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1. GESTÃO RESPONSÁVEL 

A crise económica sugere um novo modelo de negócio para a banca. Maior responsabilidade 

na gestão é o que o mercado exige, na sequência das disfunções que ainda se fazem sentir  

no seio do sistema financeiro internacional. Do ponto de vista comercial, está inerente às nossas 

funções a captação de recursos, incentivando a poupança dos Clientes, para conceder 

crédito, visando a diminuição do endividamento externo. Esta é a posição do Crédito Agrícola,  

sempre privilegiando a poupança para sustentação da actividade de crédito. 

Num contexto de quebra das margens financeiras inerente a uma histórica quebra das taxas 

de juro, provocando uma diminuição dos proveitos, o objectivo do Crédito Agrícola tem sido  

a racionalização dos custos por forma a manter o cost-to-income.

A este complemento entre eficácia comercial e eficiência operacional, uma gestão responsável 

passará, naturalmente, por uma prudente política de crédito, num quadro de condições  

de financiamento mais desfavoráveis. Por isso, desde sempre o Crédito Agrícola assegurou 

uma gestão prudente na concessão de crédito, antecipando a introdução de novas regras 

prudenciais e a implementação das novas normas internacionais. 

Se, na busca desse novo modelo, os bancos poderão ter de alienar activos não essenciais 

à actividade bancária, nomeadamente créditos vencidos, unidades de negócio e activos 

imobiliários, a flexibilização e inovação das estruturas do balanço e o desenho organizacional 

culmina na génese de um modelo de governação que reforce os sistemas de controlo interno, 

no sentido de assegurar uma adequada gestão do risco e, com isso, restaurar a confiança  

dos stakeholders.
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2. ANÁLISE DE CRÉDITO E GESTÃO DE RISCO

Três factores – abrandamento económico, aumento do custo de financiamento e agravamento 

de situações de incumprimento – colocam desafios essenciais às instituições bancárias:  

uma regulação mais adequada aos actuais desafios visando o restabelecimento da confiança 

no sistema financeiro.

O ajustamento de preços em função do risco, uma das funções fundamentais para o sector 

financeiro, já é uma realidade desde o Basileia II. A melhoria da produtividade permite, 

incrementando as vendas com os mesmos custos, fazer mais melhorando o Cost-to-Income.

Como a necessidade de gerar liquidez e cumprir os rácios de capital é uma obrigação, tende 

a haver um reajustamento da carteira de activos, a optimização da eficácia comercial com 

máximo enfoque no Cliente e a optimização da base de custos e da eficiência operacional, 

alavancando em sistemas de informação com arquitecturas mais ágeis, para permitir  

um time-to-market mais reduzido.

Actualmente, as instituições bancárias vivem sob o domínio dos 3R (reestruturação, renovação 

e reinvenção), motivadas pela conjuntura económica, pela necessidade de se adaptar às novas 

realidades, regras e necessidades do mercado. Os novos quadros regulamentares, Basileia II, 

SEPA e DMIF ditaram nos últimos tempos o caminho que as instituições deverão seguir.

2.1. RISCO DE CRÉDITO

O risco de crédito encontra-se associado ao grau de incerteza do retorno esperado por 

incapacidade da contraparte, e respectivos garantes, se existirem, em cumprir com as suas 

obrigações. Por isso mesmo, o Departamento de Risco de Crédito da Caixa Central foi criado 

em 2003 para garantir uma maior especialização e independência na análise de risco de crédito, 

contribuindo para aproximar a instituição às recomendações do Comité de Basileia II.

O processo de concessão de crédito inicia-se nas áreas comerciais, a quem compete propor  

as operações, cabendo ao Departamento de Risco de Crédito emitir parecer técnicos de avaliação  

de risco que incorporam na análise a evolução económico-financeira e a percepção de eventuais 

factores susceptíveis de criar um risco agravado.
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A análise efectuada inclui a evolução dos principais indicadores segundo as diversas ópticas 

consideradas: produto, segmento de Clientes, estrutura de decisão, grau de exposição  

no sistema financeiro, sector de actividade e área geográfica, bem como os limites aos grandes 

riscos fixados nos termos prudenciais.

A avaliação do risco de todas operações de crédito, estão suportadas na análise de vários 

critérios: transparência e qualidade da informação económica-financeira; qualidade da gestão; 

interacção com o meio envolvente, onde a empresa se insere; qualidade e características  

da operação. No caso particular dos Grupos Económicos, atenta-se na ponderação de 

notações de risco externo; na avaliação do risco das várias empresas que compõem o grupo;  

na concentração da exposição; e ao limite aos grandes riscos, tendo em conta a regulamentação 

em vigor. No que respeita ao segmento de Particulares, é utilizada uma notação de risco 

através do modelo interno de scoring.

O Departamento de Risco de Crédito efectua um acompanhamento e controlo do risco  

de crédito implícito na carteira, analisando, em articulação com as áreas comerciais  

e o Gabinete de Recuperação de Crédito, a evolução do incumprimento dos processos em 

mora com reporte mensal.

O Programa de Transformação da Função Risco no Crédito Agrícola (PTFR), desenvolvido  

sob a coordenação do Gabinete de Riscos da Caixa Central, visou assegurar o compliance 

com os desafios regulamentares – Basileia II e NIC – e capacitar o Grupo para uma gestão  

do risco alinhada com as melhores práticas de mercado.

O Programa assenta na articulação da vertente tecnológica com o desenvolvimento  

de competências internas específicas.

Face a este novo enquadramento do negócio bancário, a proactividade da Caixa Central  

na génese de um modelo de governação do risco de crédito é notória, tendo promovido:

a) O desenvolvimento de políticas e de procedimentos em matéria de gestão do risco  

de crédito e que se encontram consubstanciados no Manual de Risco de Crédito 

e na Norma de Crédito (ambos da Caixa Central), constituindo-se em autênticos documentos 

de orientação para as Caixas neste domínio;

b) O desenvolvimento de Modelos de apoio à decisão de crédito, racionalizando e tornando 

mais transparentes os processos de crédito;
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c) A divulgação de boas práticas no acompanhamento do risco de crédito, suportadas 

em metodologias que, visando a minimização do risco, se traduzem numa permanente 

interacção com os Clientes.

Este modelo de governação do risco contribui decisivamente para o conforto dos rácios  

de solvabilidade apresentados pelo SICAM. Na verdade, os resultados alcançados são de forma 

a conferir sustentabilidade ao modelo de negócio do GCA e determinados no âmbito  

do ICAAP-Processo de Auto-Avaliação da Adequação do Capital Interno que está regulado pela 

Instrução 15/2007 do Banco de Portugal, onde se estabelece que “a avaliação e a determinação 

com rigor do nível de capital interno subjacente ao perfil de risco de uma instituição  

de crédito ou de uma empresa de investimento são condições essenciais para a implementação 

de estratégias de negócio sustentáveis, no pressuposto de serem apoiadas por controlos 

adequados. Em particular, o planeamento da evolução do capital interno é considerado 

fundamental para assegurar a sua adequação, numa base permanente, ao perfil de risco  

das instituições, designadamente perante conjunturas de crise ou recessão”.

No final de 2009, o Grupo CA apurou fundos disponíveis de 1.067.973 milhares de euros face  

a requisitos de capital para cobertura dos riscos de crédito e operacional, de 634.791 milhares 

de euros. E, perante a necessidade de quantificar as perdas inesperadas, em relação  

a tipologias de risco adicionais e materialmente relevantes, foram quantificadas necessidades 

de capital interno de 659.320 milhares de euros (com diversificação) e de 704.619 milhares  

de euros (sem diversificação).

A resiliência do Grupo CA suportada por uma notável solidez financeira resulta, sem dúvida,  

de um conjunto de testes de esforço realizados.

De acordo com os testes efectuados, apesar do intenso agravamento das variáveis face  

às análises de períodos anteriores, verificamos que os Fundos Próprios do Grupo conseguem 

absorver com facilidade todos os impactos simulados, pelo que se consideram adequados  

ao grau de risco assumido pelo mesmo e ao perfil de risco da sua carteira. 

Nos testes efectuados com base em magnitudes definidas pela entidade de supervisão, 

o rácio de solvabilidade do Grupo nunca apresentou variações fortemente adversas,  

nunca descendo abaixo dos 12%, em resultado da potencial necessidade de reconhecer perdas 

na sua carteira de crédito ser contrariada pela evolução dos resultados e pela contracção  

do activo líquido. De notar, neste sentido, que o elevado rácio de solvabilidade que caracteriza  
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o Grupo se traduz num nível de segurança e protecção contra eventos adversos que dificilmente, 

se forem utilizados cenários plausíveis, permitem testar a solvabilidade no seu limite.  

Este facto justifica o impacto moderado dos testes realizados na solvabilidade do Grupo,  

apesar de pressuporem alterações significativas das variáveis-chave.

3. DMIF

Em articulação com a CA Serviços e outras áreas da Caixa Central, foram efectuadas a análise, 

concepção e especificação de requisitos, desenvolvimento, testes e formação de um conjunto 

de funcionalidades para automatização dos procedimentos Associados à DMIF – Directiva 

dos Mercados de Instrumentos Financeiros – abarcando diversas aplicações informáticas  

do Crédito Agrícola. Como principais características das novas funcionalidades salientam-se:

 A validação, pelos sistemas informáticos (Aplicação Central – Profile, Solução Local, SIFOX 

- Central Online e Crédito Agrícola Online), da necessidade de classificação dos Clientes 

que pretendam transaccionar ou abrir contas de investimento em instrumentos financeiros 

abrangidos pela DMIF;

 A verificação, por aqueles sistemas, da adequação dos produtos que o Cliente pretende 

transaccionar, à luz da respectiva classificação no âmbito da DMIF;

 O registo na Aplicação Central dos dados DMIF de cada Cliente (Classificação, Resultado 

dos Testes de Adequação e Confirmação de Ordem sobre Tipo de Instrumento Financeiro 

Complexo) e respectiva disponibilidade para consulta.

Esta área colaborou também na preparação e realização de acções de formação presenciais 

aos Colaboradores do Crédito Agrícola, sobre o impacto das funcionalidades de automatização 

dos procedimentos DMIF.

Esta evolução é um passo importante no aumento da eficiência dos serviços e na capacidade 

de resposta às necessidades dos Clientes, potenciando a satisfação e o aprofundamento  

da relação com o CA.
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4. COMPLIANCE

O Grupo Crédito Agrícola pauta a sua actividade por um quadro de valores e princípios que 

se consideram fundamentais para uma permanência sólida e de longo prazo no mercado,  

e concretamente no sector bancário e dos serviços financeiros.

Um dos aspectos mais relevantes deste quadro de valores e princípios é a aplicação de práticas 

de compliance, ou seja, em que se salvaguarda e monitoriza uma conduta eticamente rigorosa 

no estrito cumprimento das normas legais relativamente a todos os stakeholders.

Este compromisso, público e institucional, em garantir o rigor e transparência ganha especial 

importância num contexto global em que urge (re)credibilizar as instituições financeiras.  

Na prática, traduz-se em três grandes vectores:

 Implementação das melhores práticas em Corporate Governance, no sentido de alcançar 

os mais elevados níveis de transparência, quer nos processos de decisão quer em geral  

em todos os aspectos da governação da instituição;

 Definição e actualização de normativos internos que, em conjunto com o Código 

de Conduta que vincula todos os Colaboradores, incluindo os titulares dos órgãos 

estatutários, contribuam para garantir não só o respeito pelos direitos humanos e pelos 

direitos dos trabalhadores, como também a prevenção de conflitos de interesses,  

e o respeito pelos direitos dos Clientes, designadamente no que respeita à informação;  

 Implementação de uma cultura de Compliance, que favoreça o controlo de procedimentos 

como tarefa do quotidiano de todos os Colaboradores, constituindo uma prática integrada  

nas suas acções, e não uma tarefa de um só órgão ou departamento da instituição.

Para concretizar este compromisso, o Crédito Agrícola privilegia um espírito de cooperação 

com as Autoridades de Supervisão e de um modo geral com as Autoridades Administrativas 

com as quais se relaciona.
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5. OS NOSSOS COLABORADORES 

5.1. CARACTERIZAÇÃO

O Grupo Crédito Agrícola emprega 4.343 pessoas, 79% das quais a desempenhar funções  

nas 88 Caixas Associadas. A Caixa Central absorve cerca de 10% dos recursos humanos,  

e os restantes integram as entidades do universo CA. Refira-se que, face a 2008, o Grupo 

CA criou mais 65 postos de trabalho, ou seja, 1,52% de aumento do emprego, com especial 

destaque para a Caixa Central (mais 4,8%) e a CA Vida (mais 10%).

Número de Colaboradores do Grupo CA - 2009

8

12

44

16

138

213

Caixas Associadas 3453

Caixa Central 459
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Se analisarmos algumas características do capital humano CA – género, relação laboral, 

conhecimento e experiência – verificamos que, face ao triénio 2006-08, se mantém a estrutura 

quanto ao género (44% de mulheres e 56% de homens):

Analisando os cargos de chefia – cerca de um quarto do total de quadros – continua a verificar-se 

algum desequilíbrio em termos de género, mas há, face a 2008, um ligeiro aumento do número 

de mulheres em funções de liderança. 

2418 - 56%

1925 - 44%

Repartição de Colaboradores por Género

2009

2008

2386 - 56%

1892 - 44%

Cargos de Chefia por Género

2009

2008

818 - 76,2%

255 - 23,8%

734 - 78%

207 - 22%
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Do ponto de vista do vínculo laboral, há um claro predomínio dos contratos sem termo,  

que em termos relativos aumentam de 92 para 93% do total de Colaboradores, o que confere 

confiança e solidez ao capital humano.

Tipo de Contrato de Trabalho

2009

2008

4044 - 93,1%Sem termo

299 - 6,9%Termo certo

3924 - 92%Sem termo

354 - 8%Termo certo

até 1 de 1 a 5

Antiguidade (anos)

de 5 a 10 de 10 a 15 mais de 15

580

745

566

2313

139

Antiguidade dos Colaboradoes do Grupo CA

0
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1500
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Em termos da qualificação académica, regista-se um claro reforço do peso dos Colaboradores  

com ensino secundário e superior, passando de 78% do total em 2008 para mais de 85% em 2009.  

Outra tendência clara é a integração de quadros mais jovens, na medida em que os estagiários passaram 

de 27 para 50, o que contribui para a redução da idade média do Colaborador CA.

5.2. BENEFÍCIOS

Do conjunto de benefícios proporcionados aos Colaboradores, importa destacar a oferta  

de condições especiais no recurso ao Crédito Habitação e na contratualização de vários seguros, 

designadamente na protecção à vida e à reforma, na protecção às pessoas, ao património  

e nos seguros obrigatórios – os prémios destes seguros são pagos mensalmente, 

semestralmente ou anualmente, através da entidade empregadora.

De assinalar também a redução de despesas de manutenção na anuidade dos cartões  

de crédito e de débito, bem como a redução de despesas de manutenção na emissão  

de cheques e a isenção de despesas de comissão de manutenção nos depósitos à ordem.

Capítulo importante em matéria de benefícios é preenchido pela Formação – inicial  

e contínua –, através de programas formativos “FORBASIC”, destinados a novos Colaboradores; 

“FORCOORD”, para Colaboradores com funções de coordenação, e “Saberes +”, visando  

a actualização de Colaboradores com antiguidade superior a 3 anos.

Qualificações Académicas

Secundário

Bacharelato

Licenciatura

Outras habilitações

1º Ciclo

3º Ciclo

2º Ciclo

2268 - 52,2%

255 - 5,9%

1155 - 26,6%

32 - 0,8%

153 - 3,5%

397 - 9%

82 - 1,9%

2262 - 53%

270 - 6%

1074 - 25%

32 - 1%

156 - 4%

411 - 9%

85 - 2%
2009

2009

2008

2008
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Na área social, há diversos protocolos assinados pelo CA, de que resultam inúmeros benefícios 

sociais para o universo de Colaboradores do Grupo. Neste quadro, também se inscrevem  

o sistema complementar de reformas e pensões (Fundo de Pensões do CAM), o apoio à formação 

escolar dos filhos dos Colaboradores (subsídios) e os incentivos à formação de especialização 

(Licenciaturas, Pós-Graduações e Mestrados), bem como os incentivos à empregabilidade, 

concretamente através do apoio ao desenvolvimento de competências complementares (TI/SI, 

Línguas Estrangeiras, designadamente).

A política de modernização de Balcões, traduzida em elevada qualidade nas condições físicas 

de trabalho e bem-estar dos Colaboradores, é outro registo a ter presente, a par de todo  

o enquadramento na área da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Assistência Médica 

Complementar (SAMS) e cuidados de saúde adicionais.

Uma nota, ainda, para referir o acesso a informação jurídico-laboral e filiação sindical.  

E também a possibilidade de associação dos Colaboradores ao Centro de Cultura e Desporto 

do Crédito Agrícola Mútuo (CCDCAM), e consequente acesso aos diversos protocolos que este 

estabelece com entidades nas áreas do desporto, lazer, cultura, entre outros. 

Finalmente, é realizada anualmente uma Festa de Natal para os Colaboradores da Caixa 

Central e Empresas Participadas e seus familiares, sendo que as crianças até aos 15 anos 

recebem um Presente de Natal.

Realiza-se também um Encontro Anual do Crédito Agrícola, no qual podem participar todos  

os Colaboradores do Grupo e seus familiares.

5.3. POLÍTICAS INTEGRADAS DE RECURSOS HUMANOS

O capital humano é um pilar das organizações modernas e sustentáveis. O Crédito Agrícola 

apresenta sólidas políticas, consagradas nos estatutos e consignadas em normativos 

internos, como seja o Regulamento de Admissões e Mobilidade Interna do SICAM (RAMIS)  

ou o Regulamento de Formação do SICAM.

Em termos de política de recrutamento, privilegia-se a contratação de Colaboradores oriundos 

da zona de influência de cada Caixa Agrícola, atendendo à banca de proximidade que fazemos. 

É também incentivada a Mobilidade Interna dentro do Grupo, dando-se, sempre que possível, 

primazia a esta fonte de recrutamento.
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No Crédito Agrícola, além do acesso a formação adequada, a valorização dos seus 

recursos humanos passa por uma efectiva Gestão de Competências, visando o permanente 

desenvolvimento profissional dos seus Colaboradores.

Nesse âmbito, foi desenvolvida uma ferramenta de avaliação de desempenho, denominada 

SAGE, visando não só identificar o nível de performance do ano anterior, como também apontar 

objectivos a alcançar e identificar competências a melhorar no período subsequente.

5.4. FORMAÇÃO

Construir uma Sociedade do Conhecimento é ambição dos países em fase mais avançada de 

desenvolvimento. Para isso, a optimização dos fluxos de trabalho, da informação no seio de 

uma lógica de aprendizagem ao longo da vida são conceitos incontornáveis para que o capital 

humano seja, crescentemente, um factor de criação de valor para as organizações.

Por isso, o Crédito Agrícola, que possui um Centro de Formação, investe significativamente no 

reforço das competências dos seus Colaboradores. A formação interna é uma opção preferencial. 

Em 2008 foram realizadas mais de 103 mil horas para um universo de 7.195 participações;  

em 2009, superámos as 110 mil horas, ou seja, mais 6%. Mas, mais importante foi o alargamento 

das participações a 9.373, correspondendo a um aumento de 30% face ao ano anterior. Por sua vez, 

a formação externa envolveu 212 participações num total de mais de 16 mil horas.
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Em termos financeiros, além de um claro reforço do número de participantes e de horas 

leccionadas, o investimento global, na ordem dos 826 mil euros, indica um aumento de 2% 

face ao ano anterior, traduzindo uma aposta incontornável na valorização de competências. 

Deste montante, 70% reporta a acções de formação interna. Recorde-se que está consignada 

no Regulamento de Formação do SICAM a existência de um “Fundo de Formação”, que se 

encontra operacional, e no qual participam proporcional e solidariamente todas as CCAM  

e algumas das Empresas do Grupo Crédito Agrícola.

O reforço de competências do capital humano é uma prioridade para várias CCAM, que 

apostam no financiamento de cursos de formação avançada, nomeadamente pós-graduações, 

mestrados e doutoramentos. 

5.5. SUPORTES DE COMUNICAÇÃO INTERNA

No que reporta aos diferentes suportes de comunicação interna, cumpre destacar o “C@is”, 

na área da Intranet, através do qual se pode aceder a informação institucional sobre o Grupo CA; 

suportes comunicacionais produzidos; informação de suporte à actividade comercial do SICAM 

(Catálogo de Produtos, Campanhas, Preçário, etc.); repositório da informação em suporte 

ficheiro que é disponibilizada na Área Geral; informação acessória e complementar à actividade 

do Utilizador (ex: contactos, fóruns, links úteis, etc.); plataforma CAMRH (Departamento  
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de Recursos Humanos): Aplicação de gestão integrada de recursos humanos, composta por 

módulos de Gestão de Cadastro, Processamento de Salários, Gestão da Formação, Gestão  

do Recrutamento, SAGE e um Portal de Empregados, onde estes podem consultar os seus 

dados pessoais, informação de carácter jurídico – laboral, aceder a impressos, biblioteca, 

newsletters e outras temáticas de âmbito geral; ferramentas aplicacionais de suporte  

à actividade diária dos Utilizadores de acordo com o seu perfil e função desempenhada, 

incluindo para a actividade seguradora; e notícias económico-financeiras publicadas na imprensa.

Na área editorial, a newsletter CA Entre Nós foca temas da realidade local, campanhas 

e evolução do negócio, tendo por objectivo fomentar a cultura de Grupo e aumentar a agregação 

entre todas as unidades. 

Com o objectivo de apoiar a gestão da imagem dos Balcões, foi criada a CA Merchandising, 

documento de trabalho que visa informar as CCAM de quais as peças publicitárias em vigor, 

que devem ser expostas, bem como aquelas que, em razão dos prazos, devem ser retiradas 

de exposição.

Outras acções no âmbito da comunicação interna incluem a CA Revista (memória descritiva em 

Plataforma de Comunicação Externa); Acções de Esclarecimento às CCAM sobre campanhas 

em curso; Acções de Formação; a Sal@ctiva: Plataforma de e-Learning desenvolvida 

internamente e acessível em todos os postos de trabalho. 



Sustentabilidade CA 2009

ACTIVIDADE 
SUSTENTÁVEL

37

02

6. INTERACÇÃO COM STAKEHOLDERS

6.1. ASSOCIADOS

Ser Associado do Crédito Agrícola é ser membro do Banco da sua terra, cuja missão como se 

referiu é contribuir para o desenvolvimento económico local. Os mais de 400 mil Associados 

do Grupo CA pertencem a uma organização em que vigora o princípio democrático cooperativo 

“cada sócio um voto”, e beneficiam de condições vantajosas nos produtos e serviços financeiros 

disponibilizados pela instituição.

6.2. CLIENTES

O universo CA tem cerca de 1,2 milhões de Clientes. Numa análise do relacionamento  

dos Clientes com o Grupo por escalões etários, verificamos que cerca de metade das contas 

à ordem é constituída por pessoas em idade activa, enquanto os jovens representam 22%  

e os seniores 29%.

Adulto Sénior Jovem

49%

Estrutura de Clientes
Depósitos à Ordem
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Quando aferimos a estrutura etária das contas de poupança, verificamos uma especial 

apetência por este produto por parte do segmento sénior, que corresponde a 39% do total  

de contas de poupança do Grupo CA.

A análise do universo de Clientes com base na carteira de crédito permite-nos verificar que 

as Empresas são as que evidenciam maior concentração (41,89%), da mesma forma que  

os Particulares também têm um peso significativo.

Estrutura de Clientes
Contas de Poupança

Sénior 39%

Adulto 36%

Jovem 25%

Distribuição Clientes
Crédito Concedido

Empresas - 41,89%

ENI e Profissionais 
Liberais - 6,30%

Instituições 
de crédito - 8,7%

Particulares -  39,81%

Outros - 3,30%
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Se passarmos para uma análise regional, verificamos que existe uma concentração moderada 

da carteira de crédito nos distritos de Lisboa, Leiria, Porto, Faro e Setúbal, em que o peso 

é superior a 5% e, em conjunto representam 56,5% do crédito concedido, com particular 

incidência no distrito de Lisboa (27,24%). Todos os outros distritos apresentam níveis  

de concentração abaixo de 5%.

Se associarmos este resultado com a riqueza produzida a nível regional, medida pelo PIB, 

concluímos que a distribuição da carteira de crédito pelo território nacional apresenta  

uma forte correlação – coeficiente de correlação de 93,6% - com a distribuição geográfica  

da riqueza.

Beja
Santarém
Aveiro
Viseu
Bragança
Coimbra
Braga
Viana do Castelo
Castelo Branco
Évora
Guarda
Açores
Portalegre
Vila Real
Madeira

Distribuição Clientes
Crédito por Distrito

Lisboa - 27,24%

43,5%

Leiria - 8,26%

Porto - 7,83%

Faro - 7,57%

Setúbal - 5,6%
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Finalmente, se atendermos à distribuição sectorial do crédito, com base na Classificação 

das Actividades Económicas (CAE), concluímos que o “Comércio por grosso e a retalho”  

é a actividade que apresenta maior concentração, com cerca de 19% da carteira de crédito,  

e as indústrias transformadoras com cerca de 18,7%.

As actividades “Construção” (18%), “Agricultura, Produção Animal, Caça e Floresta” (10%)  

e “Actividades Imobiliárias” (9%) representam também um peso importante. Refira-se que  

o sector “Actividades Financeiras e de Seguros” não foi considerado.

Comércio por grosso
e a retalho - 19,26%

Indústrias 
transformadoras - 18,66%

Construção - 18,34%

Agricultura, Produção Animal, 
Caça e Floresta - 9,77%

Actividades 
Imobiliárias - 9,32%

Alojamento, Restauração 
e similares - 5,12%

Administração Pública 
e Defesa, Segurança 
Social - 4,04%

Distribuição de Clientes
Crédito por Sector de Actividade
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7. PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO EXTERNA

A pluralidade de mensagens que consubstanciam, ao longo do ano, a comunicação externa  

do Grupo CA tem por referência uma plataforma de meios e suportes diferenciados.

Na área editorial, a CA Revista é um prestigiante veículo de comunicação do Grupo Crédito 

Agrícola, destinado a todos os Dirigentes, Colaboradores, Associados e Clientes. Desde o seu 

lançamento, em 2005, tem o compromisso de divulgar a actividade e os principais factos  

e notícias que vão pontuando a actualidade no Grupo CA, mas também analisar a evolução 

do mercado económico e financeiro e destacar o contributo das Caixas Associadas para  

o desenvolvimento local e regional. Com uma tiragem de 25.000 exemplares e periodicidade 

trimestral, a revista é distribuída gratuitamente pela nossa rede de mais de 680 Balcões,  

em Portugal Continental e Açores. 

Ao longo de 2009, a comunicação com os Clientes prosseguiu com a inclusão, junto do Extracto 

de Conta, da CA Notícias, veículo de divulgação das campanhas em curso, bem como a oferta 

de produtos e serviços CA, e através da Loja CA para comunicar produtos não financeiros aos 

titulares dos cartões de crédito. 

Esta ponte de diálogo contínuo com o exterior passa igualmente por outros registos, 

designadamente o Relatório e Contas, a participação em Feiras e Outros Eventos, as diferentes 

campanhas de comunicação multi-meios – envolvendo, entre outros, Imprensa, Rádio e TV – 

institucionais e de produto, passando pelo Merchandising de Balcão (cartazes e folhetos). 

Referência ainda para todo o investimento e atenção dados às novas tecnologias, que nos 

permitem um relacionamento com o Cliente, esteja ele onde estiver, a qualquer momento, 

através do site www.creditoagricola.pt, do Balcão 24 ou da Linha Directa.
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8. PROVEDOR DO CLIENTE

No âmbito do Sistema do Tratamento de Reclamações, cabe ao Provedor do Cliente do Crédito 

Agrícola assegurar a fluidez e regularidade das relações dos Clientes com a Instituição, 

promovendo a sua fidelização por demonstração de acções com equidade, transparência  

e suportes fundamentados no posicionamento que adoptar. 

8.1. BOM POSICIONAMENTO COMPORTAMENTAL

De acordo com o Relatório de Supervisão Comportamental 2009, elaborado pelo Banco  

de Portugal, o CA é o grupo financeiro que se encontra melhor posicionado em quase todas 

as rubricas, sendo mesmo o que tem menor número de reclamações em termos de contratos 

de depósitos à ordem e compensação de cheques. A entidade reguladora portuguesa atende 

a quatro tipos de reclamações:

 Número de Reclamações por 1000 Contas de Depósito à Ordem;

 Número de Reclamações por 1000 Contratos de Crédito à Habitação;

 Número de Reclamações por 10 mil Cheques Processados no SICOI (Sistema de Compensação 

Interbancário);

 Número de Reclamações por 1000 Contratos de Crédito ao Consumo e Outros Créditos.
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Número de reclamações por 1000 Contas de Depósito à Ordem

Média do sistema

DBANK BARCL BAPOP BPN BCP BBVA BBEST BSTOT BBPI FINIB BANIF BES CEMG CGD CA

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Número de reclamações por 1000 Contratos de Crédito à Habitação

BAPOP CAGAL DBANK BARCL BNP UNCRE CEMGBSTOT BCP CGD BES BBPI BANIF FINIB BBVA CA BI

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Média do sistema



Sustentabilidade CA 2009

ACTIVIDADE 
SUSTENTÁVEL

44

02

Número de reclamações por 10 mil Cheques Processados no SICOI

Média do sistema
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Número de reclamações por 1000 Contratos de Crédito

Média do sistemaPASTR
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