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Conselho Geral e de Supervisão

Atrás, da esquerda para a direita:
António Cachulo da Trindade, Jorge Volante, João Barrote e João Chendo.

À frente, da esquerda para a direita:
António Nobre Louçã, Francisco Macedo, Carlos Courelas (Presidente), José Artur Estrela 
e Henrique Teixeira.
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No último exercício, apesar do aprofundamento do clima recessivo na economia portuguesa e das 
condições adversas no mercado bancário, o SICAM, no seu todo, registou um resultado positivo de 
53,3 milhões de euros, contra 36,3 milhões em 2010, o que colocou o Crédito Agrícola entre os poucos 
grupos com resultados positivos na actividade bancária em 2011 e o único em que os lucros cresceram, 
acabando mesmo por apresentar o segundo mais elevado nível de resultados no conjunto do sistema 
financeiro nacional.

No que se refere ao Grupo Crédito Agrícola, cujas contas consolidadas integram, para além do SICAM, 
também as seguradoras, as outras empresas de negócio, as sociedades instrumentais e os Fundos de 
Investimento, os resultados atingiram 55,0 milhões de euros, face a 35,5 milhões no ano anterior.

Considerando a Caixa Central em base individual, esta apresentou igualmente no exercício findo, um 
resultado positivo, de pouco mais de 1 milhão de euros, que deu continuidade à série de exercícios 
lucrativos dos últimos anos, ao mesmo tempo que a instituição manteve uma significativa reserva de 
provisões e pôde criar condições para a melhoria da remuneração dos excedentes de liquidez das Caixas, 
o que é crucial na actual conjuntura do mercado, dada a extrema agressividade concorrencial que outras 
instituições continuam a evidenciar na área da captação.

No tocante às Caixas Associadas, é de realçar que apenas quatro Caixas registaram resultados negativos 
no passado exercício, aspecto que se assinala com agrado e que contrasta claramente com o panorama 
de 2010, em que oito Caixas apresentaram prejuízos. Entre outros factores, esta melhoria geral do 
desempenho ao nível das Caixas Associadas reflecte o reforço da sua organização e das suas estruturas 
operativas, para o que muito contribuiu o processo de fusões, a par da modernização nos sistemas de 
informação do Grupo e na renovação da sua imagem corporativa.

Para a melhoria dos resultados do SICAM contribuiu a recuperação na margem financeira, que aumentou 
12,1% em relação ao exercício anterior, num contexto em que o Grupo manteve uma postura defensiva 
no actual ambiente concorrencial pela captação de recursos, em que algumas instituições continuam a 
oferecer taxas de remuneração excessivas e insustentáveis.

Em sentido contrário ao verificado no conjunto do SICAM, a margem financeira da Caixa Central diminuiu 
em 15%, essencialmente como reflexo da decisão assumida no contexto de uma estratégia de Grupo, de 
incrementar a remuneração dos excedentes de liquidez das Caixas, visando a defesa da base de depósitos 
do Grupo. Assim, os juros pagos pela Caixa Central às Caixas Associadas em 2011 aumentaram cerca de 
37 milhões de euros em relação a 2010, para um volume médio de depósitos que foi inferior.

Ao nível do produto bancário no seu todo, o crescimento conseguido pelo SICAM, de 5,9%, foi inferior ao 
da margem financeira, dado que no conjunto das restantes rubricas que concorrem para este agregado 
se registou uma expansão mais moderada, sendo de destacar a evolução no saldo de comissões, que 
cresceu apenas 5,4%, contra mais de 20% em 2010. Nos resultados de activos financeiros teve-se um 
crescimento mais expressivo, mas o seu valor absoluto é reduzido, enquanto que na rubrica residual dos 
outros resultados de exploração se registou mesmo uma variação negativa.

No caso da Caixa Central verificou-se uma redução do produto bancário comparativamente a 2010, 
sobretudo pelo impacto da referida queda da margem financeira, com um crescimento moderado dos 
outros proveitos, e tendo a rubrica dos outros resultados de exploração sido, como no conjunto do 
SICAM, também negativa.

Devemos manter a nossa aposta no crescimento das comissões e da margem complementar porque, 
como se está a tornar cada vez mais evidente, já não é possível sustentar a rentabilidade da actividade 
bancária apenas com base na intermediação financeira.
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Deste modo, temos que praticar uma gestão criteriosa do preçário dos nossos serviços, assegurar a 
eficácia da cobrança e racionalizar a nossa política de isenções e reduções, que deverão apenas ser 
concedidas em casos especiais, a Clientes que tenham grande importância para as Caixas ou que se 
mostrem particularmente rentáveis, mesmo com condições especiais de preçário.

No mesmo sentido, temos igualmente de incrementar os proveitos do !"#$$%$&''()* e +,%$&''()*, 
nomeadamente de seguros e fundos de investimento, e dinamizar as linhas de negócio com grande 
potencial para a geração de comissões, como é o caso dos cartões de crédito, que o Crédito Agrícola 
pode promover melhor que ninguém, com risco mais controlado, dado o conhecimento próximo que tem 
de muitos dos Clientes.

No caso particular do negócio segurador, julgo que, apesar de o modelo que tem vindo a ser implementado 
na articulação das nossas companhias seguradoras com as Caixas ser passível de melhorias e de 
ajustamentos, podemos considerar que, nas suas linhas gerais, o Crédito Agrícola tem vindo a desenvolver 
com sucesso um modelo de banca-seguros, porventura em condições quase únicas em Portugal. Tal terá 
certamente contribuído para o facto de as duas seguradoras do Crédito Agrícola terem realizado, em 
conjunto, no exercício de 2011, lucros que representaram 25% do total dos lucros do sector segurador 
nacional.

É também da máxima importância, neste período em que as condições de exploração das instituições 
financeiras se apresentam bastante pressionadas, que continuemos a desenvolver esforços para a redução 
significativa dos custos de funcionamento do Grupo, os quais, no exercício findo, ainda evidenciaram um 
crescimento de 1,8% em pessoal e de 6,5% nos gastos gerais administrativos, tendo estes últimos, no 
entanto, sofrido um incremento excepcional em 2011 com as despesas da comemoração do Centenário 
e, entre outros factores, com a primeira parcela dos gastos, substanciais, relativos ao Programa Especial 
de Inspecções.

Há assim que concretizar todas as iniciativas já identificadas como tendo potencial de redução de custos, 
e monitorizar adequadamente a execução das que já foram adoptadas, de modo a que as poupanças 
se materializem como previsto, fazendo com que a parcimónia que se verifica ao nível das Caixas seja 
alavancada por economias conseguidas centralmente, tirando partido da escala e dimensão do Grupo na 
negociação com fornecedores, racionalizando estruturas e procedimentos.

Como era inevitável, a crise económica e financeira que atravessamos está a reflectir-se na subida do 
crédito vencido em todo o sistema bancário nacional, o que também ocorre no SICAM, quer na Caixa 
Central quer nas Caixas Associadas. Ao nível da Caixa Central o rácio de crédito vencido a mais de 90 
dias elevou-se assim de 3,7% no final de 2010 para 4,8% em Dezembro último, e no SICAM de 4,9% 
para 5,8% no mesmo período. Naturalmente, esta evolução fez-se acompanhar de um aumento bastante 
expressivo nas provisões do exercício, as quais, no conjunto do SICAM, atingiram 111,7 milhões de euros 
em 2011 contra 103,6 milhões em 2010.

As perspectivas para o exercício em curso apontam para que o crédito vencido continue a avolumar-se 
no sistema bancário nacional, dando lugar a um crescimento muito expressivo das provisões, que vai 
pesar bastante nos resultados das instituições e será, sem dúvida, um dos factores mais negativos em 
2012. O Crédito Agrícola, quer ao nível da Caixa Central quer ao nível de Caixas Associadas, dispõe de 
uma reserva de provisões extraordinárias que, em parte, permitirão absorver o impacto adverso desta 
situação. Temos, no entanto, de estar preparados para resultados significativamente mais reduzidos que 
os conseguidos em 2011 – como já foi, aliás, assumido no Plano de Actividades aprovado em Dezembro 
último, – atendendo às condições de exploração muito desfavoráveis, que vão continuar a comprimir a 
rentabilidade dos bancos.
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Como é reconhecido, o Crédito Agrícola, com a situação de liquidez e de solvabilidade de que desfruta, 
está bem posicionado para fazer face aos desafios da conjuntura, os quais temos, no entanto, de 
saber enfrentar com determinação, firmeza e serenidade, mas também com inteligência e visão, para 
continuarmos a fazer progredir o Grupo, fortalecendo a sua solidez e granjeando confiança acrescida 
junto dos nossos Associados e Clientes.

Trata-se de um desafio que tem de ser assumido por todos, dirigentes e colaboradores, ao nível das 
Caixas Associadas, da Caixa Central e das Empresas do Grupo, colocando sempre os interesses do Crédito 
Agrícola no primeiro plano e trabalhando num espírito de coesão. Coesão que é a chave do nosso 
sucesso, sendo fundamental assumi-la plenamente para que o Crédito Agrícola não perca a oportunidade 
histórica de se impôr, de uma vez por todas, como uma das grandes instituições financeiras de Portugal 
e como mais uma referência de qualidade no panorama de excelência da banca cooperativa europeia.

Na preparação das condições para o futuro do Crédito Agrícola, cabe destacar a atenção que o Conselho 
Geral e de Supervisão, em articulação com o Conselho de Administração Executivo, deu à prossecução e 
conclusão do estudo sobre a reestruturação e reorganização da Caixa Central, distinguindo a actividade 
da instituição na área comercial, gestão de tesouraria e dos excedentes de liquidez das Caixas, prestação 
de serviços e supervisão das Caixas Associadas, e cuja implementação prática terá de ser feita à luz das 
funções nucleares que à Caixa Central competem no seio do Crédito Agrícola, e da visão que tenhamos 
para o futuro do Grupo.

A terminar, quero exprimir o meu regozijo e o do conjunto do Conselho Geral e de Supervisão, pelos 
resultados relativos ao Crédito Agrícola do Programa Especial de Inspecções, realizado no quadro do 
previsto para o sector financeiro no acordo com a -"#(./, já que as análises efectuadas pela equipa de 
auditoria concluíram que as imparidades existentes na carteira de crédito se encontravam amplamente 
cobertas, na data de referência do estudo, pelas provisões existentes, ao mesmo tempo que validaram 
o rácio 0#"&1-(&"12 consolidado do Grupo tal como calculado pela Caixa Central – donde resultou a 
confirmação de que o Crédito Agrícola é o grupo bancário com o rácio 0#"&1-(&"12 mais elevado no 
sistema bancário português. 

O Conselho Geral e de Supervisão felicita os quadros e técnicos do Grupo que mais directamente 
estiveram envolvidos nestes trabalhos, quer os da Caixa Central – a quem coube a interacção directa 
com os inspectores – quer os das numerosas Caixas Associadas às quais foram solicitadas informações 
sobre dossiers específicos e procedimentos, sendo de enaltecer a prontidão e eficácia das suas respostas.

Já no início de 2012, foi realizada a terceira vertente do Programa Especial de Inspecções, que consistiu 
num $3"&$$13&$3 (teste de esforço) especial, sob coordenação de uma empresa consultora internacional, 
o qual concluiu igualmente pela resiliência do Crédito Agrícola perante os cenários adversos que foram 
considerados, nunca descendo o rácio 0#"&1-(&"12 do Grupo, no período 2011-2015, e mesmo no pior 
cenário, abaixo de 10% – mantendo-se sempre acima de 12% no cenário base.

Estas conclusões evidenciam o progresso que o Crédito Agrícola no seu todo realizou nos últimos anos 
e de que nos devemos orgulhar, embora sem complacências, cônscios, como devemos estar, dos grandes 
desafios que temos pela frente.

O Grupo já mostrou, porém, na sua história ainda recente, grande capacidade para responder a desafios e 
situações críticas. E mantendo a mesma atitude positiva de que demos prova no passado, vamos também 
ultrapassar e superar as dificuldades que a actual conjuntura coloca a todas as instituições financeiras.

Lisboa, 8 de Maio de 2012
O Presidente do Conselho Geral e de Supervisão


