78.747,48 15,4%

7213 Assistência Técnica CCAM 70.580,17 63.285,25 -7.294,92 -10,3% 60.000,00 3.285,25 5,5%

7214 Projectos de Investimento 471,20 0,00 -471,20 -100,0% 0,00 0,00 0,0%

612.382,77 652.032,73 39.649,96 6,5% 570.000,00 82.032,73 14,4%

7221 Protocolos SPDA 73.846,57 105.953,20 32.106,63 43,5% 50.000,00 55.953,20 111,9%

7222 CPD - Centro Produção Documental 0,00 2.035.544,38 2.035.544,38 100,0% 1.325.000,00 710.544,38 53,6%

7223 Gestão Cheques CA 0,00 261.599,29 261.599,29 100,0% 230.000,00 31.599,29 13,7%

7224 CI - Centro Impressão N.A. 133.438,33 133.438,33 100,0% 100.000,00 33.438,33 33,4%

73.846,57 2.536.535,20 2.462.688,63 3334,9% 1.705.000,00 831.535,20 48,8%

7231 Auditorias - Não Associadas 23.400,00 0,00 -23.400,00 -100,0% N.A. N.A. N.A.

72509 Outros 2.094,95 0,00 -2.094,95 -100,0% N.A. N.A. N.A.

711.724,29 3.188.567,93 2.476.843,64 348,0% 2.275.000,00 913.567,93 40,2%

OUTROS

TOTAL Prestações Serviços

Sub-Total SATA

SPDA

Sub-Total SPDA

EVOLUÇÃO E CONTROLO ORÇAMENTAL 2007

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

AUDITORIA

Realizado Orçamentado Proporcional

SATA

2006 2007 Desvio 07/06 2007 Desvio R / O

61   CMVMC 2.005.137,60 2.238.079,29 232.941,69 11,6% 1.988.000,00 250.079,29 12,6%

62   Fornecimentos e Serviços Externos 919.309,64 1.849.749,04 930.439,40 101,2% 1.755.000,00 94.749,04 5,4%

63   Impostos 5.439,34 5.126,03 -313,31 -5,8% 6.760,00 -1.633,97 -24,2%

64   Custos com Pessoal 2.598.398,83 2.803.014,32 204.615,49 7,9% 2.703.800,00 99.214,32 3,7%

65   Outros Custos Operacionais 23.808,65 17.707,17 -6.101,48 -25,6% 24.000,00 -6.292,83 -26,2%

66   Amortizações do Exercício 306.323,39 397.531,49 91.208,10 29,8% 400.350,00 -2.818,51 -0,7%

67   Provisões do Exercício 0,00 0,00 0,00 N.A. 0,00 0,00 100,0%

68   Custos e Perdas Financeiros 110.420,66 139.687,36 29.266,70 26,5% 115.100,00 24.587,36 21,4%

69   Custos e Perdas Extraordinários 45.709,38 23.157,35 -22.552,03 -49,3% 0,00 23.157,35 100,0%

86   Imposto s/ Rendimento Exercício 35.700,00 73.200,00 37.500,00 N.A. 0,00 73.200,00 100,0%

RESULTADO -10.653,86 170.082,08 180.735,94 -1696,4% 31.490,00 138.592,08 440,1%

TOTAL 6.039.593,63 7.717.334,13 1.677.740,50 7.024.500,00

71   Vendas de Mercadorias 2.799.609,29 2.754.944,22 -44.665,07 -1,6% 2.800.000,00 -45.055,78 -1,6%

72   Prestações de Serviços    711.724,29 3.188.567,93 2.476.843,64 348,0% 2.175.000,00 1.013.567,93 46,6%

73   Proveitos Suplementares 25.614,83 11.383,14 -14.231,69 -55,6% 10.000,00 1.383,14 13,8%

74   Subsídios à Exploração 425.000,00 287.500,00 -137.500,00 -32,4% 287.500,00 0,00 0,0%

76   Outros Proveitos Operacionais  1.726.501,94 1.419.731,22 -306.770,72 -17,8% 1.718.900,00 -299.168,78 -17,4%

77   Reversões 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

78   Proveitos e Ganhos Financeiros 317.553,02 39.242,52 -278.310,50 -87,6% 27.100,00 12.142,52 44,8%

79   Proveitos e Ganhos Extraordinários 33.590,26 15.965,10 -17.625,16 -52,5% 6.000,00 9.965,10 166,1%

TOTAL 6.039.593,63 7.717.334,13 1.677.740,50 7.024.500,00

EVOLUÇÃO E CONTROLO ORÇAMENTAL 2007

Demonstração de Resultados
Realizado Orçamentado Proporcional
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2006 2007 07/06 2007 Desvio R / O

62211   Electricidade 17.746,51 26.262,17 48,0% 19.250,00 7.012,17 36,4%

62212   Combustíveis 55.796,91 59.826,34 7,2% 63.000,00 (3.173,66) -5,0%

62213   Água 1.949,18 2.471,53 26,8% 2.060,00 411,53 20,0%

62214   Outros Fluidos 119,20 104,25 -12,5% 200,00 (95,75) -47,9%

62215   Ferramentas e Utens.Desg.Rápido 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

62216   Livros e Documentação Técnica 1.110,82 704,80 -36,6% 1.170,00 (465,20) -39,8%

62217   Material de Escritório 39.427,86 26.211,62 -33,5% 22.770,00 3.441,62 15,1%

62218   Artigos para Oferta 3.754,76 1.955,07 -47,9% 6.800,00 (4.844,93) -71,2%

62219   Rendas e Alugueres 17.898,24 17.517,98 -2,1% 17.520,00 (2,02) 0,0%

62221   Despesas de Representação 22.393,62 32.540,86 45,3% 21.500,00 11.040,86 51,4%

62222   Comunicação 89.570,69 93.814,60 4,7% 88.525,00 5.289,60 6,0%

62223   Seguros 29.925,06 30.157,69 0,8% 42.000,00 (11.842,31) -28,2%

62225   Transporte de Mercadorias 44.886,78 49.271,25 9,8% 47.900,00 1.371,25 2,9%

62226   Transporte de Pessoal 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

62227   Deslocações e Estadas 231.642,74 229.436,36 -1,0% 237.060,00 (7.623,64) -3,2%

62229   Honorários 34.917,57 40.856,48 17,0% 39.960,00 896,48 2,2%

62231   Contencioso e Notariado 763,31 342,00 -55,2% 500,00 (158,00) -31,6%

62232   Conservação e Reparação 95.164,53 107.806,20 13,3% 101.700,00 6.106,20 6,0%

62233   Publicidade e Propaganda 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

62234   Limpeza, Higiene e Conforto 37.479,68 41.816,11 11,6% 41.000,00 816,11 2,0%

62235   Vigilância e Segurança 3.591,14 12.734,92 254,6% 4.560,00 8.174,92 179,3%

62236   Trabalhos Especializados 166.623,12 1.051.037,36 530,8% 972.895,00 78.142,36 8,0%

62290   Material de Embalagem 3.244,51 768,85 -76,3% 5.200,00 (4.431,15) -85,2%

62298   Outros Fornecimentos e Serviços 21.303,41 24.112,60 13,2% 19.430,00 4.682,60 24,1%

TOTAL 919.309,64 1.849.749,04 101,2% 1.755.000,00 94.749,04 5,4%

Fornecimentos e Serviços Externos
Realizado Orçamentado Proporcional

EVOLUÇÃO E CONTROLO ORÇAMENTAL 2007
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Dando cumprimento ao disposto na alínea d) do artigo 34º dos Estatutos da FENACAM 

– Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, F.C.R.L., vem o Conselho 

Fiscal dar o seu parecer sobre o Relatório e Contas apresentado pela Direcção relativo ao 

exercício de dois mil e sete (2007).

O Conselho Fiscal reuniu regularmente durante o ano de 2007 para fazer a análise 

trimestral do exercício, dar pareceres sobre os documentos a apresentar às Assembleias 

Gerais e sempre que solicitado pela Direcção. A sua actividade e pareceres estão 

registados nas respectivas actas.

Os documentos que suportam a actividade da Federação durante o ano de 2007

cumprem as normas contabilísticas em vigor e traduzem com rigor a actividade da 

FENACAM.

» O resultado líquido registado no ano de 2007 supera o orçamentado. Este valor 

poderia ser mais significativo se não tivesse sido condicionado pelos resultados 

financeiros desfavoráveis em 100.444,84 euros e pelo facto de as quotizações cobradas 

terem diminuído 306.698,12 euros em relação a 2006. É de registar com agrado a 

devolução às Caixas de 20% do valor da quotização variável, conforme decisão 

anunciada pela Direcção na última reunião de Assembleia Geral, e que, pelo segundo 

ano consecutivo, as Caixas associadas beneficiaram da redução deste tipo de quota.

Por outro lado, os resultados operacionais foram positivos e registaram o valor de 

350.919,17 euros.

» Verificamos que a aposta no reforço da actividade do SPDA foi bem sucedida e que 

superou as melhores expectativas. Ele será, sem dúvida, o principal suporte operacional 

da Federação e que poderá contribuir para uma melhor imagem do Crédito Agrícola, 

expressa através dos documentos e dos serviços que vier a apresentar.

» Constatamos que o SATA superou a execução orçamental prevista. As avaliações 

imobiliárias têm compensado a diminuição dos projectos de investimento e dos serviços 

de assistência técnica. No entanto, a sua actividade em termos de custos/proveitos ainda 

não é sustentável.

» O SAUD apesar da introdução das NCA – Normas Contabilísticas Ajustadas conseguiu 

auditar 83 CCAM num universo de 100, tendo um grau de cobertura nos valores 

patrimoniais envolvidos de 82%. Esperamos que, num futuro próximo, todas as Caixas 

possam ser auditadas anualmente.

Este Serviço mantém um quadro técnico estável e de grande competência como é 

universalmente reconhecido.
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» O SAF continua a desempenhar cabalmente as suas funções com bastante qualidade e 

capacidade técnica devido ao empenho e à formação contínua dos seus elementos. 

Entre outras, desempenha funções de apoio directo aos órgãos sociais e, no âmbito da 

criação do Centro de Produção Documental do Crédito Agrícola, é responsável pela 

base de dados digital de assinaturas dos responsáveis das CCAM e seus balcões.

» O Conselho Fiscal apoia as iniciativas da Direcção da FENACAM aquando esta 

representa a Federação junto das congéneres estrangeiras, nos organismos onde está 

presente, nos órgãos sociais, nos esforços conjuntos com a Caixa Central e em 

consonância com as Caixas associadas para a aprovação de um Regime Jurídico mais 

favorável às pretensões do Crédito Agrícola e nas estratégias conducentes ao 

desenvolvimento interno da própria Federação.

» O Conselho Fiscal regista a diminuição acelerada do número de CCAM. Não 

contestamos as fusões que são desejadas por mútuo acordo, as que visam ganhar 

dimensão e melhor servirem os seus associados e aquelas por necessidade imperiosa de 

reestruturação ou de sobrevivência. Entendemos que deverá haver uma acção 

consertada entre a FENACAM e a Caixa Central de modo a que as futuras fusões a 

acontecer não descaracterizem a essência do Crédito Agrícola. Parece-nos que no 

momento actual os nossos esforços se deveriam direccionar essencialmente na conquista 

de posições nos grandes centros urbanos.

» Por último, o Conselho Fiscal propõe que os sócios presentes na Assembleia Geral 

aprovem o Relatório e Contas do exercício de 2007, bem como a aplicação dos 

resultados apresentados pela Direcção.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2008

O CONSELHO FISCAL

José António Aboim Madeira

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior

Vitorino António Canteiro de Carvalho

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Oliveira do Hospital

António Manuel de Abreu Dantas

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Minho
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL
Relatório e Contas 2007

57



FENACAM - Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL

Sede: Rua Pascoal de Melo, 49   1000-232 Lisboa   Tel. 213 136 900   Fax 213 136 991                   

fenacam.direccao@creditoagricola.pt  (Direcção)
fenacam.saf@creditoagricola.pt  (Serviços Administrativos e Financeiros)
fenacam.sauditoria@creditoagricola.pt  (Serviço de Auditoria)
fenacam.sata@creditoagricola.pt  (Serviço de Apoio Técnico)

SPDA - Serviço de Produção Documental e Aprovisionamento:
        Complexo Industrial, BI    Estrada da Lapa, 1
        2665-540 Venda do Pinheiro    Tel. 219 663 570/1   Fax 219 663 579

fenacam.cpdoc@creditoagricola.pt  (Centro de Produção Documental)
fenacam.rcheques@creditoagricola.pt  (Gestão de Cheques)
fenacam.spda@creditoagricola.pt  (Aprovisionamento)


