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INTRODUÇÃO 

A Direcção da Federação iniciou o exercício de 2009 concentrada no tema do Regime 
Jurídico do Crédito Agrícola, que revestia a essa data a maior acuidade e urgência, 
para o executivo e para o nosso Grupo. A aprovação do Regime Jurídico era a nossa 
prioridade máxima, pelo impacto que teria na vida actual e futura das Caixas 
Agrícolas e do CA. 

Tomámos todas as iniciativas possíveis, reunindo com as autoridades e 
desenvolvendo acções de lobbying, para tentar apressar aquela aprovação. 
Finalmente aquele diploma foi aprovado pelo Conselho de Ministros, promulgado por 
Sua Excelência o Sr. Presidente da República e publicado em Diário da República em 
16 de Junho de 2009. 

Logo após a publicação do Regime Jurídico iniciámos diligências para a elaboração 
duma proposta de Estatutos para as Caixas Agrícolas e para a Caixa Central, para os 
adaptar ao novo diploma e demais legislação conexa, que entretanto fora vertida 
para o ordenamento jurídico nacional. 

Foi decidido prosseguir os esforços de elaboração da proposta de estatutos das 
Caixas Agrícolas em consociação com a Caixa Central, não tendo sido possível fazer o 
mesmo em relação aos estatutos desta, por o seu Conselho Geral entender que a 
FENACAM não era parte nesse estudo. 

Foi apresentado em reuniões pelo país o projecto de estatutos das Caixas Agrícolas, 
tendo estas vindo a adoptar na íntegra, ou quase, o texto sugerido pelos dois Órgãos 
de Cúpula. 

Decorreu de nova legislação, que entretanto fora vertida para o ordenamento jurídico 
português, que passasse a ser imperativo para as Caixas Agrícolas a certificação legal 
das suas contas, com início já nas do exercício de 2009. Isso acarretou a iniciativa da 
Federação de seleccionar um conjunto de Revisores Oficiais de Contas e de 
Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, por todo o país, para se conseguir indicar 
às associadas uma oferta de serviços e o respectivo preço, que, estamos certos, 
muito contribuiu para facilitar a sua decisão. 

A Direcção deu início à construção da nossa página na Intranet, no site do CA. Esse é 
um trabalho de fundo levado a cabo ao longo de vários meses, por colaboradores da 
FENACAM, sob a orientação de técnicos do CA Serviços - ACE, que está prestes a ser 
concluído e posto à disposição das associadas. Estamos certos que esta página, pela 
forma como está construída e pelos conteúdos a que se pode aceder, será um bom e 
permanente instrumento de trabalho para os Conselhos de Administração das Caixas 
e para os seus colaboradores, sobretudo os mais qualificados. 
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O estudo para a constituição do FENACAM SERVIÇOS – ACE, elaborado pelo 
economista Dr. António Pinho Cardão, está terminado e será apresentado no início de 
2010, até ao fim de Fevereiro, ou logo no início de Março, integrando a discussão que 
propomos fazer com as associadas sob o lema “NO CENTENÁRIO DO CRÉDITO 
AGRÍCOLA – Que FENACAM se deseja e é possível construir?”. O CA mudou, o 
Sistema Bancário nacional e internacional mudou, o mundo mudou desde que a 
FENACAM foi constituída. Que papel deve desempenhar e ser confiado à vertente 
associativa do nosso Movimento, personificada na FENACAM? Que paradigma(s) se 
deve desenvolver, que sugestões estão as associadas prontas a fazer, quais as 
melhores opções, tendo em conta o percurso do CA e das duas Organizações de 
cúpula? Será enviada profusa documentação para fomentar e fundamentar o 
posicionamento de cada associada. 

A FENACAM publicou uma revista onde apresentou uma súmula do Colóquio 
comemorativo do seu trigésimo aniversário. 

Promovemos a venda do edifício sede da Federação sito na Rua Pascoal de Melo, em 
Lisboa, pelo montante de € 2.900.000,00, montante integralmente recebido, ainda 
dentro do exercício de 2009. Este edifício, pelas razões que são de conhecimento 
generalizado, uma vez que recorrentemente temos informado as associadas, tem 
vindo a tornar-se uma sede muito dispendiosa para a FENACAM, desde logo porque 
uma parte significativa dele estava devoluta. Para a instalação da sede e serviços 
centrais, foi adquirida a totalidade do 7º piso do Edifício Sagres (fracções A, B e C 
daquele piso), sito no Prior Velho, concelho de Loures, pelo montante de € 
1.525.000,00 estando a decorrer as obras de adaptação, que esperamos ver 
terminadas até ao fim de Março de 2010. Pensamos que a nova sede, para além de 
ser de manutenção menos dispendiosa, dará uma nota de modernidade que fica bem 
à Federação do Crédito Agrícola. Não é de somenos importância o facto de, com o 
produto da venda da sede antiga, termos podido adquirir a nova, fazer a totalidade 
das obras e liquidar o remanescente do financiamento da Caixa Central para a 
aquisição do edifício da Rua Pascoal de Melo, no valor de € 808.244,00. É provável 
que apenas para uma parte do mobiliário de escritório a adquirir, para equipar a nova 
sede, venhamos a precisar dalgum financiamento. 
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SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO (SATA) 

O Serviço superou os objectivos propostos no Plano de Actividades para o exercício. 
Destacamos as avaliações imobiliárias com 6.668 processos e 1.233 milhões de euros 
de montante avaliado, a prossecução da política de estabelecer 
Protocolos/Memorandos de Entendimento com as Caixas Agrícolas no âmbito  do 
sistema de gestão de avaliações (SGA) e a concretização do Projecto das 
Reavaliações Automáticas. 

Avaliações Imobiliárias 

Na sequência das normas emanadas pela entidade de supervisão, que prevê a 
realização de reavaliações periódicas aos imóveis dados como garantia, o SATA em 
2009, com o apoio de uma empresa especializada na análise e estudos dos mercados 
imobiliários, iniciou o desenvolvimento dum sistema de actualização/verificação 
automática do valor de avaliação de imóveis, de acordo com Aviso nº 5/2007 e Carta 
Circular nº 44/2009 do Banco de Portugal. 

Esta nova funcionalidade, no âmbito do actual Sistema de Gestão de Avaliações, 
permitirá a actualização/verificação automática do valor dos bens dos imóveis, 
avaliados pela FENACAM, quer em suporte de papel no período de 1997 a 2004 quer 
em suporte digital, pós-2004, bem como os de todas as Caixas Agrícolas.  

Importa referir que este projecto está articulado com a Ferramenta Gestão de 
Garantias (FGG), que se encontra também em fase de desenvolvimento na Caixa 
Central. 

No âmbito do Sistema de Gestão de Avaliações, foi estabelecido entre a FENACAM e a 
Caixa Agrícola da Costa Azul um “Memorando de Entendimento”, a exemplo do que já 
acontece com as Caixas Agrícolas de Albufeira, Noroeste, S. João da Pesqueira e 
Zona do Pinhal, para a realização de avaliações imobiliárias através desta ferramenta.  

Estas parcerias têm-se afirmado de forma proveitosa e eficaz, permitindo incrementar 
uma uniformização de procedimentos ao nível dos relatórios produzidos e dos 
critérios utilizados, bem como ao alargamento da cobertura territorial ao nível da 
realização das avaliações. 

Em 2009, continuou a verificar-se um aumento do número total de processos, face ao 
ano anterior (+7%) e um ligeiro aumento no montante avaliado, como se 
pormenoriza no quadro seguinte. 
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Execução orçamental

Orçamento 595.000 570.000 620.000 640.000

Realizado 612.382 652.033 686.242 740.239

2006 2007 2008 2009

Evolução do nº de processos de avaliação e montante avaliado 
 

Ano Processos Processos 
(∆%) 

Montante 
(mil Euros) 

Montante 
(∆%) 

2009 6.668 0,5% 1.233.109 7,2% 
2008 6.223 9,0% 1.227.143 9,5% 
2007 5.697 15,0% 1.120.814 6,0% 

A duração média de elaboração de cada relatório de avaliação, desde a data do 
pedido até à sua conclusão foi de 10 dias, verificando-se um aumento face a 2008. 
Esta variação, é fruto da redução do número de colaboradores do Serviço, aliado ao 
aumento dos processos de avaliação, tendo estas, em algumas regiões, atingido um 
limite crítico para a manutenção dos prazos verificados em anos anteriores. 

Os proveitos directos desta actividade, 688.486 euros ultrapassaram o valor 
orçamentado, 580.000 euros e o realizado em 2008, 619.481 euros, consolidando o 
crescimento que se tem verificado nos últimos anos. 

Assistência Técnica 

Nesta actividade continua a verificar-se um decréscimo do número de dias total 
solicitado pelas Caixas. No ano transacto efectuaram-se 588 dias de assistência 
técnica, que significou uma redução tanto da actividade como dos proveitos da ordem 
de 55% relativa a 2008. Note-se que o preço por dia de assistência técnica se 
mantém inalterado desde o ano 2000. 

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER), foram 
submetidos quatro projectos de investimento, três no âmbito da Acção 1.1.1. 
“Modernização e Capacitação das Empresas” e um no âmbito da Acção 1.1.3. – 
“Instalação de Jovens Agricultores”. 

Execução Orçamental  

A nível da execução orçamental em 2009, o total de proveitos directos ascendeu a 
740 mil euros, ultrapassando em 100 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 o 
aumento, já referido, de 7% na rubrica avaliações imobiliárias. 
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A estrutura dos proveitos directos em 2009 continua a reflectir a tendência dos 
últimos anos, um aumento progressivo da componente das avaliações imobiliárias e 
redução, muito significativa, da assistência técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

Outras Actividades 

Com a entrada em vigor do decreto-lei número 78, de 4 de Abril 2006 implementou-
se em Portugal o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar 
Interior nos Edifícios, designado SCE, decorrendo desta legislação a obrigação das 
Caixas Agrícolas, no âmbito do regulamento dos sistemas de climatização em edifícios 
(RSECE) certificarem os edifícios próprios que possuam mais de 1000 m2 ou 
possuidores de equipamentos de aquecimento e/ou arrefecimento com potência 
superior a 25 kW. 

Deste modo negociamos com uma entidade, que possuí reconhecimento legal e 
dimensão suficiente para responder a nível nacional, às diversas necessidades de 
todas as Caixas Agrícolas, que, após efectuado levantamento do número de edifícios, 
das Caixas Agrícolas, com necessidade de certificação e apresentação de proposta 
comercial, traduziu uma procura positiva, tanto a nível do RSECE como a nível do 
regulamento das características de comportamento térmico dos edifícios – fracções 
destinadas à habitação ou comércio (RCCTE). 

A partir do gabinete central/sede, o SATA, para além da actividade inerente ao seu 
normal funcionamento, elaborou 23 Informações e 17 comunicações à Direcção, 30 
notas internas de serviço aos técnicos.     

Quadro de Pessoal  

No final de 2009 o Serviço de Apoio Técnico era composto por 1 Coordenador, 13 
técnicos, 2 técnicos em regime de prestação de serviços e por 1 administrativo. 
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SERVIÇO DE AUDITORIA (SAUD) 

Apresentamos uma súmula sobre a actividade desenvolvida pelo Serviço de Auditoria 
no decurso do exercício de 2009: 

− Foram realizadas 63 auditorias a Caixas Agrícolas através do exame dos seus 
elementos de escrituração e das correspondentes demonstrações de natureza 
financeira e patrimonial, tendo sido verificadas e apreciadas as normas 
contabilísticas, fiscais, 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; 

− Esclarecimento sobre questões técnicas colocadas pelas Caixas Agrícolas; 

− Envolvimento, por solicitação dos Tribunais ou das Direcções das Caixas 
Agrícolas em processos judiciais. 

Auditorias Realizadas 

Na programação das auditorias manteve-se o critério de tomar por base o tempo 
decorrido desde a última auditoria efectuada 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 20 CCAM.  

Além dos 20 trabalhos referidos, foram posteriormente solicitados pelo Fundo de 
Garantia do Crédito Agrícola Mútuo mais 10 Relatórios de Auditoria. 

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 fez-se a 
partir da sede. 

Os relatórios das auditorias foram enviados à Direcção da FENACAM e ainda à 
Direcção e Conselho Fiscal das Caixas Agrícolas, à Caixa Central, ao Banco de 
Portugal e ao Fundo de Garantia do CAM quando solicitado, nos termos da legislação 
em vigor sobre esta matéria.  

As 63 CCAM auditadas num total de 88 (universo que constituía o SICAM no final de 
2009), representam uma cobertura global, em número de Caixas, de 72%, enquanto 
que em relação ao crédito concedido e aos depósitos totais o grau de cobertura foi de 
70% e 71%, respectivamente. 
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Em termos comparativos com o ano anterior, tomando em conta o número de CCAM, 
o crédito concedido e os depósitos totais, a estrutura percentual das auditorias 
realizadas é a seguinte: 

 

 

 

 
 

Efectuaram-se menos 7 auditorias do que no ano anterior em consequência: 

− Da saída de três auditores experientes em 2008, tendo sido admitidos para 
sua substituição dois técnicos, o último dos quais em Outubro de 2009, com 
todo o esforço de formação necessário; 

− Da necessidade de despender mais tempo nas Caixas Agrícolas em que 
ocorreram fusões dado o aumento de dimensão e a necessidade de avaliar as 
concentrações patrimoniais resultantes. 

A qualidade e a profundidade das auditorias manteve-se, com maior incidência nas 
áreas dos activos de risco, sendo determinante o empenhamento e grande dedicação 
de todos, garantindo a credibilidade do trabalho realizado junto das entidades 
destinatárias dos relatórios. 

Continuaram a utilizar-se os instrumentos operacionais de gestão de informação 
disponíveis no SICAM, de forma a poder tirar-se deles a maior rentabilidade possível, 
com o objectivo de se conseguir uma maior eficiência no cumprimento das funções 
de auditoria. 

Trabalhos de averiguação realizados 

A revisão final dos respectivos relatórios fez-se a partir da sede. 

Esclarecimentos prestados às Caixas Agrícolas 

Durante o ano de 2009, em geral a solicitação das Caixas Agrícolas, continuaram a 
ser prestados directamente pelos auditores numerosos e frequentes esclarecimentos 
sobre questões técnicas de diversa natureza. 

Auditorias realizadas 

2008 2009 
Número 

 
Crédito 

Concedido 
Depósitos 
Totais 

Número 
 

Crédito 
Concedido 

Depósitos 
Totais 

75 % 68 % 67 % 72 % 70 % 71 % 
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Envolvimento, por solicitação dos Tribunais ou das CCAM, em 
processos judiciais 

Durante o ano de 2009 foi solicitada a presença de 2 auditores para prestarem 
declarações como testemunhas em Tribunais (Judicial e de Trabalho). Foram também 
emitidos relatórios de peritagem sobre processos Judiciais envolvendo Caixas 
Agrícolas tendo sido, nesse contexto, despendidos 11 dias úteis no total. 

Restante Actividade 

Além dos trabalhos de auditoria, 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 
2009, a emissão de 12 Normas Técnicas para os auditores, 15 Informações Técnicas 
também aos auditores, 14 Informações à Direcção da FENACAM e a realização de 1 
reunião de trabalho com os auditores em Lisboa.  

Na Sede do Serviço efectuou-se o processo de digitalização dos Relatórios de 
Auditoria, desde 1984 até à presente data, passando, em 2009, a enviar-se por e-
mail os relatórios para a Caixa Central, Banco de Portugal e Fundo de Garantia do 
Crédito Agrícola Mútuo.  

Quanto à formação externa, no decorrer de 2009 quatro auditores frequentaram uma 
acção de formação sobre "Branqueamento de Capitais – Medidas de Prevenção", 
tendo sido despendidos 4 dias úteis no total.  

Quadro de Pessoal 

Procedeu-se ao recrutamento de um novo quadro, tendo sido admitida como 
estagiária, em Outubro, a Drª. Líria Isabel Correia Nobre. 

No final de 2009 o serviço de Auditoria integra 11 auditores de campo, 2 auditoras 
estagiárias e 2 elementos no secretariado. 

Para salvaguardar a qualidade do serviço prestado é necessário que existam 
condições para se manter estável o actual quadro de auditores. 
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SERVIÇO DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E APROVISIONAMENTO 
(SPDA) 

Em 2009 o Serviço de Produção Documental e Aprovisionamento continuou a sua 
acção no sentido de reforçar/consolidar a sua posição junto das Caixas Agrícolas, da 
Caixa Central e das Empresas Instrumentais, uma vez que se trata de um serviço 
voltado para a satisfação diária das necessidades do Grupo Crédito Agrícola, 
procurando fazer a cada momento as melhores opções, na defesa dos interesses do 
nosso Grupo Bancário Cooperativo. 

A postura assumida tem sido a de acompanhar as tendências do mercado, bem como 
disponibilizar aos diversos agentes do Grupo um nível e qualidade de produtos e 
serviços, que corresponda aos mais elevados padrões. A prossecução e realização 
deste objectivo, em base permanente, só pode ser garantida assente na forte coesão 
e espírito de equipa que temos conseguido manter. 

Apresentámos uma facturação anual total de 9.979.427 Euros (incluindo a facturação 
dos portes de correio - CTT), com uma equipa de 19 Colaboradores. É um feito que 
deve ser relevado e tido em conta, como uma demonstração de vitalidade da 
FENACAM e demonstração de capacidade desta para assumir cada vez maiores 
responsabilidades dentro do CA. 

É justo e tempestivo prestar o devido reconhecimento à colaboração das Caixas 
Agrícolas, através das respectivas Administrações, Coordenadores Gerais e demais 
pessoal responsável implicado, que nos tem permitido um excepcional e privilegiado 
relacionamento com Caixas Agrícolas Associadas da FENACAM e Não Associadas. Esta 
é uma inequívoca demonstração de colectivo apreço pela FENACAM e por esta sua 
estrutura. O Serviço está empenhado e disponível para se vincular ao solene 
compromisso de corresponder a essas expectativas e necessidades. 

Aprovisionamento 

Corresponde ao âmbito funcional contido no conceito de “Central de Compras” do 
Grupo Crédito Agrícola. Esta área de trabalho tem como principal objectivo a 
satisfação de necessidades diárias das Caixas Agrícolas, mas também das Empresas e 
da Caixa Central, essenciais ao normal funcionamento da sua actividade de que 
destacamos: 

− Impressos. Temos conseguido a uniformização da imagem dos impressos, 
bem como o seu enquadramento na nova legislação em vigor (em constante 
processo de reformulação/actualização). Para isso temos conseguido a 
contribuição dos Departamentos de Consultoria e Organização e de Marketing 
da Caixa Central; 
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− Consumíveis de papelaria e de informática; 

− Equipamentos de segurança, de tratamento de dinheiro e equipamentos de 
escritório, assegurando a respectiva assistência técnica; 

− Brindes Institucionais. 

Centro de Produção Documental (CPD) 

Esta área de trabalho dispõe de uma oferta de serviços bastante diversificada, que 
vai desde a produção de documentos, à sua formatação, impressão e arquivo digital. 
Descortinamos espaço de progressão e oportunidade de apresentação de novos 
serviços ao Grupo, a explorar no futuro. 

Em 2009, na sequência do que vinha acontecendo em anos anteriores, este serviço 
foi prestado às Caixas Agrícolas, Caixa Central e Empresas do Grupo com um carácter 
de imensa naturalidade, sem sobressaltos de qualquer natureza, cumprindo com 
todos os requisitos exigidos, incluindo os da qualidade e da segurança. Podemos 
dizer que, ao fim de três anos, o serviço atingiu maturidade plena. 

Sendo o CPD um instrumento de comunicação das Caixas Agrícolas e Empresas do 
Grupo com os seus Clientes, esta tem sido realizada essencialmente através do 
veículo papel. A estrutura existente, muito flexível, poderá evoluir para outras 
plataformas e veículos de difusão da comunicação, caso sejam essas as opções do 
Grupo Crédito Agrícola. 

 

Centro de Produção Documental (CPD) 

Registo da Actividade 2007 2008 2009 
Documentos Recebidos e Arquivados 12.198.386 13.154.294 14.068.834 
Documentos Produzidos (Expedidos) 11.731.656 12.732.866 13.640.270 
Total de Impressões 14.770.311 17.186.077 27.947.557 
Total de Objectos Postais (Expedidos) 10.128.359 11.450.982 12.414.471 
    Taxa de Agregação (Documentos CA) 16% 19% 23% 
    
 

Analisando o quadro anterior, destacamos o crescimento de 7,13% no volume de 
documentos produzidos/expedidos e de 8,41% de objectos postais expedidos, 
comparando os anos de 2008 e 2009. Chamamos a atenção para o acréscimo de 
impressões realizadas de aproximadamente 17,2 milhões em 2008, para 27,9 milhões 
em 2009, tendo contribuído para este aumento o serviço prestado à CA Seguros, 
durante o ano de 2009. 
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Saliente-se também a evolução da taxa média de agregação, referente aos 
documentos agregáveis (Documentos Bancários), de 19% em 2008, para 23% em 
2009, traduzindo tal facto uma muito significativa redução de custos com portes de 
correio para as Caixas Agrícolas, Caixa Central e Empresas.  

Voltamos a referir o bom entendimento e mútua colaboração com o Departamento de 
Retalho da CA Serviços e Departamento de Marketing da Caixa Central, essenciais 
para que este serviço apresente um excelente desempenho no serviço prestado. 

Gestão de Cheques  

Área a funcionar em regime de outsourcing, em 2009 continuámos a dispensar-lhe 
especial atenção. Essencial na relação das Caixas Agrícolas e Caixa Central com os 
Clientes, foi feito o acompanhamento de todo o processo e esclarecimento das 
situações e anomalias reportadas a este serviço. Também neste contexto tem sido 
importante a estreita colaboração com o Departamento de Consultoria e Organização 
e o Departamento de Marketing da Caixa Central, bem como com o Departamento de 
Retalho da CA Serviços. 
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Pela análise dos gráficos podemos constatar a diminuição do consumo de cheques 
por parte dos Clientes do Crédito Agrícola, de 17,1 milhões de cheques em 2008 (no 
valor de 767.367 Euros – sem IVA), para 15,7 milhões de cheques em 2009 (no valor 
de 727.089 Euros – sem IVA). 

Apoio Administrativo 

Em 2009 intensificámos as iniciativas para disponibilizar o máximo de informação 
sobre os nossos serviços e produtos ao Grupo através de circulares, catálogos e 
colocação de informação no CAIS. 

Foram enviadas por este serviço 1 260 cartas e 2 248 faxes, para as mais diversas 
entidades, 205 informações e 44 circulares para as Caixas Agrícolas, Caixa Central e 
Empresas. Foram também enviados 229 pedidos de orçamento a fornecedores. 

Foram emitidas por este serviço 1 985 notas de encomenda, 2 609 guias de entrada 
em armazém, 13 346 facturas, 132 notas de crédito e 386 guias de consumo interno. 

Resultados da Actividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2009, o SPDA cumpriu uma vez mais com as metas estabelecidas em termos do 
seu Plano de Actividade e Orçamento, registando um desempenho bastante positivo, 
com 6.271.628 Euros de valor facturado (valor sem IVA). Foi ainda facturado a Entes 
do CA o valor de 3.707.799 Euros (valor sem IVA), referente a portes de correio, 
correspondente à facturação dos portes via dos CTT, valor este que não acresce ao 
volume total de proveitos. 
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Em termos de Venda de Produtos registamos um aumento de 2,67% em 2009, face 

ao ano anterior. No entanto, registamos o decréscimo da Margem Bruta das Vendas, 

que ano após ano tem vindo a diminuir. Em boa parte isto é devido à política de 

preços praticada pela Direcção, que tem optado, no Centro de Produção Documental, 

por não actualizar os preços, não reflectindo sequer os índices da inflação anual, o 

que tem vindo a traduzir-se num abaixamento anual dos preços aí praticados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em virtude da aposta feita no SPDA, em termos da prestação de serviços ao Grupo, 
registamos um crescimento de 16,90% face ao ano anterior, ou seja, passámos de 
uma facturação de 2.724.068 Euros em 2008 (valor sem IVA), para 3.184.353 Euros 
em 2009 (valor sem IVA), situação alcançada devido ao acréscimo de volume de 
trabalho registado no Centro de Produção Documental. 
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Durante o ano de 2009 contratou-se a termo um Colaborador, para a área do Centro 
de Produção Documental, para absorver parte do acréscimo do volume de trabalho 
verificado. Houve ainda necessidade de proceder a ajustamentos nos horários de 
trabalho, introduzindo-se um novo turno, das 00H30 às 08H30, no início de cada 
mês. O Centro de Produção passou a laborar sem interrupção nos primeiros 10 dias 
úteis de cada mês (situação variável em função das necessidades do serviço a prestar 
às Caixas Agrícolas). 

 

 

 

 

 

 

A estrutura de proveitos do SPDA apresenta-se equilibrada, com as Vendas a 
representar 49,23% e a Prestação de Serviços a alcançar 50,77% do total dos 
proveitos. De referir que, pela primeira vez, a percentagem afecta à Prestação de 
Serviços foi superior ao das Vendas, registando ambas as áreas um bom 
desempenho em 2009. 
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SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (SAF) 

O Serviço Administrativo e Financeiro, enquanto órgão vocacionado para o apoio à 
Direcção e Serviços da FENACAM, desenvolveu com normalidade durante o exercício 
de 2009 as suas funções de suporte ao adequado funcionamento da Federação.  

Principais actividades 

Tesouraria: 

− Registo e controlo de entrada de facturação de terceiros; 

− Planeamento de pagamentos; 

− Emissão de cheques e ordens de transferência; 

− Emissão de recibos e controlo dos valores em dívida; 

− Proposta de constituição de aplicações, ou de financiamento, para aprovação da 
Direcção. 

Facturação Serviços: 

− Prestações de serviços do SATA; 

− Quotização anual e outras. 

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, emissão e envio dos respectivos mapas 
obrigatórios; 

− Manutenção e actualização do arquivo de pessoal; 

− 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. 
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Manutenção e Património: 

− Manutenção do servidor da Sede e respectivo controlo de seguranças; 

− Instalação, manutenção e actualização de software e apoio informático, 
conforme solicitado; 

− Manutenção da rede de comunicações; 

− Manutenção do edifício Sede, 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 telefónico, 
encaminhamento de visitantes, 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 dos dados das CCAM associadas e respectivos 
títulos de capital; 

− Arquivo geral de entidades e CCAM associadas; 

− Apoio logístico à Direcção e aos restantes Serviços da Sede: distribuição e 
expedição de correio interno e externo e assegurar o serviço externo de 
acordo com as necessidades. 

Outras Actividades 

O SAF desenvolve para além das tarefas atrás descritas várias actividades esporádicas, 
tendo em conta as solicitações da Direcção e dos restantes Serviços. 

Com a implementação do Centro de Produção Documental do Crédito Agrícola, o SAF é 
responsável pela manutenção e actualização da base de dados digital de assinaturas 
dos responsáveis das CCAM e seus Balcões, utilizadas em documentos diários e 
mailings. 

Presta também apoio, conforme solicitação, nas Assembleias Gerais da Federação. 

No que diz respeito a formação externa, houve a participação em algumas acções, 
nomeadamente, “Encerramento de Contas 2008 e Orçamento de Estado 2009” e “SNC 
– Exemplos Práticos”, promovidas pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, e 
“Sessões de Esclarecimento – Código Contributivo”, promovida pela Caixa Central, 
num total de 46 horas. 



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL 
Relatório e Contas 2009 

 

18 

Quadro de Pessoal  

O quadro de pessoal do SAF é composto por seis colaboradores que asseguram o 
desenvolvimento de todo o trabalho atrás referido, distribuídos do seguinte modo: 

− 1 Coordenadora; 

− 3 Colaboradores – Tesouraria, Contabilidade, Facturação de Serviços, Secção 
de Pessoal, Manutenção e Património e Arquivo; 

− 2 Colaboradores – Apoio logístico à Direcção e aos Serviços da Sede.  
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REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL 

No âmbito da sua actividade, a Federação participou nalguns encontros de 
organizações de cúpula do crédito cooperativo internacional: 

� Reunião do Comité Executivo da AEBC - Associação Europeia de Bancos 
Cooperativos (Lisboa, 5 de Junho de 2009) 

Fundada em 1970, a AEBC, vulgo Groupement, é uma das entidades mais 
representativas no panorama europeu da indústria bancária e financeira, 
representando os interesses dos bancos cooperativos, actuando como seu 
interlocutor e representante junto das principais Instituições da União Europeia 
(UE). Tem como principais objectivos: 

� informar as organizações membro de todas as iniciativas da UE 
relevantes para o sector bancário; 

� coordenar a posição dos membros relativamente a problemas de 
interesse comum e promover plataformas de troca de experiências; 

� lobbying junto das instituições da UE; 

� promover e desenvolver os princípios cooperativos no sector bancário 
a nível internacional. 

A 5 de Junho de 2009 teve lugar em Lisboa mais um encontro do Comité 
Executivo da AEBC, que teve como anfitriã a Caixa Central. A convite desta, Victor 
Constâncio deu a conhecer aos presentes a perspectiva do Banco de Portugal 
sobre a crise internacional, o risco de crédito, os perímetros da regulação 
bancária e o Acordo de Basileia II, tendo o Governador sido especialmente crítico 
sobre este último capítulo. 

O encontro pôs também os participantes ao corrente da actividade do 
Groupement e dos respectivos grupos de trabalho (legislação bancária; sistemas 
de pagamento; política de consumo; assuntos sociais; mercados financeiros; 
contabilidade; responsabilidade social). 

� 39ª Assembleia geral da CICA – Confederação Internacional do Crédito 
Agrícola (Lisboa, 9 e 10 de Outubro de 2009) 

A CICA é uma organização internacional sem fins lucrativos, que congrega bancos 
cooperativos e outras entidades envolvidas no processo de financiamento rural, 
visando, essencialmente: 

� proporcionar à gestão de topo dessas entidades conhecimentos 
actualizados para orientação das suas políticas; 
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� promover o intercâmbio de ideias e experiências entre elas; 

� estimular a sua sensibilidade e responsabilidade para melhorar o 
sector agrícola e rural; 

� sensibilizar a opinião pública, governos e autoridades locais para as 
dificuldades e necessidades daquele sector. 

Lisboa foi a cidade eleita para a realização da 39ª Assembleia Geral da CICA, co-
organizada pela FENACAM. Ao longo de dois dias de trabalho, os cerca de 150 
participantes oriundos de 40 países reflectiram sobre cinco painéis: 

1) Enquadramento geopolítico de Portugal; 

2) O sistema financeiro português; 

3) A agricultura portuguesa; 

4) As mudanças climáticas, à luz dos desafios e responsabilidades do 
sector agrícola no futuro; 

5) Cooperação estratégica de Portugal com outros países. 

Os trabalhos decorreram de forma exemplar, com um conjunto extraordinário de 
oradores convidados pela Federação (em especial Carlos Costa, Vice-Presidente 
do Banco Europeu de Investimento, o Embaixador António Monteiro, João 
Salgueiro, o eurodeputado Luís Capoulas Santos, Rui Marques, Administrador da 
AICEP, Vicente Middlenton, entre outras figuras nacionais e internacionais), cujas 
comunicações foram um valioso contributo para debater questões de topo da 
actualidade e também para conhecer mais profundamente a realidade portuguesa 
no que respeita aos desafios e oportunidades do sector financeiro, à situação 
especial da banca cooperativa, ao enquadramento do sector agrícola e ao papel 
da cooperação no reforço do posicionamento de Portugal nestas matérias, no 
panorama internacional. 

Toda a Conferência suscitou grande interesse da parte dos participantes, tendo a 
Direcção da CICA tecido os maiores elogios à Organização. Despertou, ainda 
assim, particular atenção o quinto painel do programa, que deu a conhecer as 
acções de cooperação de Portugal com os países africanos de expressão 
portuguesa, com a Europa e com a América latina. Especial enfoque na relação 
privilegiada com o Brasil, hoje uma potência emergente, na óptica do 
aproveitamento da nossa posição de país integrante da União Europeia, que 
permite o acesso a um mercado que se aproxima dos 400 milhões de 
consumidores. O desenvolvimento económico de Portugal, a evolução histórica 
das relações comerciais, dados estatísticos e os casos de sucesso apresentados, 
ilustraram a excelência, resultados e a maturidade dessas relações multilaterais. 
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Destaque ainda para uma visão partilhada de desenvolvimento económico, como 
suporte das democracias emergentes e da paz, sobretudo em África, continente 
onde esses valores têm estado arredados em demasiados países.  

Também por este lado recebemos os parabéns da generalidade dos participantes, 
não como organizadores, mas enquanto portugueses, porque a maior parte deles 
não fazia ideia de que um pequeno país como o nosso pudesse ter capacidade 
para influenciar e obter proveito económico bilateral com um tão vasto conjunto 
de países e população. 

O último dia do evento fechou com um jantar no Palácio Nacional de Mafra, oferta 
da FENACAM aos convidados. 

Durante o ano de 2009, a FENACAM também recebeu na sua sede três comitivas 
estrangeiras, cujas visitas são fruto das relações e dos conhecimentos travados nos 
vários eventos internacionais onde a Federação tem participado. Estes intercâmbios 
representam uma valiosa ferramenta de troca e partilha de experiências, servindo 
para aproximar os países envolvidos e para abrir possibilidades para parcerias e 
cooperação técnica. 

� 23 de Janeiro – Panellinia Bank, S.A. (Grécia) 

O Panellinia Bank S.A. representa uma progressão natural da descentralização 
e do rápido crescimento financeiro do novo movimento cooperativo da Grécia. 
Compreendendo a necessidade de centralizar, contudo mantendo a 
independência dos Bancos locais, buscando sinergias, todos os Bancos 
Cooperativos gregos e algumas instituições de crédito criaram o Panellinia 
Bank, banco central cooperativo grego. A totalidade destas instituições 
representa cerca de 160.000 accionistas. 

� 20 de Março – Bancos de Crédito Cooperativo de Monguelfo (Itália) 

É frequente a visita de comitivas italianas, havendo já uma relação muito 
especial com os bancos cooperativos da província nortenha do Alto Adige, 
uma região que, por razões étnico-geográficas, detém um estatuto especial, 
gozando de autonomia política, administrativa e financeira. 

Embora nos últimos anos esteja em curso um fortíssimo processo de 
concentração, o sistema bancário italiano continua, fundamentalmente, a ser 
um sistema segmentado e fragmentado, com uma presença muito forte de 
intermediários que operam a nível local. 

Esta particularidade deriva historicamente da necessidade, por parte das 
corporações e organizações de classe locais de uma gestão interna do crédito, 
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que lhes esteja próxima e que seja capaz, graças a uma cooperação mútua, 
de oferecer serviços com condições mais vantajosas. 

Por esta razão, em Itália, mais de metade dos bancos activos são bancos 
populares ou de crédito cooperativo. Cada cidade quase que tem o seu Banco 
Cooperativo exclusivo e a relação de confiança que historicamente se 
consolidou com os cidadãos é um elemento fundamental para compreender a 
sobrevivência de microbancos dentro de um trend europeu que tende à 
concentração e aos grandes grupos. 

� 31 de Julho – Credit Union (Singapura) 

Esta delegação integrou representantes de entidades de crédito cooperativo e 
do governo local de Singapura, que não quiseram deixar de conhecer Portugal 
e a organização do nosso sistema cooperativo de crédito, dois dias depois de 
terem estado na Conferência Mundial das Cooperativas de Aforro e Crédito, 
realizada em Barcelona/Espanha.  

Em 2009 realizámos a 7ª edição da Acção Intercooperativa. Seleccionámos como 
destino a Roménia e a Bulgária. A iniciativa teve como principal objectivo dar a 
conhecer os Bancos Cooperativos romenos e possibilitar o convívio e a troca de 
experiências entre os vários representantes das Caixas Agrícolas e da Caixa Central.  

No âmbito profissional foram anfitriões os Bancos Cooperativos romenos 
CREDITCOOP. Trata-se dum sistema cooperativo de crédito com 150 anos de 
experiência, que tem em curso um forte plano de modernização e crescimento. 
Consequência das oportunidades criadas pela integração da Roménia na União 
Europeia, o CREDITCOOP viu aumentar exponencialmente a concorrência bancária 
interna. Surpreendentemente, têm encontrado soluções para ultrapassar as 
dificuldades postas pelo mercado e para incrementar a sua actividade, chegando a 
registar melhores resultados que em anos anteriores. A experiência romena, a sua 
capacidade de sobrevivência em ambiente particularmente hostil, durante a 
hegemonia dos sovietes e agora o ressurgimento a partir de bases bastante débeis, 
são mais uma referência para o CA, que além do mais nos capacita melhor para 
enfrentar o momento especialmente difícil que estamos a viver. 

 

Quotizações pagas em 2009 para Associações internacionais  

Entidade Valor 
AEBC (Associação Europeia de Bancos Cooperativos) € 12.412,50 
CICA (Confederação Internacional do Crédito Agrícola) € 3.500,00 
IRU (União Internacional de Raiffeisen) € 543,00 
OCPLP (Organização Cooperativista dos Povos de Língua Portuguesa) € 250,00 

TOTAL € 16.705,50 
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PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS  

As participações detidas pela FENACAM à data de 31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2009999 são as seguintes: 

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRASPARTICIPAÇÕES FINANCEIRASPARTICIPAÇÕES FINANCEIRASPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

EntidadeEntidadeEntidadeEntidade    AcçõesAcçõesAcçõesAcções    ValorValorValorValor    Valor Unit.Valor Unit.Valor Unit.Valor Unit.    % Capital% Capital% Capital% Capital    Valor Ajustamento Valor 
    NºNºNºNº    NominalNominalNominalNominal    (€)    AquisiçãoAquisiçãoAquisiçãoAquisição    (€)    DetidoDetidoDetidoDetido    Total (€) Existente (€) Líquido (€) 

CONFAGRICONFAGRICONFAGRICONFAGRI    2.800 5,00 5,00 15,76% 14.000,00 0,00 14.000,00 
SUCRALSUCRALSUCRALSUCRAL    12.254 25,00 26,91 8,94% 329.742,38 (60.645,17) 269.097,21 
MAPMAPMAPMAP    65.051 5,00 5,96 5,42% 201.923,36 0,00 201.923,36 
ADRALADRALADRALADRAL    400 4,99 4,99 0,40% 1.996,00 0,00 1.996,00 
HORTOBELIHORTOBELIHORTOBELIHORTOBELI    600 24,94 24,94 10,00% 14.963,94 (14.963,94) 0,00 

           562.625,68562.625,68562.625,68562.625,68    (75.609,11)(75.609,11)(75.609,11)(75.609,11)    487.016,57487.016,57487.016,57487.016,57    

CONFAGRI CONFAGRI CONFAGRI CONFAGRI –––– Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola  Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola  Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola  Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola 

dededede Portugal, CCRL Portugal, CCRL Portugal, CCRL Portugal, CCRL    

Tem como objecto principal contribuir, por si ou em associação com outras entidades 

nacionais e internacionais, para o crescimento e desenvolvimento equilibrado e eficaz do 

sector cooperativo em Portugal, especialmente da agricultura. Agrupa estruturas 

cooperativas do ramo agrícola e do subIramo do crédito agrícola mútuo, bem como de 

outros ramos do sector cooperativo. 

A FENACAM tem representação na Assembleia Geral da CONFAGRI através de 40 

delegados (Órgãos Sociais da Federação, diversas CCAM representativas das principais 

zonas geográficas do país e 3 personalidades de honra do CA). A Federação tem ainda 

participação efectiva em todos os Órgãos Sociais da Confederação, detendo a ViceI

Presidência da Direcção e as Presidências da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal. 

MAP MAP MAP MAP –––– Mercado Abastecedor do Porto, S.A. Mercado Abastecedor do Porto, S.A. Mercado Abastecedor do Porto, S.A. Mercado Abastecedor do Porto, S.A.    

Esta sociedade é uma destacada plataforma comercial grossista contribuindo para o 

desenvolvimento da economia local. Tal como tem vindo a verificarIse nos últimos anos, 

procedeu à distribuição de dividendos relativos ao exercício de 2008, cabendo à 

Federação o montante de €16.262,75. 

A Federação integra o Conselho Fiscal desta participada. 

SUCRAL SUCRAL SUCRAL SUCRAL –––– Sociedade Industrial de Açúcar, S.A. Sociedade Industrial de Açúcar, S.A. Sociedade Industrial de Açúcar, S.A. Sociedade Industrial de Açúcar, S.A.    

Empresa criada em 1986 pela RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A. em parceria 

com o IPE – Investimentos e Participações do Estado, S.A., com a finalidade de proceder 

ao estudo de viabilidade de utilização da quota de açúcar de beterraba atribuída a 

Portugal Continental pela Comunidade Europeia. 

Não obstante o seu objecto ser a produção industrial e a comercialização de açúcar e 

produtos derivados, actualmente a sua actividade resumeIse à administração da 
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participação social que detém junto da DAI – Sociedade de Desenvolvimento AgroI

Industrial, S.A., a qual se dedica à produção de açúcar. 

Como a DAI não tem distribuído dividendos, a SUCRAL continua a apresentar resultados 

negativos, mas sem grande deterioração da situação líquida. Consequentemente, o 

ajustamento existente foi reforçado em €192,76. 

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

Com 10 anos de existência, a ADRAL é uma estrutura regional onde participam 

actualmente 68 parceiros/accionistas públicos e privados, com experiência relevante em 

todos os sectores de actividade económica, empresarial, social, de investigação e 

desenvolvimento, sendo profundos conhecedores da realidade regional alentejana. Uma 

das suas principais tarefas é a cooperação com todos os actores locais, promovendo 

iniciativas comuns e projectos conjuntos, visando a promoção, divulgação e 

desenvolvimento do Alentejo. 

A FENACAM integra o Conselho de Administração desta sociedade. 

HORTOBELI HORTOBELI HORTOBELI HORTOBELI –––– Sociedade Hortoflorifruticultura do Mercado de Origem da Beira Litoral, S.A. Sociedade Hortoflorifruticultura do Mercado de Origem da Beira Litoral, S.A. Sociedade Hortoflorifruticultura do Mercado de Origem da Beira Litoral, S.A. Sociedade Hortoflorifruticultura do Mercado de Origem da Beira Litoral, S.A.    

A FENACAM detém 10% desta sociedade que, apesar de não ter sido encerrada, não 

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

razão pela qual se encontra ajustada pela totalidade desde 2001.  
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RESULTADOS E EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS 

   Euros 

 2007200720072007    2002002002008888    2002002002009999    

  Resultados Operacionais  Resultados Operacionais  Resultados Operacionais  Resultados Operacionais    350.919,17 307.884,95 494.523,82 

  Resultados Financeiros  Resultados Financeiros  Resultados Financeiros  Resultados Financeiros    (100.444,84) (126.159,86) (53.402,92) 

  Resultados Extraordinários  Resultados Extraordinários  Resultados Extraordinários  Resultados Extraordinários    (7.192,25) 22.575,12 (7.942,04) 

  RESULTADO LÍQUIDO  RESULTADO LÍQUIDO  RESULTADO LÍQUIDO  RESULTADO LÍQUIDO    170.082,08170.082,08170.082,08170.082,08    108.231,21108.231,21108.231,21108.231,21    309.436,86309.436,86309.436,86309.436,86    

A Federação encerrou o exercício de 2002002002009999 com um ResultadoResultadoResultadoResultado LíquidoLíquidoLíquidoLíquido positpositpositpositivoivoivoivo de 

€€€€309.436,86309.436,86309.436,86309.436,86. 

Da análise dos resultados por natureza, pode constatarIse que a FENACAM apresentou 

uma subida dos Resultados Operacionais, tendo em conta o crescimento de todos os 

proveitos operacionais. 

Os Resultados Financeiros, apesar de negativos, evidenciam uma descida relevante dos 

custos financeiros, consequência da redução das taxas de juro ao longo do ano e da 

liquidação antecipada do empréstimo para aquisição da Sede, sita na Rua Pascoal de 

Melo. 

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, 

apresentamIse de seguida algumas notas explicativas às principais rubricas: 

Proveitos 

VendasVendasVendasVendas    

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

Empresas do Grupo e apresentou uma subida de 3% em relação a 2008, superando em 

17% o orçamentado. A sua evolução é a que se pode observar no quadro seguinte: 

Euros  

Evolução do Resultado Bruto das VendasEvolução do Resultado Bruto das VendasEvolução do Resultado Bruto das VendasEvolução do Resultado Bruto das Vendas    

 2007200720072007    % % % % ����07/0607/0607/0607/06    
2002002002008888    % % % % ����00008888/0/0/0/07777    

2002002002009999    % % % % ����00009999/0/0/0/08888    

  Vendas 2.754.944,22 I2% 3.007.133,09 +9% 3.087.274,29 +3% 
  Custo Mercadorias (2.004.982,72) 0% (2.263.836,01) +13% (2.352.036,00) +4% 
  Resultado Bruto  Resultado Bruto  Resultado Bruto  Resultado Bruto    749.961,50749.961,50749.961,50749.961,50    IIII6666%%%%    743.297,08743.297,08743.297,08743.297,08    IIII1111%%%%    735.238,29735.238,29735.238,29735.238,29    IIII1%1%1%1%    
  % Margem Bruta  % Margem Bruta  % Margem Bruta  % Margem Bruta    27%27%27%27%        25%25%25%25%        24%24%24%24%        
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Prestações de ServiçosPrestações de ServiçosPrestações de ServiçosPrestações de Serviços    

O valor global desta rubrica apresentou uma subida de cerca de 15% face ao realizado 

em 2008 e de 31% em relação ao orçamentado, com o seguinte detalhe: 

Euros 

Evolução das Prestações de Serviços Evolução das Prestações de Serviços Evolução das Prestações de Serviços Evolução das Prestações de Serviços –––– SATA SATA SATA SATA    

 2007200720072007    % % % % ����07/0607/0607/0607/06    
2002002002008888    % % % % ����00008888/0/0/0/07777    

2002002002009999    % % % % ����00009999/0/0/0/08888    

  Avaliações 588.747,48 + 9% 619.481,00 +5% 688.486,34 +11% 
  Assistência Técnica CCAM 63.285,25  I10% 56.800,85 I10% 36.661,80 I36% 
  Projectos 0,00  I100% 9.960,50 +100% 14.436,00 +45% 
  Certificação Energética N.A.  N.A.  655,00 +100% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    652.032,73652.032,73652.032,73652.032,73        + 7+ 7+ 7+ 7%%%%    686.242,35686.242,35686.242,35686.242,35    + 5+ 5+ 5+ 5%%%%    740.239,14740.239,14740.239,14740.239,14    +8%+8%+8%+8%    

Relativamente às Avaliações ImobiliáriasAvaliações ImobiliáriasAvaliações ImobiliáriasAvaliações Imobiliárias verificouIse uma subida de 11% face a 2008 e 

de 19% em relação ao orçamentado, consolidandoIse a tendência de crescimento 

evidenciada nos últimos anos. 

No que diz respeito à Assistência Técnica às CCAMAssistência Técnica às CCAMAssistência Técnica às CCAMAssistência Técnica às CCAM, assistiuIse a uma nova redução de 

cerca de 36% em relação ao ano transacto e I39% do que o previsto, seguindo também 

a tendência dos últimos anos. 

A rubrica de Elaboração de Projectos de InvestimenElaboração de Projectos de InvestimenElaboração de Projectos de InvestimenElaboração de Projectos de Investimentotototo diz respeito a projectos 

elaborados no âmbito do PRODER. 

Os novos proveitos relativos à Certificação EnergéticaCertificação EnergéticaCertificação EnergéticaCertificação Energética resultam do protocolo 

estabelecido com entidade reconhecida para o efeito. 

Euros 

Evolução das Prestações de Serviços Evolução das Prestações de Serviços Evolução das Prestações de Serviços Evolução das Prestações de Serviços –––– SPDA SPDA SPDA SPDA    

                                 2007200720072007    % % % % ����07/0607/0607/0607/06    
                                2002002002008888    % % % % ����00008888/0/0/0/07777    

                                2002002002009999    % % % % ����00009999/0/0/0/08888    

  Protocolos SPDA 105.953,20 +44% 107.712,35 +2% 125.225,45 +16% 
  CPD 2.035.544,38 +100% 
  CI – Centro Impressão 133.438,33 +100% 

2.353.149,46 +9% 2.808.868,11 +19% 

  Gestão Cheques CA 261.599,29 +100% 260.322,76 I1% 248.165,13 I5% 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.536.535,202.536.535,202.536.535,202.536.535,20        +3.335+3.335+3.335+3.335%%%%    2.721.184,572.721.184,572.721.184,572.721.184,57    +7%+7%+7%+7%    3.182.258,693.182.258,693.182.258,693.182.258,69    17%17%17%17%    

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

beneficiando de acordos com diversos fornecedores a nível de assistência a 

equipamentos e destruição de documentos, apresentou um crescimento de 16% 

relativamente a 2008 e de 128% face ao orçamentado. 

Os proveitos afectos ao Centro de Produção DocumentalCentro de Produção DocumentalCentro de Produção DocumentalCentro de Produção Documental (CPD) (CPD) (CPD) (CPD), que desde 2008 

integram a vertente cor do anterior Centro de Impressão (CI), apresentaram um 

crescimento de 19% face ao ano anterior e 33% acima do orçamentado. 

No que diz respeito à Gestão de Cheques Crédito AgrícolaGestão de Cheques Crédito AgrícolaGestão de Cheques Crédito AgrícolaGestão de Cheques Crédito Agrícola, os proveitos foram 

inferiores em 5% ao valor de 2008 e superiores em 13% ao previsto. 
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Foi também realizada uma AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria, a pedido de uma CCAM não associada, 

ascendendo a um proveito não orçamentado de €26.235€26.235€26.235€26.235, igual ao ano anterior. 

Proveitos SuplementaresProveitos SuplementaresProveitos SuplementaresProveitos Suplementares    

Euros 

Evolução dos Proveitos Suplementares                               Evolução dos Proveitos Suplementares                               Evolução dos Proveitos Suplementares                               Evolução dos Proveitos Suplementares                                   

 2007200720072007                            % % % % ����07/0607/0607/0607/06    
2002002002008888                            % % % % ����00008888/0/0/0/07777    

2002002002009999                            % % % % ����00009999/0/0/0/08888    

  Campanhas SPDA 11.383,14 I56% 2.883,67 I75% 2.094,67 I27% 

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

financeiros levadas a cabo pelo SPDA junto das CCAM aderentes e que têm vindo a 

reduzirIse nos últimos anos. 

Subsídios à ExploraçãoSubsídios à ExploraçãoSubsídios à ExploraçãoSubsídios à Exploração    

Euros 

Evolução dos Subsídios à Exploração Evolução dos Subsídios à Exploração Evolução dos Subsídios à Exploração Evolução dos Subsídios à Exploração –––– FG FG FG FGCAMCAMCAMCAM    

2007200720072007    2002002002008888    2002002002009999    
 

NºNºNºNº    ValorValorValorValor    
% % % % ����07/0607/0607/0607/06     Nº                 Nº                 Nº                 Nº                ValorValorValorValor    

% % % % ����00008888/0/0/0/07777     Nº                 Nº                 Nº                 Nº                ValorValorValorValor    
% % % % ����00009999/0/0/0/08888    

Auditorias Solicitadas  24 20 20 

Auditorias Realizadas 
23 
((((1111)))) 

287.500 I12% 
 20 

 250.000 I13% 
20 

250.000 0% 

Notas:Notas:Notas:Notas:    
((((1111)))) Em 2007 não foi realizada 1 auditoria pedida com referência a dados pósIfusão cuja escritura só veio a efectivarIse em 2008 

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 pagamento 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 31/12/2009 

todas as auditorias pedidas. 

Outros Proveitos OperacionaisOutros Proveitos OperacionaisOutros Proveitos OperacionaisOutros 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 2009 correspondeu a 0,01470%. 
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Euros 

        Evolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização Estatutária    

 2007200720072007    2002002002008888    2002002002009999    

 
Nº CCAM Nº CCAM Nº CCAM Nº CCAM 
AssociadasAssociadasAssociadasAssociadas    

ValorValorValorValor    % % % % ����00007777/0/0/0/06666    
Nº CCAM Nº CCAM Nº CCAM Nº CCAM 
AssociadAssociadAssociadAssociadasasasas    

ValorValorValorValor    % % % % ����00008888/0/0/0/07777    
Nº CCAM Nº CCAM Nº CCAM Nº CCAM 
AssociadasAssociadasAssociadasAssociadas    

ValorValorValorValor    % % % % ����00009999/0/0/0/08888    

QuotizaçãoQuotizaçãoQuotizaçãoQuotização    
FixaFixaFixaFixa    

256.568,49 +20% 241.058,74 I6% 221.945,21 I8% 

QuotizaçãoQuotizaçãoQuotizaçãoQuotização    
VariávelVariávelVariávelVariável    

1.163.162,73 I23% 1.378.357,12 +19% 1.469.462,66 +7% 

TotalTotalTotalTotal    

100 

1.1.1.1.419.731,22419.731,22419.731,22419.731,22    IIII18181818%%%%    

91 

1.619.415.861.619.415.861.619.415.861.619.415.86    +14%+14%+14%+14%    

87 

1.691.401.691.401.691.401.691.407,877,877,877,87    +4%+4%+4%+4%    

Nota: Nota: Nota: Nota: nos casos de Fusão a quota fixa é reduzida proporcionalmente, conforme data da escritura.    

ReversõesReversõesReversõesReversões    

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

Em 2009 o seu valor é nulo, bem como o saldo dos ajustamentos. 

Proveitos e Ganhos FinanceirosProveitos e Ganhos FinanceirosProveitos e Ganhos FinanceirosProveitos e Ganhos Financeiros    

Esta rubrica apresentou um aumento de 33% face a 2008 e de 45% relativamente ao 

orçamentado e inclui: 

− Juros obtidos de Depósitos Bancários no valor de €7.722, superiores a 2008; 
− Dividendos do MAP no valor de €16.263, igualmente superior ao ano anterior. 

Proveitos e Ganhos ExtraordináriosProveitos e Ganhos ExtraordináriosProveitos e Ganhos ExtraordináriosProveitos e Ganhos Extraordinários 

Esta conta reflecte ganhos não relacionados com a actividade corrente e apresentou em 

2009 um valor pouco relevante. 

Custos 

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)    

Esta rubrica pode dividirIse do seguinte modo: 
Euros 

CMVMC CMVMC CMVMC CMVMC –––– Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas    

 2007 2007 2007 2007     2002002002008888        2002002002009999        
Consumo de MercadoriasConsumo de MercadoriasConsumo de MercadoriasConsumo de Mercadorias       

 Aprovisionamento 2.004.982,72 2.263.836,01 2.352.036,00 
 % Vendas 73% 75% 76% 

Consumo de MConsumo de MConsumo de MConsumo de Matérias Primasatérias Primasatérias Primasatérias Primas    
  CPD – Centro Produção Documental 154.701,26 
  % Proveitos CPD 8% 

197.922,65 244.722,50 

  CI – Centro de Impressão 78.395,31 
 % Proveitos CI 59%  

8%  9% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.238.079,292.238.079,292.238.079,292.238.079,29    2.461.758,662.461.758,662.461.758,662.461.758,66    2.596.758,502.596.758,502.596.758,502.596.758,50    
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Outros

16%

Trabalhos Especializados

56%

Despesas Representação

2%

Transportes Mercadorias

3%

Combustíveis

2%
Comunicação

4%

Conservação e Reparação

5%
Deslocações e Estadas

12%

Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)    

Esta rubrica apresentou uma subida de cerca de 11% relativamente a 2008 e de 18% 

face ao orçamentado. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

O aumento verificado está relacionado com: 

− o normal desenvolvimento da actividade dos vários Serviços e o aumento da 

inflação; 

− custos não previstos associados a: 

• comissão paga a empresa imobiliária pela venda do edifício sede; 

• honorários de entidades especializadas para elaboração do estudo de 

viabilidade e apoio jurídico relativo ao projecto de criação do ACE da 

FENACAM; 

• projecto da nova funcionalidade de actualização de valores de imóveis no 

Sistema de Gestão de Avaliações (SGA); 

• arrendamento temporário de espaço para armazenamento de arquivo e 

mobiliário dos pisos entretanto utilizados pelo promitenteIcomprador do 

edifício sede; 

• oferta de jantar de gala no Palácio Nacional de Mafra aos participantes 

da 39ª Assembleia Geral da CICA, que se realizou em Lisboa; 

• elaboração de duas revistas, uma comemorativa dos 30 anos da 

FENACAM e outra alusiva à 39ª Assembleia Geral da CICA. 
 

Da análise à estrutura de FSE constataIse que em 2009 as rubricas com maior expressão 

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

Conservação e Reparação de Viaturas, Equipamentos e Instalações (5%) e 

Comunicações (4%). 

Para além dos custos não previstos atrás mencionados, os desvios mais significativos 

relativamente ao ano anterior e ao orçamentado foram os seguintes: 
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− Trabalhos Especializados – apresenta um total de 1.341.793 euros, dos quais 74% 
dizem respeito ao contrato com a XEROX. O restante valor reflecte custos directos 
com os protocolos SPDA e SATA, equipamento informático e telefónico no âmbito 
do RIMO, cujo aumento em 2009 foi também representativo resultado da 
substituição dos computadores do Serviço de Auditoria e do SATA, anteriormente 
em regime AOP, também da CA Informática, entre outros de menor relevância; 

− Deslocações e Estadas – apresentou uma subida de 4% face a 2008 e de 13% em 
relação ao orçamentado, justificado pelo aumento dos custos com a Acção 
Intercooperativa; 

− Conservação e Reparação – esta rubrica apresentou um aumento de 22% 
relativamente a 2008 e de 12% face ao previsto, inclui despesas com viaturas, 
equipamentos e o edifício sede e armazém; 

− Combustíveis I apresentou uma descida de 22% relativamente a 2008 e ao 
orçamentado. 

ImpostosImpostosImpostosImpostos    

Esta rubrica inclui essencialmente as taxas sobre edifícios e imposto único de circulação 

(IUC).    

Custos com o PessoalCustos com o PessoalCustos com o PessoalCustos com o Pessoal    

Os custos com pessoal sofreram um aumento de 4% face ao ano anterior, tendo em 

conta a actualização do ACT e a normal progressão de carreiras. O acréscimo de 8% 

em relação ao orçamentado justificaIse por uma deficiente previsão desta rubrica. 

Outros Custos OperacionaisOutros Custos OperacionaisOutros Custos OperacionaisOutros 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 ExercícioAmortizações do ExercícioAmortizações do ExercícioAmortizações do Exercício    

As amortizações do exercício foram efectuadas respeitando as taxas constantes do 

DecretoIRegulamentar nº2/90 de 12 de Janeiro, não tendo sido efectuadas quaisquer 

amortizações extraordinárias. 

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

(25%), atendendo ao período instituído de utilização (5 anos). 

Ajustamentos do ExercícioAjustamentos do ExercícioAjustamentos do ExercícioAjustamentos 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. 
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PrPrPrProvisões do Exercícioovisões do Exercícioovisões do Exercícioovisões do Exercício    

Com a reclassificação do registo do Fundo de Pensão CA à luz da Directriz Contabilística 

19 (ver Nota 2 do ABDR), o tratamento dos Prémios de Antiguidade, por não estarem 

incluídos no Fundo, mas serem uma responsabilidade de natureza certa e ocorrência 

provável e atendendo ao princípio da prudência passaram a ser registadas em Provisões. 

Anualmente é verificado o valor da responsabilidade total e reforçada provisão 

relativamente à sua variação positiva, o que em 2009 representou um custo de €6.603. 

Custos e Perdas FinanceirosCustos e Perdas FinanceirosCustos e Perdas FinanceirosCustos e Perdas Financeiros    

O valor desta rubrica sofreu uma descida 46% face ao ano transacto e ao orçamentado, 

que se prende com a descida das taxas de juro ao longo do ano e liquidação antecipada 

do empréstimo contraído para aquisição sede já referida. Inclui: 

− juros dos contratos de locação financeira das viaturas e equipamentos (€11.615); 

− diferencial das taxas do Crédito à Habitação ACT dos empregados (€41.704); 

− juros do empréstimo bancário relativo à aquisição do edifício sede da Rua Pascoal de 

Melo (€21.602). Na sequência da assinatura do contrato de promessa de compra e 

venda em Setembro de 2009, foi liquidado o remanescente da dívida que ascendia a 

€808.244. Em Novembro, foi recebido o restante valor de venda, pelo que a futura 

sede no Prior Velho foi adquirida totalmente através de capitais próprios (ver Nota 10 

do ABDR); 

− aumento do ajustamento para investimentos financeiros (SUCRAL I €193); 

− custos com comissões bancárias (€2.280). 

Custos e Perdas ExtraordináriosCustos e Perdas ExtraordináriosCustos e Perdas ExtraordináriosCustos e Perdas Extraordinários    

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

SPDA (produtos fora de validade e impressos descontinuados) e insuficiência de 

estimativa para impostos. 

Imposto EstimadoImposto EstimadoImposto EstimadoImposto 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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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 2009, no montante 
de €309.436,86 (trezentos e nove mil, quatrocentos e trinta e seis euros e 
oitenta e seis cêntimos) seja aplicado da seguinte forma: 

EurosEurosEurosEuros    

Proposta de Aplicação de Resultados 2009 

Reservas Legais 20% 61.887,37 

Reservas Educação e Formação Cooperativa 5% 15.471,84 

Transferência para Resultados Transitados  232.077,65 

  309.436,86 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

BALANÇOBALANÇOBALANÇOBALANÇO 
Euros

                 Exercícios

CEE POC 31-12-2009 31-12-2008

(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 4.321.190,89 1.274.271,37 3.046.919,52 3.145.711,49
2 423 Equipamento básico 602.723,55 512.181,89 90.541,66 193.079,97
2 424 Equipamento de transporte 667.580,66 479.924,30 187.656,36 273.376,66
3 426 Equipamento administrativo 379.391,76 341.465,23 37.926,53 46.103,48
3 426 Taras e vasilhame 85,20 60,80 24,40 36,56
3 429 Outras imobilizações corpóreas 7.256,97 5.134,47 2.122,50 2.655,65
3 441 Imobilizações em curso 1.536.377,30 1.536.377,30

7.514.606,33 2.613.038,06 4.901.568,27 3.660.963,81
   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 75.609,11 473.016,57 473.209,33
562.625,68 75.609,11 487.016,57 487.209,33

D CIRCULANTE
   I Existências:

1 36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 16.385,25 16.385,25 37.691,31
2 35 Produtos e trabalhos em curso
3 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
3 33 Produtos acabados e intermédios
3 32 Mercadorias 195.289,73 195.289,73 184.052,99
4 37 Adiantamentos por conta de compras

211.674,98 211.674,98 221.744,30
   II Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo
   II Dívidas de terceiros - Curto prazo:

1 211 Clientes c/c 1.621.237,16 1.621.237,16 1.692.753,43
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 13.605,53 13.605,53 18.823,86
4 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
4 24 Estado e outros entes públicos 43.666,38 43.666,38 27.275,59
4 262/263+266a268+221 Outros devedores 5.602,85 5.602,85 76.687,13
5 264 Subscritores de capital

1.684.111,92 1.684.111,92 1.815.540,01
   III Títulos negociáveis:

   IV Depósitos bancários e caixa:
12+13+14 Depósitos bancários 1.911.890,58 1.911.890,58 591.546,87

11 Caixa 1.750,00 1.750,00 1.250,00
1.913.640,58 1.913.640,58 592.796,87

E ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
271 Acréscimos de proveitos 2.423,24 2.423,24
272 Custos diferidos 25.733,79 25.733,79 320.867,88
2761 Activos por Impostos Diferidos 156.423,00 156.423,00 83.691,00

184.580,03 184.580,03 404.558,88

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 2.613.038,06
TOTAL DE AJUSTAMENTOS 75.609,11
TOTAL DO ACTIVO 12.071.239,52 2.688.647,17 9.382.592,35 7.182.813,20

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 introduzidas pelo DL nº35/2005 de 17 de Fevereiro)

   Códigos das Contas
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Euros

   Códigos das Contas

CEE POC 31-12-2009 31-12-2008
(a)

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

A CAPITAL PRÓPRIO

   I 51 Capital 496.060,00 496.060,00
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 fil iais e associadas

56 Reservas de reavaliação
   IV Reservas: 1.884.619,69 1.857.561,89

571 Reservas legais 984.143,07 962.496,83
572 Reservas estatutárias 479.686,95 474.275,39
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 572.237,98 704.953,57
Sub-total 2.952.917,67 3.058.575,46

   VI 88 Resultado líquido do exercício 309.436,86 108.231,21
89 Dividendos antecipados

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 3.262.354,53 3.166.806,67

PASSIVO

B Provisões
1 291 Provisões para pensões
2 292 Provisões para impostos
3 293/8 Outras provisões 324.491,00

324.491,00
C Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:

231 Dívidas a instituições de crédito 798.265,91
2611 Fornecedores de imobilizado 245.097,97 326.661,41

245.097,97 1.124.927,32
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 39.913,32
3 269 Adiantamentos por conta de vendas
4 221 Fornecedores c/c 1.498.875,51 1.531.614,01
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 143.451,82 137.726,85
8 24 Estado e outros entes públicos 344.707,71 334.307,27
8 262+263+264+265+ Outros credores 3.013.105,27 1.879,67

+267+268+211

5.000.140,31 2.045.441,12
D Acréscimos e  Diferimentos

273 Acréscimos de custos 550.508,54 845.638,09
274 Proveitos diferidos
2762 Passivos por Impostos Diferidos

550.508,54 845.638,09

TOTAL DO PASSIVO 6.120.237,82 4.016.006,53
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 9.382.592,35 7.182.813,20

Exercícios
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NDEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NDEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NDEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAATUREZAATUREZAATUREZA    

Euros

CEE POC
A CUSTOS E PERDAS

   2. a) 61   Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 2.596.758,50 2.461.758,66

Mercadorias 2.352.036,00 2.263.836,01
Matérias Primas e Subsidiárias 244.722,50 197.922,65

   2. b) 62   Fornecimentos e serviços externos 2.347.711,08 4.944.469,58 2.119.259,91 4.581.018,57
3   Custos com o pessoal:

   3. a) 641+642 Remunerações 2.547.966,23 2.398.214,68
   3. b) 643 a 648 Encargos sociais 578.501,83 3.126.468,06 611.670,25 3.009.884,93
   4. a) 662+663   Amortizações do imobil izado corpóreo e incorpóreo 382.805,35 390.136,97
   4. b) 666+667   Ajustamentos 0,00 0,00

5 67   Provisões 6.603,00 389.408,35 0,00 390.136,97
5 63   Impostos 5.751,58 5.619,96
5 65   Outros custos e perdas operacionais 18.888,27 24.639,85 18.549,16 24.169,12

(A) 8.484.985,84 8.005.209,59
6 683+684   Amortizações e ajustamentos de aplicações e inv. financeiros 192,76 196,69

7 681+685a688   Juros e custos similares 77.202,28 77.395,04 144.014,17 144.210,86
(C) 8.562.380,88 8.149.420,45

10 69   Custos e perdas extraordinários 9.735,55 20.645,08
(E) 8.572.116,43 8.170.065,53

8+11 86   Imposto sobre o rendimento do exercício 123.742,00 96.069,00
(G) 8.695.858,43 8.266.134,53

13 88   Resultado líquido do exercício 309.436,86 108.231,21
9.005.295,29 8.374.365,74

B PROVEITOS E GANHOS

1 71   Vendas 3.087.274,29 3.007.133,09
72   Prestações de serviços 3.948.732,83 3.433.661,92

2 (3)   Variação da produção

3 75   Trabalhos para a própria empresa
4 73   Proveitos suplementares 2.094,67 2.883,67

4 74   Subsídios à exploração 250.000,00 250.000,00

4 76   Outros proveitos e ganhos operacionais 1.691.407,87 1.619.415,86

4 77   Reversões de amortizações e ajustamentos 0,00 8.979.509,66 0,00 8.313.094,54
(B) 8.979.509,66 8.313.094,54

5 784   Rendimentos de participações de capital 16.262,75 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 7.729,37 23.992,12 5.854,00 18.051,00

7818 + 786 + 788
(D) 9.003.501,78 8.331.145,54

9 79   Proveitos e ganhos extraordinários 1.793,51 43.220,20

(F) 9.005.295,29 8.374.365,74

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) = 309.436,86 108.231,21

(126.159,86)
441.120,90 181.725,09
433.178,86 204.300,21

(Conforme Art.3º do Decreto-Lei nº 410/89 com as alterações introduzidas pelo DL nº35/2005 de 17 de Fevereiro )

   Códigos das Contas Exercícios

2009 2008

494.523,82 307.884,95
(53.402,92)
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS    
Exercício de 2009 

        

Nota IntrodutóriaNota IntrodutóriaNota IntrodutóriaNota Introdutória    

A FENACAM FENACAM FENACAM FENACAM –––– Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, F.C.R.L. Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, F.C.R.L. Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, F.C.R.L. 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, encontraI
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 encontraIse incluída no Grupo 
Financeiro do Crédito Agrícola Mútuo (Nota 16Nota 16Nota 16Nota 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 Plano Oficial de Contabilidade Plano Oficial de Contabilidade Plano Oficial de Contabilidade 
(POC)(POC)(POC)(POC) e todos os valores são expressos em euroseuroseuroseuros.        

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 (DC) 
((((Nota Nota Nota Nota 2222)))). 

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, excepção feita ao 
reconhecimento do Fundo de Pensões CA. 
 
Em 2008, aquando do reconhecimento inicial do Fundo de Pensões do Crédito Agrícola, depois 
da alteração verificada em 2007 ao seu contrato constitutivo e transferência da sua gestão para 
a companhia de seguros CA Vida, S.A., assumindoIse como um fundo solidário, com plano de 
benefícios definidos, optouIse por derrogar a DC 19 e adoptar a IAS 19, à semelhança do que 
se praticava para o restante Grupo CA. 
 
No entanto, após análise mais aprofundada, recorrendo à colaboração de uma empresa de 
consultoria credível, chegouIse à conclusão que esta opção não foi a mais correcta, já que o seu 



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL 
Relatório e Contas 2009 

 

38 

registo tinha por base a adopção de critérios somente aplicáveis às entidades sujeitas à 
supervisão do Banco de Portugal, como é o caso da Caixa Central e das Caixas Agrícolas, mas 
que não se podem estender à FENACAM, mesmo fazendo parte do Grupo CA e inserida no 
perímetro de consolidação. 
 
Consequentemente, em 2009 foram revertidos todos os registos feitos em 2008 a este 
propósito e reclassificados de acordo com a DC 19 (Ponto 10.2.3 I Plano de benefícios 
definidos, com fundo constituído, não incluído no activo e gerido por terceira entidade e Ponto 
12 I Disposições transitórias) e o POC. De notar que as principais diferenças estão na 
impossibilidade de diferir o reconhecimento inicial com as responsabilidades do Fundo, o que se 
torna mais penalizador em termos dos Resultados Transitados, na simplificação de alguns 
critérios, nomeadamente com a inexistência de desvios actuariais no ou fora do corredor e pelo 
tratamento em separado da questão dos Prémios de Antiguidade ACT futuros. 
 

Principais impactos da adopção da Principais impactos da adopção da Principais impactos da adopção da Principais impactos da adopção da DC DC DC DC 19 19 19 19 –––– Benefícios aos Empregados ( Benefícios aos Empregados ( Benefícios aos Empregados ( Benefícios aos Empregados (Nota 31Nota 31Nota 31Nota 31)))) e Prémios  e Prémios  e Prémios  e Prémios 
de Antiguidade ACT Futurosde Antiguidade ACT Futurosde Antiguidade ACT Futurosde Antiguidade ACT Futuros    

− A 31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2009999 foram feitos os seguintes movimentos, depois de revertidos os registos de 
2008: 

• Reconhecimento inicial do Fundo de Pensões do CA, responsabilidades com prémio de 
antiguidade e encargos com SAMS à data de 01/01/2007 de acordo com a DC 19 

• Registo da situação à data de 31/12/2007 de acordo com a DC 19 
• Registo da situação à data de 31/12/2008 de acordo com a DC 19 
• Registo da situação à data de 31/12/2009 de acordo com a DC 19 

− Variação Líquida no Balanço a 31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2009999: 

  ReferenteReferenteReferenteReferente    
Ano 2007Ano 2007Ano 2007Ano 2007    

ReferenteReferenteReferenteReferente    
Ano 2008Ano 2008Ano 2008Ano 2008    

ReferenteReferenteReferenteReferente    
Ano 200Ano 200Ano 200Ano 2009999    

TotalTotalTotalTotal    

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO        
272 Custos Diferidos (320.227) 37.094  ((((282828283333....133)133)133)133)    
276 Activos Impostos Diferidos 70.983 (1) 1.750 72.73272.73272.73272.732    
  (249.244)(249.244)(249.244)(249.244)    37.09337.09337.09337.093    1.7501.7501.7501.750    (210.401)(210.401)(210.401)(210.401)    
PASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVO              
273 Acréscimos Custos (303.968) (11.990) 9.899 (306.059)(306.059)(306.059)(306.059)    
298 Provisões Prémios Antiguidade 293.056 24.832 6.603 323232324.4914.4914.4914.491    
  (10.912)(10.912)(10.912)(10.912)    12.84212.84212.84212.842    16.50216.50216.50216.502    18.43218.43218.43218.432    
CAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIO              
591 Resultados Transitados (238.141) 24.252     (213.889)(213.889)(213.889)(213.889)    

− Impacto na Demonstração de Resultados de 2002002002009999: 

  ReferenteReferenteReferenteReferente    
Ano 2007Ano 2007Ano 2007Ano 2007    

ReferenteReferenteReferenteReferente    
Ano 2008Ano 2008Ano 2008Ano 2008    

ReferenteReferenteReferenteReferente    
Ano 200Ano 200Ano 200Ano 2009999    

TotalTotalTotalTotal    

CUSTOS COM PESSOALCUSTOS COM PESSOALCUSTOS COM PESSOALCUSTOS COM PESSOAL        
6441 Fundo Pensões N.A. N.A. 9.899 9,8999,8999,8999,899    
PROVISÔESPROVISÔESPROVISÔESPROVISÔES           
6728 Prémios Antiguidade N.A. N.A. 6.603 6.6036.6036.6036.603    
IMPOSTO S/ RENDIMENTO EXERCÍCIOIMPOSTO S/ RENDIMENTO EXERCÍCIOIMPOSTO S/ RENDIMENTO EXERCÍCIOIMPOSTO S/ RENDIMENTO EXERCÍCIO        
862 Imposto Diferido N.A. N.A. (1.558) (1.558)(1.558)(1.558)(1.558)    
     14.94414.94414.94414.944    
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3. Principais Critérios Valorimétricos 

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da 
Federação, de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade (POC) no pressuposto da 
continuidade das operações. Os principais critérios valorimétricos adoptados foram os seguintes: 

ImobilizImobilizImobilizImobilizações Corpóreasações Corpóreasações Corpóreasações 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 DecretoIRegulamentar nº2/90 de 12 de 
Janeiro, excepto no caso das viaturas em que seja conhecido um período de utilização diferente 
da vida útil fiscal, em que é utilizada a taxa real. 

Investimentos FinanceirosInvestimentos FinanceirosInvestimentos FinanceirosInvestimentos 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 entre o valor actual e o 
contabilístico (Notas 10 eNotas 10 eNotas 10 eNotas 10 e 48.248.248.248.2). 

ExistêExistêExistêExistências ncias ncias ncias –––– Mercadorias e Matérias Mercadorias e Matérias Mercadorias e Matérias Mercadorias e Matérias    

As existências são valorizadas ao custo de aquisição, utilizandoIse como método de custeio das 
saídas o custo médio ponderado. A Federação utiliza o Sistema de Inventário Permanente. 

Acréscimos e DiferimentosAcréscimos e DiferimentosAcréscimos e DiferimentosAcréscimos e Diferimentos    

É seguido o princípio da especialização de exercícios, pelo que os custos e proveitos são 
registados quando incorridos ou obtidos, independentemente do momento do seu pagamento 
ou recebimento originando, acréscimos e/ou diferimentos devidamente evidenciados no 
Balanço. 

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: 

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

Não houve alteração de quaisquer critérios valorimétricos. 

Por amortizações do activo imobilizado superiores às adequadasPor amortizações do activo imobilizado superiores às adequadasPor amortizações do activo imobilizado superiores às adequadasPor amortizações do activo imobilizado superiores às adequadas    

As amortizações respeitaram os limites fiscais. 

Por ajustamentos extraordinários respeitantes ao activoPor ajustamentos extraordinários respeitantes ao activoPor ajustamentos extraordinários respeitantes ao activoPor ajustamentos extraordinários respeitantes ao activo    

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

6. Impostos Futuros 

Os saldos de activos e passivos por impostos sobre o rendimento são os seguintes: 
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2009 2008
Activos por impostos diferidos

Por diferenças temporárias 156.423,00 83.691,00
Passivos por impostos diferidos

Por diferenças temporárias 0,00 0,00
Passivos por impostos correntes

Imposto sobre o rendimento a pagar 81.633,62 75.374,41

2009 2008
Impostos correntes 125.300,00 102.650,00
Impostos diferidos

Por diferenças temporárias (1.558,00)              (6.581,00)              
Total impostos reconhecidos em resultados 123.742,00 96.069,00  

Os movimentos ocorridos durante 2009 foram os seguintes: 

Activos por impostos diferidos
Prémio antiguidade 84.241,00 (1,00)                     1.750,00 85.990,00
Encargos com saúde (SAMS) (550,00)                 (11.863,00)            (192,00)                 83.038,00              70.433,00              

83.691,00 (11.864,00)            1.558,00 83.038,00 156.423,00

Variação em Resultados 
Transitados Saldo FinalSaldo Inicial Regularizações

Variação em 
Resultados

 

A relação entre gastos de impostos e o resultado contabilístico e outras variações patrimoniais é 

a seguinte: 

Taxa Valor Taxa Valor
Resultados antes de Impostos (1) 433.178,86 204.300,21
Ajustamentos Fiscais

Estatuto Fiscal Cooperativo (140.555,06)          (4.263,73)              
Variações Patrimoniais Positivas 26.817,00
Variações Patrimoniais Negativas (16.476,00)            (58.634,00)            
Custos Não Aceites Fiscalmente 26.462,23 41.211,84
Mais Valias Fiscais 6.439,15
Deduções Fiscais (10.415,38)            (34.892,12)            

Lucro Tributável (2) 292.194,65            180.978,35            
Imposto sobre o rendimento 75.869,08 26,50% 47.959,26

14,00% 1.750,00
26,50% 74.119,08

Tributações autónomas 49.430,92 54.690,74
Imposto corrente total (3) 125.300,00 102.650,00

Taxa Média     [ (3) / (2) ] 42,88% 56,72%

Taxa Efectiva [ (3) / (1) ] 28,93% 50,24%

2009 2008

 

De acordo com a legislação em vigor as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção 
por parte das autoridades fiscais durante um período de 4 anos. Consequentemente as 
declarações da FENACAM relativas aos anos de 2006 a 2009 poderão ainda vir a ser sujeitas a 
revisão e eventuais correcções. 

7. Número Médio de Pessoas ao Serviço da Federação 

Em 2009, a FENACAM apresentou um número médio de 54 empregados mais 1 licença sem 

vencimento. Durante o ano as alterações foram as seguintes: 

 InicialInicialInicialInicial    AdmissõesAdmissõesAdmissõesAdmissões    DemissõesDemissõesDemissõesDemissões    FinalFinalFinalFinal    
SAUD – Serviço de Auditoria 15 1 0 11116666    
SATA – Serviço Apoio Técnico 15 0 0 15151515    
SPDA – S. Produção Documental e Aprovisionamento 15 1 0 11116666    
SAF – S. Administrativos e Financeiros 6 0 0 6666    
Secretariado Direcção 1 0 0 1111    

TotalTotalTotalTotal    52525252    2222    0000    54545454    
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A Federação contou ainda com a colaboração, com carácter de regularidade, dos seguintes 

elementos: 

− 2 Técnicos afectos ao SATA em regime de prestação de serviços (exIdestacados Ministério 
Agricultura), menos 2 do que em 2008; 

− 3 Colaboradores afectos ao SPDA em regime de outsourcing (contrato XEROX); 
− 1 Advogado para apoio jurídico em regime de avença. 

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 

Saldo Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Abates Saldo

Inicial Ajustamento Aquisições Final

Imobil izações Incorpóreas:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imobil izações Corpóreas:

Terrenos e recursos naturais 0,00

Edifícios e outras construções 4.305.802,58 15.388,31 4.321.190,89
Equipamento básico 582.685,79 20.037,76 602.723,55

Equipamento de transporte 625.248,31 42.332,35 667.580,66
Equipamento administrativo 370.637,67 8.854,09 (100,00) 379.391,76

Taras e vasilhame 85,20 85,20
Outras imobilizações corpóreas 6.836,97 420,00 7.256,97

 Imobilizações em curso 0,00 1.536.377,30 1.536.377,30
5.891.296,52 0,00 1.623.409,81 0,00 0,00 (100,00) 7.514.606,33

Investimentos Financeiros:

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

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

Partes de capital - Outras empresas 548.625,68 548.625,68

Títulos e outras aplicações financeiras 0,00 0,00

Outros empréstimos concedidos 0,00 0,00
Invest imentos em imóveis 0,00 0,00

562.625,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.625,68

Rubricas

ACTIVO BRUTO

 

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

EdifíciosEdifíciosEdifíciosEdifícios    
− Benfeitorias Armazém, nomeadamente, finalização do reforço da rede eléctrica, 

pavimentação dos acessos e instalação de portas segurança (+€15.338,31). 

Equipamento BásicoEquipamento BásicoEquipamento BásicoEquipamento Básico    
− Aquisição de estantes para armazém (+€1.349,04); 
− Aquisição de 2 dobradoras e uma coladora envelopadora, software e equipamento 

informático de produção para CPD (+€18.688,72) 

Equipamento TransporteEquipamento TransporteEquipamento TransporteEquipamento Transporte    
− Aquisição de 1 viatura de passageiros (+€42.332,35); 
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EquipEquipEquipEquipamento Administrativoamento Administrativoamento Administrativoamento Administrativo    
− Aquisição de mobiliário de escritório e diversos equipamentos informáticos, software entre 

outros para os vários Serviços (+€8.854,09); 
− Abate de equipamento social estragado totalmente amortizado (I€100,00); 

Outras Imobilizações CorpóOutras Imobilizações CorpóOutras Imobilizações CorpóOutras Imobilizações Corpóreasreasreasreas    
− Material contra incêndio SPDA (+€420,00); 

Imobilizado em CursoImobilizado em CursoImobilizado em CursoImobilizado em Curso    
− Aquisição da futura sede da Federação, no Prior Velho, piso 7 fracções A, B e C do Edifício 

Sagres a qual se encontrava, em 31/12/2009, em fase de remodelação e adaptação 
(+€1.525.000,00); 

− Despesas de aquisição da futura sede (+€690,34); 
− Início de projecto arquitectura (+€10.686,96). 

Relativamente ao edifício sede da Rua Pascoal de Meloedifício sede da Rua Pascoal de Meloedifício sede da Rua Pascoal de Meloedifício sede da Rua Pascoal de Melo, apesar de ainda constar no activo da 
Federação, foi objecto de um contrato de promessa de compra e venda, assinado em Setembro 
de 2009, tendo a totalidade do valor prometido, € 2.950.000, sido recebida nesse ano. A 
escritura ainda não se realizou a pedido e por interesse do promitente comprador. 

Relativamente aos Investimentos financeirosInvestimentos financeirosInvestimentos financeirosInvestimentos financeiros não se verificaram quaisquer variações. As actuais 
participações da Federação encontramIse identificadas na Nota 48.2.Nota 48.2.Nota 48.2.Nota 48.2. 
 

Anulação /

Reversão

Imobilizações Incorpóreas:

Imobilizações Corpóreas:

Terrenos e recursos naturais

Edif ícios e outras construções 1.160.091,09 114.180,28 1.274.271,37
Equipamento básico 389.605,82 122.576,07 512.181,89

Equipamento de transporte 351.871,65 128.052,65 479.924,30
Equipamento administrativo 324.534,19 17.031,04 (100,00) 341.465,23

Taras e vasilhame 48,64 12,16 60,80
Outras imobilizações corpóreas 4.181,32 953,15 5.134,47

Imobilizações em curso 0,00 0,00
2.230.332,71 382.805,35 (100,00) 2.613.038,06

Investimentos Financeiros:

Partes de capital - Outras empresas 75.416,35 192,76 75.609,11

Títulos e outras aplicações financeiras 0,00

Outros empréstimos concedidos 0,00

75.416,35 192,76 0,00 75.609,11

Saldo Inicial Reforço Saldo Final

AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS

Rubricas

 
 
No que diz respeito ao Imobilizado CorpóreoImobilizado CorpóreoImobilizado CorpóreoImobilizado Corpóreo, para além das amortizações do exercício e do 
abate de equipamento social estragado totalmente amortizado não existem mais variações 

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

Relativamente aos Investimentos financeirosInvestimentos financeirosInvestimentos financeirosInvestimentos financeiros as variações nos ajustamentos foram as seguintes: 

Partes Capital Partes Capital Partes Capital Partes Capital –––– Outras Empresas Outras Empresas Outras Empresas Outras Empresas    

− SUCRAL, S.A.: reforço do ano (+€192,76). 

No tocante aos ajustamentos aos Investimentos Financeiros ver também Notas 3 e 48.2.Notas 3 e 48.2.Notas 3 e 48.2.Notas 3 e 48.2. 
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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 

Não aplicável. 

13. Quadro discriminativo das reavaliações 

Não aplicável. 

14. Imobilizações corpóreas em curso 

As imobilizações em curso dizem respeito à futura sede da Federação, adquirida por escritura 

pública de 23/12/2009, e que se encontra em fase de remodelação e adaptação, prevendoIse 

que esteja em condições de ser utilizada a partir do final de Março de 2010 (Nota10)Nota10)Nota10)Nota10). 

15. Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira 

Os bens utilizados em regime de locação financeira conforme DC 25, são registados em 

imobilizado pelo valor inicial do contrato (IVA não dedutível incluído). 

À data de 31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2009999 apresentam os seguintes valores contabilísticos: 

Imobilizações Corpóreas Amortizações Valor Líquido
Equipamento Transporte Acumuladas Imobilizado

2005 4762 41.372,99 41.372,99 0,00
2005 4768 41.372,99 41.372,99 0,00
2006 5616 18.225,00 14.580,00 3.645,00
2006 5632 18.225,00 14.580,00 3.645,00
2006 6363 35.000,00 28.000,00 7.000,00

2006 6364 35.000,00 28.000,00 7.000,00
2006 6365 35.000,00 28.000,00 7.000,00

2006 6366 35.000,00 28.000,00 7.000,00

2006 6367 31.000,00 24.800,00 6.200,00
2006 6368 31.000,00 24.800,00 6.200,00
2006 6369 29.967,11 23.973,74 5.993,37
2006 6370 30.274,16 24.219,35 6.054,81
2006 6371 30.345,17 24.276,15 6.069,02
2006 6372 30.274,16 24.219,35 6.054,81
2007 7415 18.980,00 11.388,00 7.592,00
2007 8004 39.000,00 23.400,00 15.600,00
2008 8524 39.968,14 15.987,28 23.980,86
2008 9642 19.126,00 7.650,40 11.475,60
2008 10072 38.800,01 15.520,00 23.280,01
2009 11625 42.322,35 8.466,47 33.855,88

TOTAL 640.253,08 452.606,72 187.646,36

Ano Contrato nº Imobilizações Corpóreas Amortizações Valor Líquido
Equipamento Básico Acumuladas Imobilizado

2008 9789 62.552,40 25.020,96 37.531,44

Locadora: CAIXA CENTRAL
Ano Contrato nº
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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, CRL, com sede na Rua Castilho, 233I233 A, 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. 

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 €4.882,12 e uma 
dívida passiva de €310,68 de valores a regularizar em 2010. 
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26. Dívidas tituladas por rubricas do balanço quando nele não estiverem evidenciadas 

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, para aquisição da Sede. O montante em dívida à data de 31/12/2009 é nulo. 

30. Valor das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pela empresa 

Ver Nota 32Nota 32Nota 32Nota 32. 

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

Todos os compromissos financeiros da Federação encontramIse expressos no balanço. 

Responsabilidades com complementos de reforma, cuidados de saúde pósResponsabilidades com complementos de reforma, cuidados de saúde pósResponsabilidades com complementos de reforma, cuidados de saúde pósResponsabilidades com complementos de reforma, cuidados de saúde pósIIIIemprego (SAMS) e emprego (SAMS) e emprego (SAMS) e emprego (SAMS) e 
prémio de antiguidadeprémio de antiguidadeprémio de antiguidadeprémio de antiguidade    

A FENACAM subscreveu o Acordo Colectivo de Trabalho (ACT) para o Crédito Agrícola (CA) 

pelo que os seus empregados ou as suas famílias têm direito a pensões de reforma, invalidez e 

sobrevivência. No entanto, uma vez que os empregados estão inscritos na Segurança Social, as 

responsabilidades da FENACAM com pensões relativamente aos seus colaboradores consistem 

no pagamento de complementos face aos níveis previstos no ACT. 

Para cobertura das suas responsabilidades a FENACAM integra o Fundo de Pensões do Grupo 

Crédito Agrícola, o qual se destina a financiar os complementos de pensões de reforma por 

velhice ou invalidez e pensões de viuvez e orfandade efectuadas pela Segurança Social. Estes 

complementos são calculados, por referência ao ACT, de acordo com (i) a pensão garantida à 

idade presumível de reforma, (ii) com o coeficiente entre o número de anos de serviço 

prestados até à data do cálculo e o número total de anos de serviço à data de reforma. 

Este Fundo, cujos benefícios a atribuir pelo Plano de Pensões são os definidos no ACT, assume, 

assim, a natureza de um Fundo solidário, estando a sua gestão a cargo da companhia de 

seguros CA Vida, S.A. 

A repartição dos activos do Fundo de Pensões CA pelas entidades subscritoras foi efectuada 

com base no total das responsabilidades individuais de cada uma delas. 
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Atendendo a que os membros dos Órgãos Sociais da FENACAM não são considerados 

trabalhadores por conta de outrem, não se lhes aplica o ACT, pelo que não são abrangidos 

pelos benefícios descritos. 

Para o cálculo das pensões do ACT, o tempo de serviço assumido foi calculado a partir das 

seguintes datas: 

− Para as diuturnidades futuras e respectiva evolução automática na carreira, considerouIse a 

data de antiguidade para efeito de nível e diuturnidades; 

− Para o cálculo das percentagens do anexo V na atribuição das pensões, assumiuIse a data 

de admissão reconhecida para o Fundo de Pensões. 

Para a repartição das responsabilidades por serviços passados a cargo do Fundo de Pensões CA, 

admitiuIse o seguinte: 

− Quando a data de antiguidade para efeito de nível e diuturnidades é posterior à data de 

admissão reconhecida para o Fundo de Pensões, é esta última a considerada no cálculo dos 

tempos de serviço passado e total; 

− Quando a data de antiguidade para efeito de nível e diuturnidades é anterior à data de 

admissão reconhecida para o Fundo de Pensões, é esta última a considerada no cálculo do 

tempo de serviço passado e da data de antiguidade para efeitos de nível e diuturnidades 

para o tempo de serviço total, uma vez que esta corresponde à da admissão na Banca. 

Os métodos de cálculo utilizados foram o do Projected Unit Credit para a reforma por velhice e 

sobrevivência diferida e o dos Prémios Únicos Sucessivos para a reforma por invalidez e 

sobrevivência imediata. 

O cálculo da pensão de sobrevivência aplicouIse somente aos participantes efectivamente 

casados, admitindoIse como idade do cônjuge a do participante diminuída ou acrescida de três 

anos, consoante este seja do sexo masculino ou feminino. O cálculo deste benefício encontraIse 

em função do nível de remuneração do participante, de acordo com o Anexo VI do ACT. 

A FENACAM regista anualmente a contribuição para o Fundo de Pensões CA que é estimada 

pela companhia de seguros CA Vida, S.A. para cada entidade contribuinte em função do 

número de trabalhadores inscrito. 

Os benefícios pósIemprego dos colaboradores incluem ainda os cuidados médicos (SAMS), os 

quais foram calculados com base nos mesmos pressupostos que as responsabilidades com 

complementos de pensões. 

Nos termos do ACT, a FENACAM assumiu também o compromisso de atribuir aos 

colaboradores no activo que completem 15, 25 e 30 anos de bom e efectivo serviço, um prémio 

de antiguidade de valor igual a 1, 2 ou 3 meses da sua retribuição mensal efectiva (no ano da 

atribuição), respectivamente. Os pressupostos para cálculo do valor actual dos benefícios são 

iguais aos dos benefícios anteriormente referidos. A taxa de desconto é determinada com base 

em taxas de mercado de obrigações de empresas de rating elevado e prazo semelhante ao da 

liquidação das responsabilidades. 
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Para determinação das responsabilidades por serviços passados da FENACAM relativas a 

empregados no activo e ao já reformado foram efectuados estudos actuariais pela companhia 

de seguros CA Vida, S.A. 

Os pressupostos utilizados foram os seguintes: 

 31313131////12121212/200/200/200/2006666    01/01/200701/01/200701/01/200701/01/2007    31/12/200731/12/200731/12/200731/12/2007    31/12/200831/12/200831/12/200831/12/2008    31/12/20031/12/20031/12/20031/12/2009999    
Pressupostos FinanceirosPressupostos FinanceirosPressupostos FinanceirosPressupostos Financeiros         
     Taxa de desconto 6% 4,5% 5,25% 5,5% 5,5% 
     Taxa de Rendimento 6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 
     Taxa de crescimento dos salários e outros 
benefícios 

3% 3% 3% 3% 3% 

     Taxa de crescimento das pensões 2% 2% 2% 2% 2% 
Pressupostos DemográficosPressupostos DemográficosPressupostos DemográficosPressupostos Demográficos         
     Tábua de mortalidade TV – 73/77 TV – 88/90 TV – 88/90 TV – 88/90 TV – 88/90 
     Tábua de invalidez EVK 80 EVK 80 EVK 80 EVK 80 EVK 80 
     Idade de reforma (anos) 65 65 65 65 65 

     Método de avaliação 
Projected 

Unit Credit 
Projected 

Unit Credit 
Projected 

Unit Credit 
Projected 

Unit Credit 
Projected 

Unit Credit 

As responsabilidades com pensões de reforma, cuidados de saúde e prémio de antiguidade, 

assim como a respectiva cobertura, são as que de seguida se apresentam detalhadamente. 

Em 1 de Janeiro de 2007, o valor actual das responsabilidades com complementos de pensões 

de reforma, prémio de antiguidade e SAMS e respectivas coberturas eram os seguintes: 

 00001111////01010101////2007200720072007    
Fundo de pensões Fundo de pensões Fundo de pensões Fundo de pensões         

Responsabilidades POC 19.512,00 
Impacto da transição para IAS 19: 67.682,00 

Tábua de mortalidade 4.627,00 
Pressupostos financeiros 63.055,00 

Responsabilidades IAS 19Responsabilidades IAS 19Responsabilidades IAS 19Responsabilidades IAS 19    87.194,0087.194,0087.194,0087.194,00    
Valor da quotaIparte do fundo de pensões FENACAM 31/12/2006 22.974,00 

Insuficiência de cobertura pelInsuficiência de cobertura pelInsuficiência de cobertura pelInsuficiência de cobertura pelo Fundo de Pensõeso Fundo de Pensõeso Fundo de Pensõeso Fundo de Pensões    ((((64646464....220220220220,00),00),00),00)    
        

Encargos com saúde (SEncargos com saúde (SEncargos com saúde (SEncargos com saúde (SAMS)AMS)AMS)AMS)    313313313313....352352352352,00,00,00,00    
Com trabalhadores no activo e exItrabalhadores 300.683,00 
Com licenças sem vencimento 12.669,00 
Com préIreformados 0,00 
Com pensões em pagamento  0,00 
        

Prémio de antiguidadePrémio de antiguidadePrémio de antiguidadePrémio de antiguidade    272272272272....310310310310,00,00,00,00    
Com trabalhadores no activo e exItrabalhadores 272.310,00 
Com licenças sem vencimento 0,00 

O valor não financiado corresponde ao aumento das responsabilidades decorrente da alteração 

da tábua de mortalidade, da adopção de novos pressupostos financeiros, do reconhecimento 

das responsabilidades com cuidados de saúde e prémio de antiguidade.  
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O valor da quotaIparte do fundo pensões referente à FENACAM e respectivos movimentos 

apresentam o seguinte detalhe: 

 2007200720072007    2002002002008888    2002002002009999    
Valor da quotaIparte do fundo de pensões FENACAM Inicial 22.974 67.464 263.259 
Contribuições anuais efectuadas pela FENACAM  24.783 174.152 0 
Contribuições anuais efectuadas pelos empregados 19.174 20.682 20.897 
Rendimento dos activos do Fundo de Pensões (liquido) 533 961 18.268 
Contribuições pagas para o SAMS N.A. N.A. (726) 
ValValValValor da quotaor da quotaor da quotaor da quotaIIIIparte do fundo de pensões FENACAM Finalparte do fundo de pensões FENACAM Finalparte do fundo de pensões FENACAM Finalparte do fundo de pensões FENACAM Final    67.46467.46467.46467.464    263.259263.259263.259263.259    301.698301.698301.698301.698    
Variação do valor da quotaIparte do fundo de pensões FENACAM     +44.490 +195.795 +38.439 

O valor actual das responsabilidades por serviços passados apresentou os seguintes 

movimentos: 

 2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    
Responsabilidades FENACAM Iniciais 87.194 83.741 405.338 
Transferência das Responsabilidades SAMS para Fundo 2008 N.A. 266.511 N.A. 
Custo do serviço corrente 3.778 24.431 26.247 
Custo dos juros 4.094 19.671 22.995 
Ganhos e perdas actuariais nas responsabilidades (11.325) 10.984 (21.801) 
Responsabilidades FENACAM FinaisResponsabilidades FENACAM FinaisResponsabilidades FENACAM FinaisResponsabilidades FENACAM Finais    83.74183.74183.74183.741    405.338405.338405.338405.338    432.779432.779432.779432.779    
Variação nas responsabilidades (3.453) +55.086 +27.441 
    
Responsabilidades FENACAM FinaisResponsabilidades FENACAM FinaisResponsabilidades FENACAM FinaisResponsabilidades FENACAM Finais    83.74183.74183.74183.741    405.338405.338405.338405.338    432.779432.779432.779432.779    
Com trabalhadores no activo e licenças sem vencimento 83.741 405.338 421.605 
Com reformados 0 0 11.174 
Com préIreformados 0 0 0 
Com pensões em pagamento 0 0 0 

No final do exercício de 2008, as responsabilidades com cuidados médicos pósIemprego (SAMS) 

a cargo da entidade patronal passaram a ser financiadas através do fundo de pensões. 

O acréscimo anual de responsabilidades com pensões e o custo do exercício (no caso do ano 

2007 levado a resultados transitados) foi o seguinte: 

 2007200720072007    2002002002008888    2002002002009999    
Custo do serviço corrente 3.778 24.431 26.247 
Custo dos juros 4.094 19.671 22.995 
Rendimento esperado dos activos do Fundo de Pensões (946) (2.709) (14.591) 
Ganhos / (Perdas) actuariais (10.912) 12.732 (24.752) 
Acréscimo Acréscimo Acréscimo Acréscimo / (Decréscimo) / (Decréscimo) / (Decréscimo) / (Decréscimo) anual de responsabilidades anual de responsabilidades anual de responsabilidades anual de responsabilidades     ((((3333....986986986986))))    54.12554.12554.12554.125    9.8999.8999.8999.899    

A evolução do valor das responsabilidades por serviços passados com contribuições para o 

SAMS respeitante a pensões de reforma e sobrevivência foi a seguinte: 

Serviço de Assistência MéServiço de Assistência MéServiço de Assistência MéServiço de Assistência MédicodicodicodicoIIIISocial Social Social Social     00001111/0/0/0/01111////2007200720072007    31/12/31/12/31/12/31/12/2007200720072007    
Com trabalhadores no activo 300.683,00 259.204,00 
Com licenças sem vencimento 12.669,00 7.306,00 
Com préIreformados 0,00 0,00 
Com pensões em pagamento  0,00 0,00 

TotalTotalTotalTotal SAMS SAMS SAMS SAMS    313313313313....352352352352,00,00,00,00    266.510,00266.510,00266.510,00266.510,00    
Variação Anual – (46.842,00) 

Conforme anteriormente referido estas responsabilidades foram transferidas para o Fundo de 

Pensões em 2008. 
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A evolução do valor das responsabilidades por serviços passados, com prémios de antiguidade 

futuros, com trabalhadores no activo e licenças sem vencimento, foi a seguinte: 

Prémio de AntiguidadePrémio de AntiguidadePrémio de AntiguidadePrémio de Antiguidade    00001111/0/0/0/01111////2007200720072007    31/12/31/12/31/12/31/12/2007200720072007    31/12/31/12/31/12/31/12/2002002002008888    31/12/31/12/31/12/31/12/2002002002009999    
Com trabalhadores no activo e licenças sem vencimento 272.310272.310272.310272.310    293.056293.056293.056293.056    317.888317.888317.888317.888    324.491324.491324.491324.491    

Variação Anual II 20.746 24.832 6.603 

Os desvios actuariais em 2007 foram originados pela alteração à lei da Segurança Social em que 

a comparticipação da FENACAM aumentou. 

As responsabilidades atrás referidas são estimadas utilizando pressupostos actuariais e 

financeiros, nomeadamente no que se refere à mortalidade, crescimento dos salários e das 

pensões e taxas de juro de longo prazo. Neste sentido, os valores reais podem diferir das 

estimativas efectuadas. 

32. Descrição das responsabilidades da empresa por garantias prestadas 

Existem garantias prestadas pela FENACAM à Caixa Central no âmbito dos 21 contratos de 

locação financeira (Nota 15Nota 15Nota 15Nota 15), designadamente livranças em branco subscritas pela FENACAM a 

favor da locadora, acompanhadas 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 

Com a reclassificação do registo do Fundo de Pensão CA à luz da DC 19, o tratamento dos 

Prémios de Antiguidade, por não estarem incluídos no Fundo, mas serem uma responsabilidade 

de natureza certa e ocorrência provável e atendendo ao princípio da prudência passaram a ser 

registadas em Provisões. O valor acumulado à data de 31/12/2009 diz respeito ao 

reconhecimento inicial em 2007 e às variações anuais desde esse ano, conforme quadro 

discriminativo apresentado na Nota 31Nota 31Nota 31Nota 31. 

291 - Provisões para pensões
292 - Provisões para impostos
293 - Provisões para processos judiciais em curso
294 - Provisões para acidentes de trabalho
294 - Provisões para acidentes de trabalho
295 - Provisões para garantias a clientes
298 - Outras provisões 324.491,00 324.491,00

Contas Saldo Inicial

PROVISÕES

Redução Saldo FinalAumento
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35. Alterações ao Capital Social 

Ver Nota 40Nota 40Nota 40Nota 40. 

36. Composição do Capital Social 

O capital social da Federação é representado por 99.212 títulos de capital nominativos 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 2009 não houve qualquer subscrição de capital. 

39. Variações das reservas de reavaliação 

Não existem reservas de reavaliação. 

40. Movimentos ocorridos no exercício nas rubricas de capitais próprios 

51 - Capital 496.060,00 200,00 200,00 496.060,00
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 962.496,83 21.646,24 984.143,07
572 - Reservas estatutárias 474.275,39 5.411,56 479.686,95
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 704.953,57 105.425,41 238.141,00 572.237,98

AumentoSaldo Inicial Saldo Final

CAPITAIS PRÓPRIOS

ReduçãoContas

 

CapitalCapitalCapitalCapital    

A redução de Capital e correspondente aumento de €200,00 diz respeito a transferências de 

Capital das CCAM incorporadas para as incorporantes, nos casos de fusões entre CCAM 

associadas, mais concretamente: 

− CCAM Alto Guadiana e CCAM Évora com criação da nova CCAM Alentejo Central (escritura 
de 19/11/2008 e conhecimento em 21/01/2009); 

− CCAM Guimarães (incorporada) com a CCAM Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega 
(incorporante) (escritura de 17/04/2009); 
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− CCAM Vale do Douro (incorporada) com a CCAM Alto Corgo, Tâmega e Barroso 
(incorporante), com alteração da denominação para CCAM Douro, Corgo e Tâmega 
(escritura de 06/08/2009); 

− CCAM Sátão e Vila Nova de Paiva (incorporada) com a CCAM Vale do Dão (incorporante), 
com alteração da denominação para CCAM Vale do Dão e Alto Vouga (escritura de 
23/11/2009). 

ReservasReservasReservasReservas    

O aumento de Reservas Livres e Estatutárias resulta da aplicação de resultados do exercício de 

2008 conforme aprovação da Assembleia Geral de 27/03/2009.    

Resultados TransitadosResultados TransitadosResultados TransitadosResultados Transitados    

O aumento dos Resultados Transitados refereIse: 

− à transferência dos resultados de 2008, de acordo com o aprovado pela Assembleia Geral de 
27/03/2009 (+€81.173,41); 

− impacto líquido da recontabilização do Fundo Pensões CA, Prémios de Antiguidade e 
Encargos PósIEmprego de acordo com a DC 19 no ano 2008 (+€24.252) (Notas Notas Notas Notas 2222 e 31 e 31 e 31 e 31) 

A redução dos Resultados Transitados diz respeito aos movimentos relacionados com o impacto 

líquido da recontabilização do Fundo Pensões CA, Prémios de Antiguidade e Encargos PósI

Emprego de acordo com a DC 19 referentes ao ano 2007 (I€238.141) (Notas Notas Notas Notas 2222 e 31 e 31 e 31 e 31) 

41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 

Matérias-primas,

subsidiárias e de consumo

Existências iniciais ... .... ..... .... .... ..... .... ..... .... .... 184.052,99 37.691,31
Compras .... ..... .... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .... .. 2.414.281,91 200.826,70

Regularização de Existências ... .... .... ..... .... .... (51.009,17) 22.589,74
Existências finais .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ... (195.289,73) (16.385,25)
Custos no exercício 2.352.036,00 244.722,50

DEMONSTRAÇÃO DO CMVMC

Movimentos Mercadorias

 

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 I 4 representantes de CCAM associadas; 

− Direcção I 5 representantes de CCAM associadas; 

− Conselho Fiscal I 3 representantes de CCAM associadas. 
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As remunerações são atribuídas de acordo com o nº 5 do Art. 16º dos Estatutos e a alteração 

em vigor durante o ano de 2009 foi aprovada pela Assembleia Geral de 13/12/2008. 

2009 2008

   Direcção 145.186,20 123.454,42

   Conselho Fiscal 6.286,92 6.900,00
   Mesa Assembleia Geral 3.694,18 3.950,00

Total 155.167,30 134.304,42

REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

 
NotaNotaNotaNotassss::::    
I 2008: só senhas de presença (alteração AG de 28/03/2008) 
I 2009: senhas de presença e ajudas de custo (alteração AG de 13/12/2008) 

Atendendo a que os membros dos Órgãos Sociais da FENACAM não são considerados 

trabalhadores por conta de outrem, não se lhes aplica o ACT. Nesta conformidade, não foram 

assumidas quaisquer responsabilidades relativamente a pensões de reforma dos membros dos 

Órgãos Sociais. 

44. Repartição do valor das vendas e das prestações de serviços 

2009 2008

  71 - Vendas (Mercado Nacional) 3.087.274,29 3.007.133,09

Mercadorias - (SPDA) 3.087.274,29 3.007.133,09
  72 - Prestação de Serviços (Mercado Nacional) 3.948.732,83 3.433.661,92

SATA 740.239,14 686.242,35

Avaliações Imobiliárias 688.486,34 619.481,00
Assistência Técnica CCAM 36.661,80 56.800,85

Projectos 14.436,00 9.960,50
Certificação Energética 655,00 0,00

SPDA 3.182.258,69 2.721.184,57
Protocolos 125.225,45 107.712,35

CPD - Centro Produção Documental 2.808.868,11 2.353.149,46

Gestão Cheques CA 248.165,13 260.322,76

Auditoria 26.235,00 26.235,00

Auditorias a Não Associadas 26.235,00 26.235,00

TOTAL 7.036.007,12 6.440.795,01

RUBRICA

 

45. Demonstração dos Resultados Financeiros 

2009 2008 2009 2008

681 - Juros Suportados 74.922,19 141.389,31 781 - Juros obtidos 7.722,40 5.486,81

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 192,76 196,69 784 - Rendimentos de participações de capital 16.262,75 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 6,97 367,19
687 - Perdas na alienação de aplicações tesouraria 787 - Ganhos na alienação de aplicações tesouraria

688 - Outros custos e perdas f inanceiros 2.280,09 2.624,86 788 - Reversões e o. proveitos e ganhos financeiros
Resultados Financeiros (53.402,92) (126.159,86)

23.992,12 18.051,00 23.992,12 18.051,00

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

Proveitos ou Ganhos
Exercícios Exercícios

Custos e Perdas
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46. Demonstração dos Resultados Extraordinários 

2009 2008 2009 2008

691 - Donativos 10.776,00 791 - Restituição de impostos

692 - Dívidas incobráveis 792 - Recuperação de dívidas
693 - Perdas em existências 6.731,32 8.578,28 793 - Ganhos em existênc ias

694 - Perdas em imobilizações 35,40 794 - Ganhos em imobilizações 21.409,25
695 - Multas e penalidades 49,94 149,00 795 - Benef ícios de penalidades contratuais

696 - Aumentos  de amortizações 796 - Reduções de provisões
697 - Correcções relativas a exercícios anteriores 1.106,39 797 - Correcções relativas a exercícios anteriores 1.793,51 1.560,53

698 - Outros custos e perdas extraordinárias 2.954,29 0,01 798 - Outros proveitos e ganhos extraordinários 20.250,42
Resultados Extraordinários (7.942,04) 22.575,12

1.793,51 43.220,20 1.793,51 43.220,20

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. 

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, encontraIse 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 nº770/2009 do INSCOOP. 

48.2 Investimentos Financeiros 

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, S.A. 65.051 5,00 5,42% 201.923,36
          Nº Acções Inic ial 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

          Acções por Incorporação Reservas 2008 16.263 5,00 0,00 0,00

  ADRAL, S.A. 400 4,99 4,99 0,40% 1.996,00
  HORTOBELI, S.A. 600 24,94 24,94 10,00% 14.963,94

562.625,68

Entidade

 

As acções da SUCRAL, MAP e ADRAL estão depositadas na Caixa Central. 

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 60.645,17 269.097,21 18,39%

  MAP, S.A. 201.923,36 0,00 201.923,36 0,00%
  ADRAL, S.A. 1.996,00 0,00 1.996,00 0,00%

  HORTOBELI, S.A. 14.963,94 14.963,94 0,00 100,00%
TOTAL 562.625,68 75.609,11 487.016,57

Entidade

AJUSTAMENTOS PARA PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
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48.3 Associadas da FENACAM a 31/12/2009 

    
CAIXA CENTRAL                                           

CCAM ALBERGARIA E SEVER                                 

CCAM ALBUFEIRA                                          

CCAM ALCÁCER DO SAL E MONTEMORIOINOVO 

CCAM ALCANHÕES                                          

CCAM ALCOBAÇA                                           

CCAM ALENQUER                                           

CCAM ALENTEJO CENTRAL 

CCAM ALGARVE                                            

CCAM ALJUSTREL E ALMODÔVAR                              

CCAM AMARES                                             

CCAM ANADIA                                             

CCAM ÁREA METROPOLITANA DO PORTO  

CCAM AROUCA                                             

CCAM ARRUDA DOS VINHOS                                  

CCAM AZAMBUJA                                           

CCAM BAIRRADA E AGUIEIRA                               

CCAM BAIXO MONDEGO 

CCAM BAIXO VOUGA 

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 DOURO, CORGO E TÂMEGA 

CCAM ELVAS                                              

CCAM ENTRE TEJO E SADO            

CCAM ESTARREJA                                          

CCAM ESTREMOZ, MONFORTE E ARRONCHES                    

CCAM FERREIRA DO ALENTEJO                               

CCAM GUADIANA INTERIOR                                  

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 NOROESTE 

CCAM NORTE ALENTEJANO  

CCAM OLIVEIRA DE AZEMÉIS                                

CCAM OLIVEIRA DO BAIRRO                                 

CCAM OLIVEIRA DO HOSPITAL                               

CCAM P. VARZIM, V. CONDE E ESPOSENDE                   

CCAM PAREDES                                            

CCAM PERNES                                             

CCAM PORTO DE MÓS                                       

CCAM REGIÃO DE BRAGANÇA E ALTO DOURO 

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 SERRA DA ESTRELA 

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 TRAMAGAL                                           

CCAM VAGOS                                              

CCAM VALE DE CAMBRA                                     

CCAM VALE DO DÃO E ALTO VOUGA 

CCAM VALE DO SOUSA E BAIXO TÂMEGA  

CCAM VALE DO TÁVORA E DOURO 

CCAM VILA FRANCA DE XIRA                                

CCAM VILA NOVA DE FAMALICÃO                             

CCAM VILA VERDE E TERRAS DO BOURO                      

CCAM ZONA DO PINHAL 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: 87878787 Associadas Associadas Associadas Associadas    
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DDDDEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕESEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕESEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕESEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES 

Euros

2009 2008

Vendas e prestações de serviços 7.036.007,12 6.440.795,01
Custo das vendas e das prestações de serviços 2.596.758,50 2.461.758,66

Resultados Brutos 4.439.248,62 3.979.036,35

Outros proveitos e ganhos operacionais 1.943.502,54 1.872.299,53

Custos de distribuição -4.772.552,83 -4.564.883,33
Custos administrativos -1.096.786,24 -960.018,44
Outros custos e perdas operacionais -18.888,27 -18.549,16

Resultados Operacionais 494.523,82 307.884,95

Custo líquido do financiamento -69.472,91 -138.160,17

Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Ganhos (perdas) em outros investimentos 16.069,99 12.000,31

Resultados correntes 441.120,90 181.725,09

Impostos sobre os resultados correntes 123.742,00 85.453,40

Resultados correntes após impostos 317.378,90 96.271,69

Resultados extraordinários -7.942,04 22.575,12

Impostos sobre os resultados extraordinários 10.615,60

Resultados líquidos 309.436,86 108.231,21

Resultado por acção 3,12 1,09

* Resultado por título de capital - após redenominação em euros = 99.212 títulos

Exercícios
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXADEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXADEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXADEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA    

Método Directo (DecretoMétodo Directo (DecretoMétodo Directo (DecretoMétodo Directo (DecretoIIIILei nº79/2003 de 23 de Abril)Lei nº79/2003 de 23 de Abril)Lei nº79/2003 de 23 de Abril)Lei nº79/2003 de 23 de Abril)    

Euros

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes 12.223.197,38 10.015.607,19
Pagamentos a fornecedores -9.684.016,02 -7.764.106,23
Pagamentos ao pessoal -2.512.741,47 -2.984.505,11

Fluxos gerado pelas operações 26.439,89 -733.004,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -121.285,06 -94.849,38
Outros pagamentos/recebimentos relativos à actividade operacional 1.063.222,83 1.143.208,40

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias 968.377,66 315.354,87
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 1.793,51 21.224,95
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -49,94 -10.925,00

Fluxos das actividades operacionais [1] 970.121,23 325.654,82

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 0,00 0,00
Imobilizações corpóreas 2.950.000,00 39.778,35
Imobilizações incorpóreas 0,00 0,00
Subsídios de investimento 0,00 0,00
Juros e proveitos similares 5.299,16 6.010,94
Dividendos 16.262,75 2.971.561,91 12.197,00 57.986,29

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas -1.565.462,67 -181.983,17
Imobilizações incorpóreas -1.565.462,67 -181.983,17

Fluxos das actividades de investimento [2] 1.406.099,24 -123.996,88

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 167.500,00
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão
Subsídios e doações
Venda de acções (quotas) próprias
Cobertura de prejuízos 0,00 167.500,00

Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos -838.179,23 -509.703,40
Amortização de contratos de locação financeira -127.176,29 -129.974,49
Juros e custos similares -90.021,24 -142.089,42
Dividendos
Redução de capital e prestações suplementares -50,00
Aquisição de acções (quotas) próprias -1.055.376,76 -781.817,31

Fluxos das actividades de financiamento [3] -1.055.376,76 -614.317,31

2009 2008
Variações de caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3] 1.320.843,71 -412.659,37
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período 592.796,87 1.005.456,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.913.640,58 592.796,87

2009 2008

Exercícios

Exercícios
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ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA    
Exercício de 2009 

Nota IntrodutóriaNota IntrodutóriaNota IntrodutóriaNota 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, encontraIse 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 DecretoILei nº 79/2003 de 23 de Abril). Todos os valores são expressos em euroseuroseuroseuros. 

1. Aquisição ou alienação de filiais e outras actividades empresariais 

Não aplicável.  

2. Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes 

Euros

2009 2008
  Numerário ................................................................................................1.750,00 1.250,00
  Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis:

Depósitos à ordem ................................................................181.890,58 91.546,87
Depósitos a prazo ................................................................1.730.000,00 500.000,00

  Equivalentes a caixa ......................................................................... 0,00 0,00
  Caixa e seus equivalentes 1.913.640,58 592.796,87
  Outras disponibilidades ........................................................................ 0,00 0,00

  Disponibilidades constantes do balanço 1.913.640,58 592.796,87         

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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2008 2009 09/08 2009 Desvio R/O

7211/2 Avaliações 619.481,00 688.486,34 11,1% 580.000,00 108.486,34 18,7%

7213 Assistência Técnica CCAM 56.800,85 36.661,80 -35,5% 60.000,00 -23.338,20 -38,9%

7214 Projectos de Investimento 9.960,50 14.436,00 44,9% 0,00 14.436,00 100,0%

7214 Certificação Energética 0,00 655,00 100,0% 0,00 655,00 100,0%

686.242,35 740.239,14 7,9% 640.000,00 100.239,14 15,7%

7221 Protocolos SPDA 107.712,35 125.225,45 16,3% 55.000,00 70.225,45 127,7%

7222 CPD - Centro Produção Documental 2.353.149,46 2.808.868,11 19,4% 2.110.000,00 698.868,11 33,1%

7223 Gestão Cheques CA 260.322,76 248.165,13 -4,7% 220.000,00 28.165,13 12,8%

2.721.184,57 3.182.258,69 16,9% 2.385.000,00 797.258,69 33,4%

7231 Auditorias - Não Associadas 26.235,00 26.235,00 0,0% 0,00 26.235,00 100,0%

72509 Outros 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

3.433.661,92 3.948.732,83 15,0% 3.025.000,00 923.732,83 30,5%

SATA

OUTROS

TOTAL Prestações Serviços

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Realizado Orçamentado Proporcional

AUDITORIA

Sub-Total SATA

SPDA

Sub-Total SPDA

CONTROLO OCONTROLO OCONTROLO OCONTROLO ORÇAMENTALRÇAMENTALRÇAMENTALRÇAMENTAL    

2008 2009 09/08 2009 Desvio R/O

61   CMVMC 2.461.758,66 2.596.758,50 5,5% 2.153.135,00 443.623,50 20,6%

62   Fornecimentos e Serviços Externos 2.119.259,91 2.347.711,08 10,8% 1.984.655,00 363.056,08 18,3%

63   Impostos 5.619,96 5.751,58 2,3% 6.200,00 -448,42 -7,2%

64   Custos com Pessoal 3.009.884,93 3.126.468,06 3,9% 2.894.300,00 232.168,06 8,0%

65   Outros Custos Operacionais 18.549,16 18.888,27 1,8% 20.100,00 -1.211,73 -6,0%

66   Amortizações do Exercício 390.136,97 382.805,35 -1,9% 390.000,00 -7.194,65 -1,8%

67   Provisões do Exercício 0,00 6.603,00 100,0% 0,00 6.603,00 100,0%

68   Custos e Perdas Financeiros 144.210,86 77.395,04 -46,3% 142.000,00 -64.604,96 -45,5%

69   Custos e Perdas Extraordinários 20.645,08 9.735,55 -52,8% 0,00 9.735,55 100,0%

86   Imposto s/ Rendimento Exercício 96.069,00 123.742,00 28,8% 0,00 123.742,00 100,0%

RESULTADO 108.231,21 309.436,86 185,9% 25.570,00 283.866,86 1110,2%

TOTAL 8.374.365,74 9.005.295,29 7.615.960,00

71   Vendas de Mercadorias 3.007.133,09 3.087.274,29 2,7% 2.650.000,00 437.274,29 16,5%

72   Prestações de Serviços    3.433.661,92 3.948.732,83 15,0% 3.025.000,00 923.732,83 30,5%

73   Proveitos Suplementares 2.883,67 2.094,67 -27,4% 0,00 2.094,67 100,0%

74   Subsídios à Exploração 250.000,00 250.000,00 0,0% 212.500,00 37.500,00 17,6%

76   Outros Proveitos Operacionais  1.619.415,86 1.691.407,87 4,4% 1.711.960,00 -20.552,13 -1,2%

77   Reversões 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

78   Proveitos e Ganhos Financeiros 18.051,00 23.992,12 32,9% 16.500,00 7.492,12 45,4%

79   Proveitos e Ganhos Extraordinários 43.220,20 1.793,51 -95,9% 0,00 1.793,51 100,0%

TOTAL 8.374.365,74 9.005.295,29 7.615.960,00

Demonstração de Resultados
Realizado Orçamentado Proporcional
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2008 2009 09/08 2009 Desvio R/O

62211   Electricidade 31.428,43 35.308,80 12,3% 31.200,00 4.108,80 13,2%

62212   Combustíveis 67.039,85 52.158,25 -22,2% 66.500,00 (14.341,75) -21,6%

62213   Água 2.105,28 2.435,10 15,7% 2.525,00 (89,90) -3,6%

62214   Outros Fluidos 0,00 55,20 100,0% 0,00 55,20 100,0%

62215   Ferramentas e Utens.Desg.Rápido 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

62216   Livros e Documentação Técnica 875,27 997,90 14,0% 930,00 67,90 7,3%

62217   Material de Escritório 28.560,62 20.459,14 -28,4% 27.615,00 (7.155,86) -25,9%

62218   Artigos para Oferta 30.230,83 7.333,32 -75,7% 3.500,00 3.833,32 109,5%

62219   Rendas e Alugueres 12.447,06 4.500,00 -63,8% 360,00 4.140,00 1150,0%

62221   Despesas de Representação 80.659,30 41.849,34 -48,1% 32.500,00 9.349,34 28,8%

62222   Comunicação 96.880,49 90.307,33 -6,8% 95.500,00 (5.192,67) -5,4%

62223   Seguros 29.498,25 29.745,51 0,8% 29.000,00 745,51 2,6%

62225   Transporte de Mercadorias 58.116,67 59.040,91 1,6% 46.500,00 12.540,91 27,0%

62226   Transporte de Pessoal 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

62227   Deslocações e Estadas 259.429,33 270.879,37 4,4% 239.200,00 31.679,37 13,2%

62228   Comissões 0,00 106.200,00 100,0% 0,00 106.200,00 100,0%

62229   Honorários 42.335,88 55.389,30 30,8% 44.100,00 11.289,30 25,6%

62231   Contencioso e Notariado 1.061,84 197,18 -81,4% 350,00 (152,82) -43,7%

62232   Conservação e Reparação 95.260,52 115.778,83 21,5% 103.500,00 12.278,83 11,9%

62233   Publicidade e Propaganda 6.458,05 900,00 0,0% 1.550,00 (650,00) -41,9%

62234   Limpeza, Higiene e Conforto 48.110,80 51.012,69 6,0% 50.500,00 512,69 1,0%

62235   Vigilância e Segurança 26.822,65 27.630,45 3,0% 27.700,00 (69,55) -0,3%

62236   Trabalhos Especializados 1.167.864,36 1.341.792,74 14,9% 1.155.000,00 186.792,74 16,2%

62290   Material de Embalagem 4.587,25 4.616,36 0,6% 3.915,00 701,36 17,9%

62298   Outros Fornecimentos e Serviços 29.487,18 29.123,36 -1,2% 22.710,00 6.413,36 28,2%

TOTAL 2.119.259,91 2.347.711,08 10,8% 1.984.655,00 363.056,08 18,3%

Fornecimento e Serviços Externos
Realizado Orçamentado
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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, FCRL, 

vem o Conselho Fiscal dar o seu parecer sobre o Relatório e Contas 

apresentado pela Direcção relativo ao exercício de dois mil e nove (2009). 

O Conselho Fiscal reuniu com regularidade durante o ano de 2009 e 

acompanhou a actividade da FENACAM. 

Fez a análise trimestral dos resultados apurados. 

Os documentos que suportam a actividade da Federação cumprem as normas 

contabilísticas instituídas. 

O resultado apurado antes de impostos, no valor de €433.178,86, supera 

largamente o resultado orçamentado (€25.570,00) e o do exercício de 2008 

(€108.231,21). 

Para este resultado excepcional em relação ao orçamentado, temos a referir 

que: 

Positivamente: 

− Prestação de Serviços superou em €923.733,00; 

− Subsídio à Exploração em €37.1500,00; 

− A redução dos Custos e Perdas Financeiras em €64.605,00. 

Negativamente: 

− Fornecimentos e Serviços de Terceiros €363.057,00 (devido 

essencialmente à comissão paga à imobiliária pela venda da Sede; 

Estudos relacionados com o ACE; Custos com a 39ª Assembleia 

Geral da CICA, realizada em Portugal); 

− Custos com o Pessoal €232.168,00 (devido a falha orçamental, 

visto que em 2008 os custos com esta rubrica já eram superiores 

ao que foi orçamentado para 2009). 

Congratulamo-nos com a aprovação do novo Regime Jurídico e com os 

benefícios directos que possam daí advir para o Credito Agrícola. 

Registamos que o projecto do ACE vai ser apresentado às associadas. 
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A Margem Bruta resultante da actividade da CMVC sofreu um decréscimo, 

resultado da não actualização dos preços em 2009, à semelhança dos anos 

anteriores. 

O SPDA realizou uma facturação próxima dos dez milhões de euros. 

Pela primeira vez os proveitos resultantes da Prestação de Serviços superam os 

das Vendas. 

Foram auditadas 63 Caixas, a que corresponde 72% do total. 

Verificamos, de uma maneira geral, a qualidade acrescida dos Serviços da 

Federação na sua relação com as associadas e empresas do Grupo. 

Finalmente o Conselho Fiscal propõe às associadas presentes na Assembleia 

Geral a aprovação do Relatório de Contas do exercício de 2009, assim como a 

aplicação dos resultados apresentados. 

Lisboa, 03 de Março de 2010 

 

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 
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