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1. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

As instituições financeiras têm um protagonismo fundamental no desenvolvimento das sociedades, 

sobretudo no exercício de uma função nuclear: o financiamento da actividade económica, que 

tem possibilitado, sobretudo desde a segunda metade do século XX, níveis de crescimento 

muito significativos, em especial nos países com sistemas financeiros mais maduros.

Mas a intensificação do processo de Globalização, com a subjacente liberalização dos fluxos 

de capitais, bens e pessoas, envolve também dificuldades. Ao longo das últimas décadas, 

têm-se acentuado fenómenos que justificaram uma profunda reflexão do significado  

do “desenvolvimento” e, sobretudo, da sua sustentabilidade. Referimos algumas dessas 

tendências pesadas no Relatório Preliminar de 2008 - aumento das desigualdades, 

causando situações de pobreza e exclusão social; aumento dos fluxos migratórios, que 

criam necessidades de integração social e cultural; processos de inovação e conhecimento 

como motores da criação de riqueza; envelhecimento demográfico europeu, pressionando  

os modelos de protecção social; mudanças de hábitos de vida e de novos conceitos de família, 

que criam necessidades de articulação trabalho/lazer e exigem flexibilidade do emprego; 

sobreexploração dos recursos naturais, nomeadamente energéticos, que coloca riscos 

significativos ao ecossistema e à qualidade de vida das gerações futuras.

Hoje, mais do que nunca, vivemos um período de reflexão. O Mundo – tal como nos habituámos 

na segunda metade do século XX – mudou. No caso europeu, há uma dramática necessidade 

de reinventar o modelo de crescimento, de potenciar a criatividade e novas indústrias.  

Urge criar emprego e edificar uma responsabilidade social que mitigue os riscos de maior 

exclusão de pessoas e território.

Hoje, mais do que nunca, faz sentido e ganha pertinência maior a velha máxima do “O Nosso 

Futuro Comum” (relatório embrião do desenvolvimento sustentável), porque o desenvolvimento 

tem de ser capaz “de satisfazer as necessidades da geração presente, sem comprometer  

as possibilidades das gerações futuras”.
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1.1. ATENUAÇÃO DAS ASSIMETRIAS NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Num contexto de dificuldades macroeconómicas, a capacidade de adaptação do CA  

às prioridades da comunidade em que se insere é um ponto forte que capitaliza e reforça a sua 

credibilidade junto dos Clientes e traduz o espírito de parceria e proximidade que fazem parte 

da nossa cultura.

Por isso, somos diferentes. E essa diferença traduz-se no apoio à economia local a vários 

níveis: na aplicação local dos resultados, na afectação de recursos, através da aquisição directa 

de bens e serviços aos fornecedores locais; e no cumprimento local das obrigações fiscais. 

Este act locally é uma prática do CA que se distingue da generalidade das outras instituições 

financeiras que tendem a uma centralização.

Com isto ajudamos a densificar as relações com os operadores económicos locais, potenciando 

a actividade económica.

Um país mais justo e mais simétrico é um desígnio sempre anunciado, mas dificilmente 

cumprido, em consequência de diferentes condicionantes. É por isso interessante notar, 

a propósito da questão das assimetrias regionais, que o contributo do Grupo CA para  

o desenvolvimento socioeconómico das regiões onde as Caixas Associadas operam surge 

como que em contra-ciclo, num vigoroso remar contra a maré. 

Numa lógica de compromisso concreto e efectivo com as comunidades locais, o CA destaca-se 

em múltiplos registos. Os Directores, eleitos localmente, são inevitavelmente profundos 

conhecedores das actividades locais. Quanto aos Associados, eles discutem e aprovam  

o Plano de Actividades anual da Caixa, bem como o Relatório e Contas e a proposta  

de aplicação de resultados, o que lhes permite acompanhar de muito perto a vida de uma 

instituição de referência a nível local e regional. No capítulo da criação de emprego, o CA  

é um empregador directo – os Colaboradores de cada Balcão CA são residentes na respectiva 

região – sendo ainda de assinalar os vários exemplos de emprego solidário, envolvendo  

a oferta de estágios, as bolsas de estudo e emprego para jovens qualificados. Neste quadro 

de combate à desertificação, importa realçar igualmente um conjunto muito alargado  

de parcerias locais com Universidades, Institutos Politécnicos e Autarquias, além da contribuição 

financeira anual para inúmeros projectos sociais. E não deixa de ser relevante, ainda,  

todo o investimento realizado na colocação de ATM e POS.
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Uma referência muito especial para a mobilização da Rede de Telecomunicações nacionais, por 

força do alargamento da nossa Rede de Balcões. Tudo isso levou a uma parceria entre o Grupo 

CA e a ONI, com claros benefícios em especial para as regiões do Interior, designadamente  

o acesso a tecnologias modernas e inovadoras, a aproximação aos centros de decisão de Lisboa 

e Porto – através de redes de comunicações mais rápidas e fiáveis – e o desenvolvimento 

descentralizado das capacidades técnicas dos recursos humanos numa área-chave como  

a das telecomunicações. 

1.2. PROMOVER O EMPREENDEDORISMO

Em 2009, o Crédito Agrícola aderiu ao “Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação 

do Próprio Emprego”, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, no valor de 100 milhões  

de euros. A participação do Crédito Agrícola traduz-se na disponibilização de duas linhas  

de crédito, Invest+ e Microinvest, de 85 e 15 milhões de euros, respectivamente. 

O financiamento, com garantia mútua e taxas de juro bonificadas, teve por objectivo estimular  

o empreendedorismo e a criação de emprego, sobretudo para apoiar os jovens e desempregados 

– mais de 50% dos postos de trabalho destinados a desempregados – e a criação de novas 

empresas, numa lógica de dinamização da economia local.

Numa vertente mais pedagógica, colaboramos com a Junior Achievement – organização 

empenhada em desenvolver o gosto pelo empreendedorismo nos jovens – disponibilizando 

um quadro técnico para dar formação no programa “Economia Para o Sucesso”. 

Ainda neste vector de actuação, o Crédito Agrícola voltou a patrocinar o “Concurso 

Poliempreende”, uma iniciativa de âmbito nacional promovida e coordenada pelo Instituto 

Politécnico de Coimbra, que decorreu durante o ano lectivo em todos os Institutos Politécnicos 

do país (num total de 17), abrangendo 95.000 estudantes e cerca de 7.000 docentes. O objectivo 

desta iniciativa é premiar os Planos de Negócios mais inovadores e de carácter tecnológico 

que sejam implementados com sucesso.

1.3. PARCERIAS E PROTOCOLOS

O papel das instituições de ensino superior é fundamental na disseminação do empreendedorismo, 

sendo que a educação deverá integrar a promoção de um conjunto de valores, atitudes  

e comportamentos indutores do desenvolvimento do espírito empreendedor.
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A inovação e emprego são potenciados por uma melhor articulação entre as universidades  

e o meio empresarial. Apesar de o CA, através da Caixa Central, não ter protocolos assinados 

com nenhuma Instituição de Ensino Superior, mantém uma relação próxima com algumas, 

como sejam o Instituto Superior de Gestão Bancária (ISGB), o Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada (ISPA), o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) e o Instituto 

Politécnico de Santarém (IPS), através da oferta de estágios. Em 2009 foram proporcionados, 

só na Caixa Central, 8 estágios curriculares a estudantes oriundos destas Instituições.

Ainda no âmbito dos protocolos, a destacar o que foi estabelecido com o Estado Português, 

através do Ministério das Finanças e da Administração Pública e do Ministério da Economia 

e da Inovação, que previa a oferta de condições especiais de financiamento para aquisição  

de painéis solares térmicos, a particulares, a Instituições Particulares de Solidariedade  

Social (IPSS) e a Clubes e Associações Desportivas com utilidade pública. 

A campanha saldou-se por mais de 50 mil pedidos de particulares, representando um 

investimento de 167,5 milhões de euros, dos quais 82,3 milhões de comparticipação do Estado 

e o restante de investimento privado.
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Da análise da distribuição deste universo de encomendas por banco, verifica-se que o CA 

recebeu 7% do total, ou seja cerca de 3400, o que traduz uma média de 5 encomendas pela 

rede de cerca de 680 balcões.
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2. INTERVENÇÃO SOCIAL

As preocupações sociais estão no código genético do Crédito Agrícola, não só por ter nascido 

da necessidade de apoiar uma comunidade específica em termos sectoriais – os agricultores –,  

como pelo contributo que vem dando às comunidades locais em que está posicionado. 

Num período em que escasseiam recursos, as acções solidárias orientadas para intervenções 

sociais que garantam o bem-estar das populações são um imperativo para organizações 

responsáveis como é o caso do Crédito Agrícola.

A política de responsabilidade do Grupo CA vem apoiando, designadamente, diferentes 

projectos e iniciativas de IPSS, e a aquisição de equipamentos para Corporações de Bombeiros 

e Unidades Hospitalares. De destacar, também, uma forte intervenção a nível escolar,  

em várias regiões do País, através do incentivo e da atribuição de prémios pecuniários  

aos alunos (desde o Ensino Básico ao Ensino Superior) que se distinguem pelo seu desempenho 

em cada ano lectivo e ainda a oferta de equipamento e material escolar.

As necessidades e desafios colocados pelas tendências mais recentes, nomeadamente 

a gradual perda de importância do sector agrícola na geração de riqueza, passam por um 

incentivo à formação e ao empreendedorismo ou no combate à desertificação. E, em paralelo, 

a concepção de soluções financeiras que possibilitem novos recursos técnicos e tecnológicos, 

novas formas de organização e o potenciar de novas áreas de negócios – por exemplo,  

nos biocombustíveis ou na agro-indústria – para a agricultura nacional.

Paralelamente, a crescente penetração do Grupo na realidade urbana e metropolitana tem 

dinamizado todas as estruturas para uma lógica inovadora, desde o modo de organização  

e comunicação internos até à abordagem dos Clientes, partilhando o objectivo de encontrar – 

em todas as situações – a solução mais eficaz para as necessidades de cada Cliente CA.

É esta mesma realidade urbana, rica na diferenciação, apeladora da tolerância, que terá 

um papel determinante na capacidade de, em conjunto, contribuir para a sustentabilidade 

ambiental, através de medidas de eficiência, desde a redução dos consumos de electricidade 

e de papel, passando pela adopção de soluções tecnológicas coerentes com o caminho para 

uma sociedade de baixo carbono.
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No Relatório de 2008, enfatizámos que os apoios concedidos, sob a forma monetária, donativos 

em género ou mecenato, se situaram perto dos 10 milhões de euros entre 2006 e 2008. Tal 

como, só em 2008 e já em plena crise, os apoios cresceram 10,9%, traduzindo o empenho 

das Caixas em gerir recursos de forma a apoiar instituições fundamentais à manutenção dos 

equilíbrios mínimos nas regiões onde se inserem. 

A natureza dos apoios assume a forma monetária, de donativos em género (ambulâncias, 

material escolar, equipamento informático, material e aparelhos médicos, equipamento e 

material desportivo) e mecenato, nomeadamente na construção, conservação e reparação 

de equipamentos sociais fundamentais, como centros de saúde, creches e escolas, centros 

de dia, lares e quartéis de bombeiros, bem como iniciativas de combate à desertificação, de 

dinamização cultural e valorização do património e qualificação das pessoas, como a formação 

em tecnologias de informação ou acções de sensibilização ambiental.

Em 2009, num inquérito efectuado às Caixas Associadas, Caixa Central e Empresas do Grupo, 

foi apurado um valor de aproximadamente 2,8 milhões de euros, no apoio a mais de 2 mil 

entidades. Cerca de metade dos apoios são sob a forma de patrocínios e quase 900 mil euros 

foram a título de donativos.

Investimento em Responsabilidade Social

Patrocínios - 52%

Mecenato - 15%

Donativos - 33%
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Investimento Responsabilidade Social Grupo CA Valores em millhões de euros

2006 2007 ∆
50%

2008 ∆ 
16%

2009 ∆ 
-30%2.291 3.432 3.998 2.773

O decréscimo no Investimento em Responsabilidade Social, que se verificou em 2009, com 

uma variação de menos -30% em relação a 2008, deve-se à conjuntura económica actual, 

levando a algumas medidas de contenção orçamental.

3. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

A continuidade no desenvolvimento da rede de canais complementares é uma aposta importante 

do Crédito Agrícola, no sentido de disponibilizar aos seus Clientes, particulares e empresas, 

um conjunto de funcionalidades que lhes permite evitar a deslocação aos Balcões.

O ano 2009 contou com o desenvolvimento e arranque de projectos, alguns dos quais iniciados 

em 2008, nomeadamente o reforço de segurança nos canais Homebanking com o lançamento 

do SAF (Sistema de Autenticação Forte), que consiste fundamentalmente na disponibilização 

de um nível adicional de segurança e na implementação de limites diários. As acções  

de recuperação de crédito, ao nível dos Clientes Particulares, desenvolvidas pelo serviço Linha 

Directa, registaram um crescimento significativo e iniciaram-se igualmente novos projectos 

que visam a dinamização do negócio e divulgação dos vários Canais Complementares a todo  

o Grupo CA e aos seus Clientes em particular.

Destacam-se ao longo de 2009 as seguintes iniciativas:

 Implementação de um nível adicional de segurança denominado Sistema de Autenticação 

Forte que consiste no envio de um código SMS por transacção e implementação de limites 

diários, no canal On-Line;

 No final do 1.º semestre, foi apresentado um projecto-piloto de um conceito inovador 

de Quiosque Bancário. Este projecto veio responder à necessidade de em locais onde não 

existem Balcões CA, ser disponibilizado um espaço que integra um conjunto de serviços 

e soluções financeiras, capazes de responder a necessidades de negócio dos Clientes, 

permitindo que estes possam interagir com as respectivas CCAM;
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 O 2.º semestre de 2009 contou com a disponibilização de um leque alargado de novas 

funcionalidades no On-Line, nomeadamente a disponibilização da aplicação de Débitos 

Directos, todo o processo de validação e informação da DMIF, consulta de Depósitos 

Estruturados, entre outras funcionalidades e melhorias realizadas. 
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4. DESEMPENHO AMBIENTAL

4.1. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EFICÁCIA AMBIENTAL

Nas últimas décadas muito se tem desenvolvido no âmbito do conhecimento das interacções 

que envolvem o Planeta Terra. Mais do que alterações climáticas, o fenómeno Mudança 

Global é, hoje, entendido como um conjunto diversificado de mudanças (ecológicas, sociais, 

económicas, culturais, tecnológicas e institucionais), com origem natural e humana, que 

afectam os sistemas naturais e os sistemas sociais e a forma como interagem. Mudança Global 

associada a Sustentabilidade é, assim, uma expressão-chave para descrever as esperanças  

e medos das sociedades face aos desafios económicos e tecnológicos do futuro. 

Várias acções foram efectuadas em 2009, no Grupo CA, no sentido de maximizar a eficiência 

e eficácia ao nível energético e ambiental. Os dados reportados nos quadros apresentados 

ao longo deste capítulo constituem uma amostra representativa das CCAM, Caixa Central  

e Empresas do Grupo.

No capítulo da eficiência informática, a utilização média da unidade central de processamento 

dos servidores aplicacionais é de cerca de 30% no universo empresarial, ou ainda menor, 

caso não tenha havido consolidação aplicacional, ou seja, a partilha do mesmo servidor por 

várias aplicações. Uma forma de se ultrapassar dificuldades de compatibilização e rendibilizar 

o uso dos servidores – para além da consolidação aplicacional, nem sempre possível devido  

a incompatibilidades diversas – é o recurso a tecnologias de virtualização de servidores. 

Nas tecnologias de virtualização de servidores, um conjunto de máquinas virtuais (MV) partilha 

o servidor real cujo sistema operativo (SO) é responsável pela criação e gestão das MV,  

bem como pela satisfação das necessidades de recursos físicos. Dependendo da capacidade 

do servidor real e do dimensionamento e características das MV, é normal o intervalo  

de 10 a 40 MV em execução concorrente no mesmo servidor físico. As poupanças de energia  

em alimentação, ar condicionado e espaço são notórias, podendo alcançar o limiar de 60%,  

no que respeita aos servidores.

Dos 106 servidores ‘blade’ da plataforma multicanal do Grupo CA, 10 são equipamentos 

dotados do SO VMware, destinados à virtualização de servidores. O Ambiente de Qualidade 

desta infra-estrutura integra já 40 servidores e está totalmente virtualizado.
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Prosseguimos, porém, os nossos esforços tendentes a alcançar o máximo de processamento 

em ambiente virtual. A Caixa Central implementou um projecto que visou promover uma 

melhor compreensão do ambiente de escritório e de processos de trabalho Associados, 

objectivando reduzir e controlar os seus custos, aumentar a eficiência e a produtividade  

e simplificar as operações de negócio, tendo como base um ambiente estimulante e flexível 

à participação de todos os Colaboradores, centrada na inovação tecnológica e na qualidade, 

assumindo preocupações ao nível da responsabilidade social e preservação do meio ambiente.

A redução de 20% no consumo de papel foi o principal objectivo do Projecto Multifuncional, 

desenvolvido e implementado em 2009, através de medidas de impressão economizadora  

(a impressão frente e verso como padrão; não utilização do papel no envio e na recepção  

de faxes, privilegiando o correio electrónico). No edifício da Caixa Central os faxes em papel 

deixaram de circular e pretende-se alargar esta prática progressivamente a todo o SICAM, 

existindo já algumas Caixas Associadas em teste com este mesmo objectivo.

Para a redução do consumo de toner contribuiu a redução do número de equipamentos, 

do consumo de papel e até da sua não utilização, por opção de arquivo em formato electrónico. 

Assim, o stock do toner foi reduzido a zero no economato da Caixa Central, uma vez que  

é fornecido à medida que os equipamentos vão necessitando. A monitorização à distância 

é uma tecnologia que permite a inexistência de stock, sendo a encomenda executada pela 

informação on-line, com uma margem de segurança que evita que se esgote em qualquer 

das 56 máquinas, já referidas, distribuídas pelo Edifício. Este efeito estender-se-á às Caixas 

Associadas, quando estas aderirem ao Projecto Multifuncional.     

Para fomentar a reciclagem, colocou-se, em pontos estratégicos da sede da Caixa Central 

ecopontos para permitir a separação do lixo no quadro das recomendações legais para  

o efeito; assim, todos os pisos têm condições de o fazer, incentivando-se entre os Colaboradores 

esta atitude cívica, quer por meio de cartazes quer pela intranet, nomeadamente através  

de “a minha caixa”. O arquivo destruído anualmente é reciclado por uma empresa certificada 

para o efeito e que categoriza os detritos recolhidos em várias segmentos tais como: papel 

branco, outro papel e cartão.

A quantidade de arquivo reciclado foi de 61,4 toneladas em 2008 e de 60,5 toneladas  

em 2009, registando-se assim um ligeiro decréscimo de 1,4: havendo menos papel a circular, 

a consequência natural é haver cada vez menos papel para reciclar.
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Os valores apurados entre as entidades do Grupo que responderam ao questionário estão 

reflectidos no quadro seguinte:

Reciclagem 2009

Papel (toneladas) Tonner (unidades) Pilhas (unidades)

102.176 1.455 241

Verificamos ainda que a esmagadora maioria desliga os equipamentos e mais de metade já 

utiliza medidas de eficiência na iluminação e na gestão do consumo de água. 

Informática e Ar-Condicionado

Número CCAM

Equipamentos Desligados

Diariamente 50

Semanalmente 55

Iluminação

Número CCAM

Lâmpadas Economizadoras 35

Lâmapadas com Sensores 25

Água

Número CCAM

Descargas Controladas 32

Torneias com Sensores 9
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Em termos de gestão hídrica, definiu-se também como acção prática substituir os autoclismos 

avariados por autoclismos com sistemas economizadores de água; e concluiu-se o projecto 

de instalação de torneiras com temporizadores, a executar durante o ano 2010, esperando-se 

uma redução inicial de 15% no consumo de água na sede da Caixa Central.

Consumo de água (m3)

2008 2009 ∆ 08/09

31.420 33.673 7,2

Quanto à redução no consumo da electricidade, as medidas assentam na racionalização 

e redução dos equipamentos existentes de impressão, fotocópia e faxes, tendo-se obtido  

uma redução global do número de equipamentos existentes que passou de 254 para 56,  

na Caixa Central. Esta situação veio também permitir a redução da emissão do calor gerado 

pelos antigos equipamentos, com a consequente redução do consumo de energia.

Entre outras medidas de consumo de energia, procedeu-se à antecipação do desligar  

do ar condicionado para as 19h, em vez de às 19h30, em todos os dias úteis, o que permitiu 

a redução de 30 minutos de consumo de electricidade; procedeu-se ainda ao encerramento 

dos portões de acesso à garagem do Edifício Castilho, nos dias frios de Inverno, evitando 

a fuga do calor produzido pelo sistema de avac, procurando evitar as perdas de calor  

no Edifício e o consequente aumento nos consumos de electricidade; procedeu-se também 

à progressiva instalação de lâmpadas economizadoras de energia; e, claro, a difusão  

de regras, simples e fáceis de adoptar, com vista a evitar o desperdício do consumo de energia 

eléctrica, nomeadamente à frequente sensibilização dos Colaboradores para a necessidade 

de poupar electricidade, designadamente através da boa utilização dos equipamentos  

ao dispor, como, por exemplo, evitar que os computadores, as luzes e os aparelhos individuais 

de ar condicionado e aquecimento, no fim do dia de trabalho, fiquem por desligar, assim como 

incentivar a utilização das escadas, entre pisos contíguos, em vez do elevador. 
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Tendo em conta os dados fornecidos pelas entidades do Grupo que responderam  

ao questionário, o consumo de electricidade de foi de 8.648,465 kw, o que corresponde a cerca 

de 4 mil toneladas de C02.

Consumo de electricidade (Kw)

2008 2009 ∆ 08/09

8.030.685 8.648.465 7,7%

Emissões de CO2 (toneladas)

2008 2009 ∆ 08/09

3.774 4.065 7,7%

No caso da frota automóvel, a estratégia centrou-se numa política de compra de veículos 

mais eficientes e com um nível de emissões de CO2 mais reduzido, assim como a previsão 

de aquisições, no futuro breve, de carros mais pequenos e amigos do ambiente para  

as deslocações urbanas dos nossos Colaboradores, sendo de ponderar igualmente a compra 

de carros eléctricos.

As práticas no Grupo CA privilegiam ainda uma redução progressiva das deslocações, 

substituindo-as por verificações à distância, com os meios electrónicos e informáticos ao dispor 

dos departamentos, gabinetes e serviços, induzindo – estes meios – melhorias na qualidade do 

meio ambiente pelo efeito da redução dos níveis de emissões de CO2. Relativamente à redução 

do número de quilómetros percorridos, esta deverá acentuar-se à medida que a comunicação 

à distância disponível se reforce e as conferências e assuntos permitam reuniões com meios 

audiovisuais. Refira-se que, entre as entidades do Grupo que responderam a esta questão, a frota 

automóvel totaliza 377 unidades, que percorreram em 2009 mais de 7,5 milhões de quilómetros.

Em média, este padrão de mobilidade saldou-se numa média de emissões de 15 mil toneladas 

de C02.

Mobilidade e Emissões de CO2

nº de viaturas Kms percorridos Emissões de CO
2
 (toneladas)

377 7.543.363 15.087
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4.2. RISCO AMBIENTAL E CONCESSÃO DE CRÉDITO

A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 147/2008, no dia 1 de Agosto de 2008, estabelece o regime 

jurídico da responsabilidade por danos ambientais e transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva  

n.º 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, que aprovou, com base 

no princípio do poluidor/pagador, o regime relativo à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção 

e reparação dos danos ambientais. Assim, os aspectos ambientais e sociais constituem um factor  

de análise do risco no crédito às empresas. Por esta razão, a Caixa Central passou a ter em conta o risco 

ambiental na concessão de crédito.

Os riscos ambientais têm efeitos no curto prazo, devido às directivas europeias e à legislação 

nacional, mas também podem ter consequências no longo prazo, decorrentes das alterações 

climáticas e das alterações das expectativas da sociedade, pelo que a Caixa Central avalia  

o desempenho social e ambiental dos investimentos em análise para a concessão de crédito.

A avaliação de risco ambiental inclui os seguintes aspectos:

a) Identificação de perigos potenciais na instalação do projecto;

b) Causas iniciadoras e mecanismos de afectação;

c) Caracterização, quantitativa ou qualitativa, dessas consequências;

d) Quantificação da probabilidade de ocorrência;

e) Caracterização, a nível de risco;

f) Recomendações (medidas preventivas, minimizadoras e de recuperação).



Renovado

Compromisso

Sustentado
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Vivemos um período de enorme escassez de recursos energéticos, o que obriga ao ganho  

de eficiência na utilização dos mesmos para optimizar o desempenho ambiental de indivíduos, 

famílias, empresas.

Vivemos, em especial na Europa, um tempo de redefinição do papel dos Estados, nomeadamente 

a sua componente de Providência. Por isso, os constrangimentos orçamentais assumem,  

mais do que nunca, um peso decisivo na elaboração de estratégias de desenvolvimento.

Apela-se a um aumento da poupança no mundo chamado ocidental, em que o protagonismo  

do sistema financeiro na “bancarização” das populações, na ampliação e diversidade  

de produtos e serviços prestados, promoveu o facilitismo do recurso ao crédito.

A crise que vem afectando os países mais desenvolvidos – a Europa em particular – obriga 

a refazer muito para chegar ao futuro. A dinamização de projectos sociais, alicerçados  

no princípio da solidariedade, é frequentemente dificultada pela escassez de recursos 

financeiros e técnicos. Por isso, o Crédito Agrícola, profundo conhecedor das realidades 

locais onde se insere, acredita que é possível aumentar o bem-estar e reforçar a motivação  

e auto-estima das pessoas, dentro e fora do universo do Grupo.

Como? Facultando recursos, disponibilizando know-how e, acima de tudo, continuar a colaborar 

com a sociedade civil na prossecução de uma sociedade mais próspera. Mas também mais 

solidária e responsável.

Porque a sustentabilidade é um factor de competitividade fundamental na estratégia  

do Crédito Agrícola, iniciámos, em 2009, um processo que visa reportar as boas práticas, num 

horizonte de dois anos, de modo a que em 2011, ano do centenário, estejamos em condições 

de produzir um Relatório de Sustentabilidade certificado, que reflicta o valor subjacente  

aos ganhos conquistados em termos de capital organizacional, humano, tecnológico e social.

Se na primeira fase procurámos diagnosticar a realidade do Grupo em 9 áreas – Energia, Água, 

Biodiversidade, Materiais, Qualidade do Ambiente interior e exterior, Resíduos, Crescimento 

Económico, Bem-estar Social e Envolvimento com os Stakeholders – nesta segunda etapa 

optámos por anuir essencialmente os progressos na área da eficácia ambiental, com base  

em vários projectos-piloto em curso no Grupo.
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Trazer estas questões em torno da sustentabilidade para a ordem do dia no Grupo Crédito 

Agrícola é um dos pressupostos deste renovado compromisso sustentável, a partir da utilização 

de duas pontes de diálogo privilegiadas: a Intranet (C@IS), a Plataforma de Recursos Humanos 

CAMRH e a Internet (www.creditoagricola.pt).

A reafirmação de que, definitivamente, “JUNTOS SOMOS MAIS” no esforço conjunto  

e permanente de consciencialização das boas práticas no plano económico, social e ambiental.
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Alterações Climáticas

Alterações de clima não cíclicas, associadas ao aumento da presença de Gases com Efeito  

de Estufa (GEE) na atmosfera em resultado de actividades humanas, entre as quais a queima 

de combustíveis fósseis.

Aquecimento Global

Resulta de um aumento da temperatura média da atmosfera da Terra e dos oceanos.

Basileia II

O Acordo Basileia II (2004) vem na sequência do Acordo de Basileia I (1988), que procura fixar  

os limites mínimos de solvabilidade dos bancos, prosseguindo a suficiência de capital e neutralidade 

competitiva. O Acordo Basileia II está estruturado em três pilares: (i)  determinação dos requisitos 

mínimos de fundos próprios para a cobertura dos riscos de crédito, de mercado e operacional; 

ii) convergência das políticas e práticas de supervisão (que podem originar, nomeadamente, 

a fixação de requisitos mínimos diferenciados, em função dos perfis de risco ou da solidez  

dos sistemas de gestão e controlo interno das instituições); iii) prestação de informação ao mercado 

e ao público em geral, de modo a assegurar maior transparência sobre a situação financeira  

e a solvabilidade das instituições. Em suma, o montante mínimo de fundos próprios que os bancos 

são obrigados a reservar já não dependerá sobretudo da dimensão do empréstimo, mas também  

e significativamente do risco do empréstimo. Na prática, os empréstimos com mais risco tornam-

se mais caros para os bancos, que, assim, terão de avaliar com o máximo de rigor o risco do Cliente. 

A recente crise financeira veio acentuar algumas das limitações deste acordo relativamente ao seu 

contributo para uma supervisão eficaz.

Biocombustível

Combustível que deriva da biomassa, que é renovável. Desperdícios vindos da actividade 

industrial, agricultura e floresta, e resíduos domésticos podem ser utilizados para produzir 

este tipo de energia.

Biogás

Gás produzido a partir de biomassa e / ou da fracção biodegradável de resíduos, que pode ser 

purificado até à qualidade do gás natural, para utilização como biocombustível.
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Camada de Ozono

Camada atmosférica que se situa entre os 20 e os 50 km acima da superfície terrestre e que 

actua como um filtro, protegendo os organismos vivos dos raios solares ultravioletas.

Compliance 

É o acto de cumprir, de estar em conformidade e executar regulamentos internos e externos, 

políticas e procedimentos, visando mitigar os riscos inerentes às actividades da Instituição.

Credit Scoring

É um processo estatístico que lhe permite identificar e ponderar os factores predictivos  

do comportamento de pagamentos de qualquer Cliente. O Scoring Predictivo utiliza informação 

histórica para prever comportamentos futuros; o Scorecard avalia a probabilidade da ocorrência 

de um evento/comportamento futuro (Insolvência, Incumprimento, Fraude, etc.).

Desenvolvimento Sustentável

Conceito da ONU para designar um modelo de desenvolvimento que satisfaça as necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas 

próprias necessidades.

Dióxido de Carbono (CO2)

Um dos responsáveis pelo aumento do efeito de estufa associado à combustão de energias 

fósseis. Este é o gás de maior importância para o cumprimento do Protocolo de Quioto,  

uma vez que representa 55% dos gases com efeito de estufa na atmosfera.

DMIF

É uma directiva comunitária - Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (Directiva 

2004/39/CE) - que, em conjunto com os textos comunitários com a Directiva 2006/73/CE  

e o Regulamento (CE) n.º 1287/2006, introduz novas regras em matéria do exercício  

de actividades de intermediação financeira na União Europeia. 

A DMIF foi transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007.  

O objectivo é assegurar aos investidores um nível de protecção adequado e uniforme e reforçar  

a confiança nos mercados, designadamente através da imposição aos intermediários financeiros 

de um conjunto de deveres de conduta. Deveres que passam por classificar os Clientes numa 

das três categorias – Clientes profissionais, Clientes não profissionais e contrapartes elegíveis 
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– e por uma prestação de informação mais completa sobre o próprio intermediário financeiro, 

os serviços por si prestados, a natureza e os riscos dos instrumentos financeiros, as estruturas 

de execução de ordens utilizadas e os custos Associados.

Efeito de Estufa

É um processo natural da Terra, envolvendo o aquecimento da atmosfera devido à acumulação 

de gases que retêm o calor do Sol, tal como numa estufa. Este efeito mantém a superfície  

da Terra com uma temperatura média de 15ºC.

Eficiência Energética

Relação entre a quantidade de energia consumida ou recebida e a energia produzida.

Empreendedorismo

Indissociável da criatividade e da motivação, e resumindo uma forma de estar, desafiando 

oportunidades e riscos. Trata-se de um comportamento pró-activo perante a necessidade  

de resolver uma situação, numa lógica de aproveitamento integral das potencialidades 

racionais e intuitivas do indivíduo.

Energia Eólica

Energia renovável com origem no deslocamento de massas de ar.

Energia Geotérmica

Energia obtida através do calor proveniente da Terra, mais precisamente do seu interior. 

Energia Hídrica

Energia renovável resultante do aproveitamento dos cursos de água nos rios para produzir 

electricidade.

Energia Renovável

Obtida a partir de fontes capazes de se regenerarem, e portanto virtualmente inesgotáveis.

Energia Solar Foto Voltaica

Energia obtida através de dispositivos que convertem a energia solar directamente em electricidade.
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Energia Solar Térmica

Energia solar na forma de calor.

Ética Empresarial

Prende-se com o comportamento da empresa, que é uma entidade lucrativa, quando ela age  

em conformidade com os princípios morais e as regras do bem proceder aceites pela comunidade.

Gases com Efeito de Estufa (GEE)

Principais responsáveis pelo chamado efeito de estufa. Entre os vários gases que constituem 

os GEE, podemos encontrar o dióxido de carbono (CO2), o óxido nitroso (N20) e o metano (CH4).

Governança Corporativa/Governo das Sociedades/Corporate Governance

É o conjunto de processos, práticas, políticas e legislação que regulam a gestão de uma 

empresa, envolvendo a análise das relações com os stakeholders e os princípios orientadores 

da conduta empresarial.

Inbound

Ferramenta de marketing, normalmente associada a comunicação com Clientes, que funciona 

no sentido “fora-dentro”, ou seja o Cliente tem a iniciativa de contacto, pelo que a instituição 

deverá responder a questões/dúvidas sobre produtos e serviços, compilar informação  

e processar ordens, que podem resultar de acções de comunicação como publicidade.  

É normalmente complementada com acções de outbound.

Merchandising

Ferramenta de marketing que visa, acima de tudo, melhorar o ponto de venda, de forma 

a aumentar as vendas de um produto, mas há quem inclua neste conceito a própria 

comercialização de objectos de promoção de uma marca ou empresa. O objectivo é atrair  

os Clientes pelos sentidos.

Microcrédito

É um empréstimo de montante reduzido, destinado a apoiar pessoas que não têm acesso  

ao crédito bancário, mas querem desenvolver uma actividade económica por conta própria e, 

para isso, reúnem condições e capacidades pessoais, que antecipam o êxito da iniciativa que 

pretendem tomar.
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Outbound

Ao contrário do inbound, a proactividade é da instituição no contacto com o Cliente ou potencial 

Cliente, visando divulgação de produtos e serviços, no sentido de potenciar as vendas.

Ozono

Tipo especial de oxigénio, cujas moléculas consistem em três átomos em vez de dois.  

É altamente tóxico mesmo em concentrações baixas, pelo que a sua presença no ar ao nível 

do solo constitui um risco para a saúde. Na atmosfera funciona como filtro de protecção  

dos raios ultravioleta.

Pegada Ecológica

É uma estimativa do impacto que o nosso estilo de vida tem sobre o Planeta, permitindo avaliar 

até que ponto a nossa forma de viver está de acordo com a sua capacidade de disponibilizar  

e renovar os recursos naturais, assim como absorver os resíduos e os poluentes que geramos 

ao longo do anos.

Rácio Cost-to-income

Corresponde ao rácio entre os custos operacionais e as receitas operacionais, pelo que quanto 

menor, melhor. As instituições que procuram ser geridas de forma eficiente procuram ter  

no máximo 0,60, ou seja que os custos operacionais apenas correspondem a 60% das receitas.

Rácio de Liquidez

Indicador da capacidade de uma organização satisfazer os compromissos de curto prazo, 

sendo o mais utilizado o da liquidez geral, que é determinado pelo quociente entre o activo 

circulante e o passivo de funcionamento. 

Rácio(s) de Solvabilidade

Permitem verificar a fonte de financiamento das instituições – capitais próprios ou capitais 

alheios – e, como tal, aferir o grau (risco) de insolvência a longo prazo. O rácio mais comum 

resulta do quociente entre o Activo total e o Passivo total.

Rácio de Rendibilidade

Medida da eficiência de utilização dos recursos disponíveis. Assim, existem diferentes 

rácios de rendibilidade: o das vendas que compara os resultados líquidos face às vendas;  
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a rendibilidade dos capitais próprios avalia o peso dos resultados líquidos nos capitais próprios; 

e a rendibilidade do investimento confronta o resultado líquido com o Activo.

Rácio de Transformação

mede a capacidade de transformar depósitos em crédito, sendo calculado pelo quociente entre 

o crédito e os depósitos. Assim, um rácio inferior a 100% traduz uma política de concessão 

de crédito conservadora, ou seja, o crédito concedido é integralmente financiado pelos 

depósitos. (tem sido a prática do Grupo CA). Quando é superior a 100% indicia que o crédito 

concedido supera os recursos captados (depósitos). No caso do mercado português, o rácio  

de transformação médio tem estado acima de 110%. 

Rácio Tier 1

O Comité de Basileia divide os fundos próprios dos bancos, por norma, em duas categorias: 

Tier 1 e Tier 2. O Tier 1 corresponde ao capital de base, isto é, ao capital social (entradas  

de dinheiro dos accionistas) e às reservas acumuladas (soma dos lucros não distribuídos).  

O Tier 2 corresponde a outras rubricas do capital, como sejam reservas de reavaliação, 

provisões ou dívida subordinada. Basileia II limita o Tier 2 a 100% do Tier 1, mas em Portugal 

já é normal ser bastante inferior. Claro que a ênfase é o Tier 1, cujo benchmark é 8% e ao 

medir o peso do capital próprio de uma instituição financeira no activo total é um indicador  

da solidez financeira.

Responsabilidade Ambiental das Empresas

As empresas devem responsabilizar-se pelo modo como afectam o ambiente, sendo as questões 

ambientais um factor essencial na política de gestão. Assim, as empresas devem assumir  

os custos ambientais, provenientes da poluição que provocam.

Responsabilidade Social das Empresas (RSE)

Envolve a integração voluntária de preocupações sociais e ambientais no quotidiano  

das organizações e na interacção com todas as partes interessadas. Trata-se de um modo  

de contribuir para a sociedade de forma positiva e de gerir os impactos sociais e ambientais  

da organização como forma de assegurar e aumentar competitividade.

Risco de Crédito

Traduz o risco de perda em caso de não reembolso por um devedor. Para os Estados 

financeiramente sólidos que acedem ao crédito, o risco para o banco será quase nulo, dado 
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considerar-se que estes irão reembolsar as dívidas. Já as empresas, têm um risco associado 

que será tanto maior quanto menor for a sua solidez financeira (nível de endividamento, 

capitais, etc.).

Risco de Mercado

Risco de perda total ou parcial no quadro de investimentos em produtos como acções, 

obrigações, matérias-primas, opções.

Risco Operacional

Risco de perda na sequência de acontecimentos exteriores, como acções na justiça.

SEPA

É a sigla para Sistema Único de Pagamentos Europeu, cujo objectivo é eliminar qualquer 

diferenciação entre pagamentos nacionais e internacionais nas operações realizadas 

em Euros. Com a introdução da SEPA, todos os cidadãos, empresas e restantes agentes 

económicos, pertencentes ao conjunto dos 31 países participantes (todos os países membros 

da União Europeia e ainda Islândia, Liechtenstein, Noruega e a Suíça), poderão efectuar  

e receber pagamentos, dentro ou fora das suas fronteiras, sob as mesmas condições, direitos 

e deveres, independentemente desses pagamentos serem nacionais ou terem como destino 

ou origem outro dos países participantes.

Stakeholder

Designa uma pessoa, grupo ou entidade que tem interesse no desempenho de uma 

organização e cujas decisões e actuações podem afectar, directa ou indirectamente,  

essa outra organização. Entre os stakeholders temos os Colaboradores, funcionários, 

gestores, proprietários, fornecedores, Clientes, credores, Estado (enquanto entidade fiscal  

e reguladora), sindicatos e outras pessoas ou entidades que se relacionam com a empresa, 

nomeadamente os accionistas.

Titularização

Peso das operações realizadas no total dos empréstimos originalmente concedidos por IC  

ao sector privado não financeiro.
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