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Exmos. Senhores
Dirigentes das Caixas de Crédito Agrícola,

Apesar da inegável complexidade e dificuldades, de que se revestiu a evolução das condições de mercado em 2007, este exercício
ficará decerto marcado pelos resultados históricos alcançados pelo Grupo Crédito Agrícola.

Na actividade bancária, isto é, a nível do SICAM, o Grupo Crédito Agrícola alcançou um Resultado Líquido global de 113,3 milhões
de euros, correspondente a um Resultado, antes de Impostos, de 151,9 milhões de euros.

A Situação Líquida, igualmente a nível do SICAM, atingiu o valor de  873,6 milhões de euros, se considerarmos os Resultados
do Exercício, o que, por sua vez, se reflecte num Rácio de Solvabilidade global de 14,4%, muito acima da média do Sistema
Bancário, que em 2007 se situou nos 10,8%.

Para estes excelentes Resultados contribuíram, quer a Caixa Central, quer naturalmente as Caixas Associadas.

Dentre estas sobressai um grupo significativo de Caixas, exactamente 13 Caixas, que obtiveram Resultados individuais superiores
a 2 milhões de euros.

No entanto, apesar desta evolução claramente favorável, meia dúzia de Caixas Associadas apresentaram ainda resultados negativos,
em dois casos influenciados por processos de fusão que protagonizaram.

Globalmente, as 100 Caixas que integravam o SICAM alcançaram, no final de 2007, um Resultado Líquido de 101 milhões de euros,
que compara com um Resultado Líquido de 85,6 milhões de euros em 2006, o que corresponde a uma melhoria de 18,6%.

A Margem Financeira atingiu os 387 milhões de euros e o Produto Bancário 486 milhões de euros.

De notar que todos estes valores foram, em 2007, calculados, pela primeira vez, de acordo com as chamadas Normas de Contabilidade
Ajustadas (NCAs).

Trata-se, em qualquer caso, de valores que podemos considerar como um verdadeiro “record” no Grupo Crédito Agrícola.

Para o compreender basta ter presente que os Resultados antes de Impostos do SICAM no montante de cerca de 152 milhões
de euros, atingiram o rácio de 17,4%, quando comparados com os Capitais Próprios.

Os Custos de Estrutura globais, por sua vez, aumentaram 5,0%, o que fez com que o Rácio de Eficiência global se tivesse situado
nos 54,1%, o que continua a comparar favoravelmente com o rácio médio de eficiência do Sistema Bancário. O mesmo aliás
acontecendo, quer com os indicadores de rentabilidade do Activo, quer com o nível de rentabilidade dos Capitais Próprios do Grupo.

Em síntese, os principais indicadores e rácios médios do SICAM tiveram, em 2007, uma evolução favorável:

• o Rácio de Solvabilidade do Grupo , atingiu em 2007, o valor de 14,4%;

Para compreendermos a importância deste valor, no contexto actual, há que ter presente que, como já atrás referi, o Rácio de
Solvabilidade médio do Sistema Bancário se ficou, no final de 2007, pelos 10,8%;
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• o rácio de Crédito Vencido Líquido por sua vez desceu, pela primeira vez, abaixo dos 0,2%, enquanto o Crédito Vencido Bruto
a mais de noventa dias se ficou pelos 3,5%;

• o Rácio de Eficiência médio global desceu para os 54,1%;

• ao mesmo tempo, o crédito coberto com garantias reais atingiu o valor de 68% da carteira total.

O Crédito Agrícola, no que respeita à actividade bancária da Caixa Central e das Caixas Associadas, deu assim, em 2007, passos seguros
no sentido da sua consolidação e fortalecimento.

No entanto, há que referir igualmente que há aspectos que não tiveram uma evolução tão favorável e que convém ter igualmente
presentes.

Em particular, a evolução das comissões em 2007, reflectidas na Demonstração de Resultados, não foi muito favorável, pois mantiveram-
se praticamente ao nível de 2006.

Torna-se de facto necessário prosseguir o esforço de incremento da política comercial de “cross-selling”, pois tal é, como sabemos, crucial
para o futuro.

Mas a evolução do Grupo Crédito Agrícola foi igualmente favorável no que respeita às Empresas do Grupo.

No que se refere à área seguradora, prosseguiu em 2007 o movimento de consolidação e de crescimento, tanto no ramo real, como no
ramo vida.

Conjuntamente, ambas as seguradoras contribuíram com 8,6 milhões de euros para os Resultados Líquidos do Grupo, ao mesmo tempo
que prosseguiram o esforço de melhoria da sua imagem e eficiência.

No que se refere à CA Seguros, os prémios brutos atingiram o valor de cerca de 69 milhões de euros, com um Resultado Líquido de 4,2
milhões de euros.

Isto corresponde a um crescimento de 6,4% dos respectivos prémios, excluindo as colheitas, contra apenas 0,4% do mercado.

A margem de solvência no final do ano situou-se nesta empresa nos 221% e pela primeira vez na sua história, procedeu a uma
distribuição, ainda que simbólica, de dividendos.

No que se refere à CA Vida, esta continuou igualmente o seu percurso largamente positivo.

Embora os seus Resultados Líquidos em 2007 tivessem reflectido as condições desfavoráveis de mercado, em particular no mercado de
capitais, ainda assim atingiram o montante de 4,4 milhões de euros.

Esta empresa lançou ainda em 2007 a actividade de Fundos de Pensões, tendo assumido a gestão do Fundo de Pensões do Grupo.

No que diz respeito à CA Gest, o valor global de activos sob gestão continuou a crescer em 2007, atingido os 901 milhões de euros.

Enquanto os Fundos Mobiliários reflectiram o comportamento do mercado e se reduziram, as carteiras de clientes sob gestão registaram
um acréscimo de 16,3%, atingindo o valor de 740 milhões de euros.
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Em 2007 procedeu-se ainda à reestruturação do negócio de corretagem no nosso Grupo.

A CA Dealer foi alienada ao Grupo espanhol CIMD, tendo-se estabelecido com este Grupo um Acordo de Parceria para a prestação de
serviços de corretagem e de colaboração na área de consultadoria financeira especializada.

Deste modo, o Crédito Agrícola deixou de participar directamente, com empresa própria, no negócio de corretagem que apresenta risco
elevado devido à potencial instabilidade do mercado de capitais e ao forte aperto das margens e das comissões praticadas.

Na área da banca de negócios e de consultadoria, a CA Consult incrementou a sua actividade em diferentes sectores, com reflexos
positivos sobre a sua notoriedade.

Como resultado, a CA Consult posicionou-se favoravelmente em sectores como a Agroindústria e as Energias Renováveis, actividades
de grande futuro, onde o Crédito Agrícola – seguindo aliás o caminho percorrido por organizações congéneres europeias – deve procurar
assegurar uma presença importante.

Também foi acelerado em 2007, o processo de reorganização da Rural Informática e do SICAMSERV, tendo sido criado a CA Serviços e
ultrapassados os problemas que podiam ter implicações fiscais significativas.

Como temos presente do Plano de Actividades, o ano de 2007 foi assumido como um ano em que o Programa de Modernização do
Grupo atingiria um elevado nível de realização.

Vale aqui a pena abrir um parêntesis para relembrar que o esforço de reorganização e modernização do Crédito Agrícola foi iniciado há
quatro anos, com o objectivo de dotar o Grupo com ferramentas que lhe permitissem concorrer num ambiente de mercado cada vez
mais agressivo e competitivo, e ao mesmo tempo responder a exigências crescentes de controlo.

Neste contexto, em 2007, o Programa foi fortemente marcado pelo desenvolvimento de iniciativas relacionadas com a regulamentação
prudencial e de supervisão, com vista a preparar o Grupo para os requisitos de Basileia II.

Ao mesmo tempo, procurou-se criar condições técnicas e operacionais capazes de permitir ao Crédito Agrícola tirar partido comercial
de todo o esforço dispendido em recursos humanos e financeiros, no âmbito do Programa de Modernização.

Assim, em 2007, foram lançadas múltiplas iniciativas, de que vale a pena destacar:

•• a reorganização da área de risco e a segregação de funções com a área comercial, na Caixa Central, mas que terá fortes
repercussões futuras nas Caixas;

•• a implementação da função de Gestão de Activos e Passivos, com vista à melhoria da gestão da Tesouraria do Grupo;

•• a criação e definição do Modelo de Balcão que há-de ser completado com a operacionalização da nova solução de Balcões;

•• a revisão do modelo organizacional de referência para as Caixas, que vai alinhar a organização com as exigências que
decorrem, quer de Basileia II, quer do chamado MAR – Modelo de Avaliação de Riscos do Banco de Portugal;



M E N S A G E M  D O  P R E S I D E N T E  D O  C O N S E L H O  G E R A L  E  D E  S U P E R V I S Ã O

08

Também em 2007, no âmbito da vertente tecnológica do Programa de Modernização, se avançou em projectos de grande impacto, de
que se destaca:

•• as Normas Internacionais de Contabilidade;

•• o Plano de Continuidade de Negócio;

•• os modelos de Risco – o chamado scoring de Empresários em Nome Individual, do Crédito à Habitação e dos Cartões de
Crédito;

•• o projecto On-Line Empresas;

•• o projecto ELO – Cliente Grupo

Quanto à imagem do Grupo, pode dizer-se que 2007 foi um ano de consolidação da nova imagem do Crédito Agrícola, que, com raras
excepções, se estendeu à generalidade da rede de Balcões do Grupo.

O ano de 2007 foi assim um período em que, em simultâneo, foi possível ao Grupo Crédito Agrícola caminhar de forma muito positiva,
em duas frentes:

•• na frente da consolidação e do fortalecimento financeiro e patrimonial do Grupo, com Resultados muito favoráveis;

•• na frente organizativa e de modernização, como resposta às novas exigências da supervisão prudencial e do mercado.

Termino esta minha mensagem com duas observações finais:

•• em primeiro lugar, para agradecer o empenho de todos quantos contribuíram para estes excelentes resultados;

•• depois, para sublinhar que se trata, agora, de, por um lado, prosseguir com determinação o esforço de modernização e, por
outro, de tirar partido do que já construímos, de modo a responder aos difíceis desafios que o mercado e a situação económica
nos está a colocar.

Estou seguro que a resposta do Grupo e, em particular, das Caixas Associadas e decerto também da Caixa Central e das Empresas do
Grupo, vai ser positiva e que o Crédito Agrícola consolidará cada vez mais a sua posição como um dos principais grupos financeiros
nacionais, mas sem perder a sua natureza cooperativa e de proximidade às populações, que são o seu mercado natural e para cujo
desenvolvimento económico e social quer contribuir e temos vindo a contribuir.

Lisboa, 30 de Abril de 2008

O Presidente do Conselho Geral e de Supervisão


