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CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO

Atrás da esquerda para a direita:
António Cachulo da Trindade, Américo Loureiro, Jorge Volante e Alberto Festa

À frente da esquerda para a direita:
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Exmos. Senhores
Dirigentes das Caixas de Crédito Agrícola,

O Crédito Agrícola registou em 2008 na actividade bancária, que essencialmente coincide com o SICAM, um resultado
de 121 milhões de euros, o que constituiu um máximo histórico.

Os resultados de 2008 foram, efectivamente, para o SICAM, os mais elevados de sempre, e seguem-se, aliás, aos resultados
também assinaláveis conseguidos em 2007, que haviam ascendido a 113 milhões de euros.

O resultado do Crédito Agrícola no passado exercício é tanto mais notável por ter sido obtido num contexto já de severa
agudização da crise internacional, distinguindo-se o Grupo claramente pela positiva no seio do sistema bancário nacional,
uma vez que a quase totalidade das principais instituições apresentaram decréscimos expressivos nos seus resultados.

A evolução favorável dos resultados do SICAM esteve associada a uma variação positiva do produto bancário de 5,5 %,
que assim atingiu quase 513 milhões de euros, superando pela primeira vez o nível dos 500 milhões, facto também digno
de especial registo.

Os efeitos da crise económica fizeram-se porém sentir já com intensidade em 2008, sobretudo na segunda metade do ano,
com repercussões no mercado bancário e na situação económica e financeira das empresas e das famílias, e criando dificuldades
acrescidas às Caixas Associadas – que enfrentaram, como continuam a enfrentar, uma forte concorrência pelos recursos,
com a inevitável subida do seu custo médio, ao mesmo tempo que se debatem com escassas oportunidades de negócio
com risco aceitável na vertente do crédito.

A margem financeira, que representa ainda 3/4 do produto bancário, registou, nestas circunstâncias, um crescimento modesto
de apenas 4%, não perfeitamente comparável, porém, com o expressivo aumento de 10% verificado em 2007, em virtude
de, nesse ano, o primeiro da adopção das NIC, algumas comissões terem sido reclassificadas nesta rubrica.

Na chamada margem complementar, em que se incluem as comissões bancárias e os proveitos da venda cruzada, verificou-se
um significativo crescimento. Com efeito, o saldo líquido das comissões apresentou em 2008 um aumento de mais de 15%,
correspondendo a um acréscimo de 11,5 milhões sobre o ano anterior, evolução que contrasta de modo bem marcante
com a observada em 2007 – ano em que, aliás, o saldo líquido de comissões evidenciara mesmo um decréscimo, mas reflectindo,
em sentido contrário, os ajustamentos decorrentes da introdução das NIC.

Num contexto em que é de temer que se mantenham, ou até se intensifiquem, por um período ainda longo, os factores que estão
a pressionar a margem financeira, é importante continuar a apostar no crescimento da margem complementar como forma
de conseguir alguma compensação dos menores proveitos na área da intermediação.

No respeitante às restantes grandes rubricas do produto bancário, os resultados de activos financeiros, como consequência
directa da crise financeira, foram marginalmente negativos, mantendo-se sensivelmente ao nível de 2007 (23 milhões de euros)
os outros proveitos de exploração, rubrica residual que inclui a recuperação de crédito.

Para além do resultado positivo – embora de menor expressão que nos últimos anos – da Caixa Central, há que destacar
o importante contributo das Caixas para os bons resultados do Crédito Agrícola em 2008. Com efeito, 47 Caixas registaram
lucros líquidos superiores a 1 milhão de euros, facto que constitui igualmente um “recorde”, das quais 13 com resultados
superiores a 2 milhões, havendo a registar ainda que em 2 Caixas os lucros superaram os 4 milhões de euros. Em
contrapartida, apenas 3 Caixas apresentaram prejuízos, sendo que, destas, uma tem as suas contas ainda afectadas pelo
impacto da fusão que protagonizou. É também elucidativo referir que em 2007 era necessário adicionar os lucros de 21 Caixas
para absorver os prejuízos das Caixas deficitárias, bastando para tal em 2008 a soma dos lucros de 9 Caixas.
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A consolidação estrutural que se tem vindo a operar no seio do SICAM, para a qual o processo de fusões entre Caixas
tem sido determinante, é um factor de relevo para esta evolução positiva nos resultados das CCAM, sobretudo pelo impacto
que esse processo tem vindo a induzir nas áreas do SICAM que até aqui apresentavam condições operativas mais desajustadas.
Em 2008 realizaram-se mais oito fusões, uma delas envolvendo 4 Caixas, trazendo o número total de Caixas de 100 no final
de 2007 para 92 em Dezembro de 2008.

Mas há antes de mais que reconhecer o mérito dos dirigentes e responsáveis das Caixas, que têm sabido estar à altura
dos desafios que se colocam às suas instituições, e a eles têm respondido com determinação, discernimento e espírito de abertura,
conseguindo que as suas Caixas mantenham posição de relevo nos seus mercados locais, apesar da concorrência cada vez
mais forte que actualmente enfrentam.

A par dos resultados de exploração favoráveis, o SICAM continuou a expandir e fortalecer o seu balanço, com o Activo Líquido
a atingir os 11,4 mil milhões de euros, e elevando-se a Situação Líquida a 978 milhões de euros, já depois dos ajustamentos
decorrentes das NIC, ficando portanto à beira dos 1.000 milhões de euros.

Nos últimos três exercícios, o Activo Líquido elevou-se em 2,1 mil milhões de euros, aumentando paralelamente, no mesmo
período, a Situação Líquida do SICAM em mais de 300 milhões de euros. Esta evolução é de fundamental importância para
a consolidação do Rácio de Solvabilidade do Grupo, o qual acompanhou o aumento da Situação Líquida, encontrando-se,
presentemente, entre os mais elevados do sistema bancário nacional – apesar de o Crédito Agrícola, dada a natureza
cooperativa das suas instituições, não recorrer ao mercado financeiro para a realização de quaisquer aumentos de capital.

O Crédito Agrícola encerrou igualmente o exercício de 2008 com uma posição de grande conforto em matéria de liquidez,
bem traduzida numa situação interbancária credora líquida de 1,1 mil milhões de euros, sem contar com as disponibilidades
no Banco Central, e numa carteira de títulos de dívida, mobilizáveis na maior parte junto do BCE em caso de necessidade,
de mais de 900 milhões de euros. Esta forte posição de liquidez foi prudentemente criada e consolidada pelo Grupo ao longo
dos últimos exercícios, através da manutenção de um Rácio de Transformação de recursos em crédito de nível conservador,
e mostrou-se particularmente decisiva nas circunstâncias particulares da actual crise, em que o Crédito Agrícola tem estado
ao abrigo das dificuldades e constrangimentos de liquidez enfrentados por outras instituições.

O Crédito Agrícola, em virtude da sua situação de liquidez, não teve, nem tem, assim, necessidade de recorrer às garantias
disponibilizadas expressamente pelo Estado para permitir aos bancos nacionais a obtenção de empréstimos nos mercados
financeiros, e também não precisou de recorrer às facilidades especiais criadas pelo BCE para injectar liquidez nos bancos
da Zona Euro.

Na actividade comercial do Grupo em 2008 há a destacar o crescimento dos Depósitos de Clientes, que atingiu 5%, passando
o seu valor global de 9.157 milhões de euros em 2007 para 9.612 milhões no exercício findo. Trata-se de um crescimento
que podemos considerar bastante significativo, no contexto da fraca dinâmica da economia e da intensa concorrência
interbancária em que foi conseguido.

É fundamental para o Crédito Agrícola preservar a sua base de depósitos, pois ela constitui a sua maior valia no contexto
do sistema bancário nacional, e, nas circunstâncias actuais, se necessário, temos de sacrificar pontualmente a rentabilidade
para preservar os depósitos, sendo desejável, no entanto, que tanto quanto possível, o esforço ou o sacrifício para tal exigido
seja partilhado. O produto recentemente introduzido pela Caixa Central tem naturalmente por objectivo permitir às Caixas
remunerarem, de forma especial, alguns depósitos, amortecendo ou anulando o impacto na sua margem financeira dessa
remuneração extra, ainda que à custa da assunção de riscos financeiros específicos, mas naturalmente ponderados, ao nível
da Caixa Central, para além do impacto na sua própria margem financeira.
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Embora as oportunidades no lado do crédito estejam condicionadas pela estagnação da economia, um certo número de Caixas
Agrícolas conseguiram um crescimento bastante expressivo neste domínio, em virtude da margem de manobra que a sua situação
de liquidez lhes confere. O Crédito Total a Clientes do SICAM cresceu assim cerca de 12% em 2008, bastante acima do crescimento
dos depósitos, o que vem em sentido contrário ao padrão evolutivo dos últimos anos, em que habitualmente o SICAM registava
crescimento nos depósitos a ritmo superior ao do crédito.

O Crédito Vencido a mais de 90 dias subiu ligeiramente, de 3,5% em 2007, para 3,8% em 2008, agravamento que deve ser
lido à luz das actuais dificuldades decorrentes da situação geral da economia e do tecido empresarial.

O crescimento do crédito a ritmo superior ao dos depósitos conduziu a uma subida no Rácio de Transformação do SICAM
de 81,5% para 87,1%, subida que, apesar de bastante expressiva, mantém esse rácio em nível ainda consistente com uma margem
de segurança aceitável em termos de liquidez. Aliás, excluindo o papel comercial – boa parte do qual conta com garantias
bancárias – do Rácio de Transformação, este ter-se-ia elevado apenas de 79% em 2007 para 81,8% em 2008, níveis que
continuam bastante moderados. É no entanto fundamental para o Grupo, quer ao nível da Caixa Central quer das Caixas
Associadas, manter uma gestão absolutamente rigorosa do Rácio de Transformação, contendo-o em níveis que não façam
perigar a liquidez do Grupo, uma vez que a liquidez é um dos pilares fundamentais da nossa independência.

Referindo-nos ainda à evolução económica e financeira do Grupo em 2008, temos de notar que, ao nível das empresas,
o seu desempenho ficou, em geral, bastante aquém do que se verificou em anos anteriores, essencialmente pelo impacto
adverso da crise financeira internacional, que originou os primeiros resultados negativos da CA Vida desde há muitos anos
– prejuízo de 275 mil euros –, e levou a uma redução muito substancial dos resultados da CA Seguros – que obteve lucros
de 1,6 milhões de euros, claramente abaixo dos níveis dos últimos anos. Num caso e noutro, aliás, as perdas poderiam ter-se
revelado mais gravosas, não fora a decisão, necessariamente difícil, de procurar limitar as perdas através da alienação,
com menos valias, de activos cuja evolução fazia recear a possibilidade de desvalorizações vultosas, que efectivamente ocorreram.

Os resultados globais do Grupo ficaram assim, em 2008, em 120,7 milhões de euros, valor praticamente idêntico ao dos resultados
de 2007, e ligeiramente abaixo dos resultados obtidos pelo SICAM.

Neste Relatório incluímos, pela primeira vez de forma expressa, algumas referências ao tema, muito em voga, da “sustentabilidade
social”, evidenciando o contributo social do Crédito Agrícola, e em particular das Caixas, no apoio às Comunidades em que
estão inseridas. Ressalta da análise efectuada, que contou com a colaboração de praticamente todo o Grupo – Caixas
e Empresas –, através das respostas que forneceram a um questionário preparado para o efeito, que no período de 2006
a 2008 as Caixas no seu conjunto contribuíram com mais de 10 milhões de euros para um vasto leque de iniciativas de interesse
social, a nível local e regional, envolvendo apoios a centenas de entidades.

A nível nacional, e já não meramente local ou regional, verifica-se igualmente que o Crédito Agrícola é, no seu conjunto,
um dos principais contribuintes do país, sendo o valor total dos impostos pagos pelo Grupo em relação ao exercício de 2007
– ano para o qual se fez a análise – superior ao de quase metade das empresas cotadas no PSI-20, e sendo a sua taxa
de tributação efectiva, de 25,9 % nesse ano, uma das mais elevadas do conjunto.

A excelente evolução financeira do Crédito Agrícola, a continuação do seu processo de modernização tecnológica, e a bem
sucedida campanha de renovação da sua imagem institucional e da rede de Balcões, elevaram de maneira bem marcante
a notoriedade do Grupo, melhorando inquestionavelmente a percepção que as autoridades, governamentais e de supervisão,
e também os nossos parceiros institucionais, têm das realidades do Crédito Agrícola, e favorecendo a apreciação do Grupo
no mercado de retalho e junto do público em geral.
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Na verdade, o Crédito Agrícola atingiu um ponto crucial na sua evolução, em que pode finalmente projectar-se para um lugar
de grande relevo no sistema financeiro nacional, em linha com a sua real implantação no país, e com a força que um número
significativo de Caixas detêm no seu mercado local.

Nestes anos, bastante difíceis, que temos pela frente, impõe-se que tudo façamos para preservar os progressos conseguidos,
e que, com grande unidade, serenidade e conjugação de esforços, prossigamos como até aqui na via construtiva do engrandecimento
do Grupo, tornando-nos assim dignos continuadores do nosso próprio passado.

Estabilidade e evolução tranquila têm de ser preocupações centrais que todos os dirigentes devem assumir, para que não
deitemos a perder, com acções menos ponderadas e potencialmente desagregadoras a que as situações de crise são por vezes
propícias, o muito de bom que conseguimos nos últimos anos, graças ao esforço, dedicação e contributos valiosos de dirigentes,
quadros e colaboradores, das várias áreas do Grupo: Caixa Central, Caixas e Empresas.

Uma palavra final para a revisão do Regime Jurídico, recentemente aprovada em Conselho de Ministros. A entrada em vigor
do novo Regime Jurídico traz importantes desafios, mas comporta simultaneamente oportunidades que temos de saber
aproveitar. Embora possa haver quem considere a revisão conseguida ainda aquém daquilo que idealmente seria desejável,
o certo é que o novo Regime Jurídico oferece oportunidades estratégicas importantes ao Crédito Agrícola para consolidar
o seu crescimento através do reforço do seu papel como agente do desenvolvimento no seio das comunidades locais, abrindo-se
a um leque mais alargado de actividades. Por outro lado, parte das exigências contidas no seu normativo vão no sentido de fazer
o Crédito Agrícola avançar, em definitivo, para a sua plena consolidação e sustentação como Grupo financeiro de relevância
nacional, e portanto vão ao encontro das nossas próprias ambições e dos nossos objectivos.

O Conselho Geral e de Supervisão entende ser oportuno promover uma discussão alargada no seio do Grupo sobre a temática
do novo Regime Jurídico, que deveremos concretizar logo que seja promulgado o novo texto por Sua Excelência o Senhor
Presidente da República.

Lisboa, 5 de Maio de 2009

O Presidente do Conselho Geral e de Supervisão
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1. Órgãos Sociais da Caixa Central

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Amares
Presidente
Paulo Rebelo Barbosa de Macedo

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cantanhede e Mira
Secretário
Carlos Alberto Pereira Martins

CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Presidente
Carlos Alberto Courelas

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores
Francisco Amâncio Oliveira Macedo

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Baixo Mondego
António João Mota Cachulo da Trindade

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Guadiana Interior
José Artur Palma Estrela

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Porto de Mós
Jorge Manuel da Piedade Volante

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende
Alberto Gonçalo Resende Moreira Festa

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S. Teotónio
António Manuel Nobre Louçã

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato
Américo Afonso Cardoso Loureiro

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega
Artur Teixeira de Faria
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO

Presidente
João António Morais da Costa Pinto

Vogal
Licínio Manuel Prata Pina

Vogal
Renato Manuel Ferreira Feitor

Vogal
Mário Dúlio de Oliveira Negrão

Vogal
José Fernando Maia Alexandre

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Deloitte e Associados, S.R.O.C., S.A.
Representada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães

CONSELHO CONSULTIVO

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Sotavento Algarvio
Presidente
João Lázaro da Cruz Barrote

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alto Corgo, Tâmega e Barroso
Alcino Pinto dos Santos Sanfins

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região de Bragança e Alto Douro
Paulo Alexandre Varela Martins

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beja e Mértola
Francisco José Salgueiro Correia

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Baixo Vouga
José Luís Sereno Gomes Quaresma

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lourinhã
António Augusto Nascimento Mateus

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S. Bartolomeu de Messines e S. Marcos da Serra
José Paulo Barbosa Moreira de Sousa

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vale do Sousa e Baixo Tâmega
Henrique Vasconcelos Teixeira

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Zona do Pinhal
Ângelo de Jesus Antunes
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO

Da esquerda para a direita:
Mário Negrão, Licínio Pina, João Costa Pinto (Presidente),

Renato Feitor e José Maia Alexandre
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2. Organograma do Grupo

CAIXA CENTRAL

100,00%

SICAM

10,00%

CA SERVIÇOS84,19%

CRÉDITO AGRÍCOLA
SGPS

CA CONSULT

AGROCAPITAL SCR

3,33%

CAIXAS ASSOCIADAS

CONSOLIDAÇÃO INTEGRAL

CONSOLIDAÇÃO POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

(1) A Fenacam detém 98,78% do seu próprio capital » total GCA = 99,98%
     À data de: 31-12-2008

35,95%
53,97%

96,72%

CA GEST

100,00%

CA INFORMÁTICA20,25%

0,68%

RURAL RENT

(1)
FENACAM1,10%

12,60%

100,00%

100,00%

0,10%

79,20%

100,00%

CA SEGUROS

CA VIDA

7,96%

9,77%

2,67%

0,53%

FIQ CENTRALFRIE FCR INOVCAPITAL
GLOBAL 2 FIQ AGROCAPITAL 1 FII CA IMOBILIÁRIO

66,67% 30,00% 26,05% 100,00%27,78%

FII CA PATRIMÓNIO
CRESCENTE

32,37%
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3. Principais Factos da Actividade do Grupo no Ano 2008

No ano de 2008 há a registar a prossecução da consolidação financeira da Caixa Central, que perfez o seu sexto exercício
consecutivo com resultados positivos e crescentes.

Ao nível das Caixas Associadas é de relevar a prossecução dos processos de fusão entre Caixas, como veículo de consolidação
económico-financeira e de reorganização estrutural do SICAM. Por via destes processos, o número de Caixas Associadas
reduziu-se a 92 em Dezembro de 2008, tendo ocorrido seis fusões durante o exercício.

Com as fusões tem-se conseguido aumentar a dimensão e solidez financeira das Caixas Agrícolas constituintes do SICAM.

Noutro plano, é de destacar a celebração do 30º aniversário da FENACAM, instituição que constituiu, na sua criação, a primeira
entidade de âmbito nacional do Crédito Agrícola, marcando a sua emergência como Grupo financeiro.

São de destacar na actividade do Grupo em 2008 as seguintes iniciativas e/ou eventos:

Desenvolvimento Institucional

• O desenvolvimento da plataforma de referência organizacional para o SICAM com o intuito de fazer face às novas

exigências, considerando as melhores práticas actuais e adoptando ferramentas tecnológicas entretanto desenvolvidas;

• A criação do Departamento de Compliance e Informação de Gestão, na sequência da institucionalização da Função

Compliance no Grupo, decorrente da obrigatoriedade de as instituições de crédito disporem de um sistema de controlo

interno que garanta o respeito pelas disposições legais e regulamentares;

• A operacionalização, na Caixa Central, do Gabinete de Recuperação de Crédito, visando agilizar e tornar mais eficaz

o processo de recuperação de crédito em situação difícil ou já em incumprimento, que teve actividade já bastante

significativa durante o exercício de 2008;

• A criação do Departamento de Consultoria e Organização (DCO) da Caixa Central, que resultou da necessidade

de especialização e concentração na componente organizacional do ex- Departamento de Organização e Sistemas

de Informação (DOSI);

• O apoio na Certificação para a Qualidade de diversas Caixas Agrícolas garantindo, antes da certificação, que estão

implementadas as melhores práticas operacionais e organizacionais, tendo-se concretizado, ainda em 2008, a certificação

de uma CCAM;

• A segregação efectiva, na Caixa Central, entre o negócio de Retalho (Particulares e Micro-Negócios) e Grandes Empresas,

de que resultou a criação do Gabinete Comercial Empresas;

• A criação do Gabinete do Provedor do Cliente que permitiu estabelecer os processos comunicacionais que facilitam

o exercício do direito de reclamação de clientes (Particulares/Empresas) e garantam a respectiva resposta;
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• A continuidade dada ao projecto para reorganização da Função Contabilidade da Caixa Central no que respeita

ao Departamento de Contabilidade e Consolidação de Contas (DCCC), com impactos positivos esperados a nível

do Grupo, no plano da melhoria do controlo, de informação de gestão e da celeridade no fecho contabilístico dos exercícios;

• A prossecução do desenvolvimento da ferramenta informática DFOA on-line, que aumentou a capacidade

de acompanhamento à distância das Caixas Associadas, tornando disponível informação atempada e adequada

a um apoio mais eficaz à correcção de eventuais desequilíbrios patrimoniais e financeiros;

• A promoção do 1º Encontro de Auditores no âmbito do Grupo CA com vista a fortalecer a motivação e o espírito

de Grupo bem como a troca de experiências e divulgação das “melhores práticas” em diversas vertentes;

• A conclusão da fase de testes da plataforma de e-Learning do Crédito Agrícola, denominada Sal@ctiva, com a realização

do primeiro curso piloto;

• A implantação da nova Intranet do Crédito Agrícola, em resultado do projecto C@IS.

Imagem, Notoriedade e Desenvolvimento do Negócio

Em termos de imagem, o Grupo CA em 2008 deu continuidade ao processo de evolução do seu posicionamento como uma
instituição moderna e próxima das pessoas.

No âmbito do Plano de Marketing do Grupo foram realizadas 15 Acções de Marketing das quais as relativas ao Crédito à
Habitação, Crédito ao Consumo e campanha “CA & Companhia” foram divulgadas em formato de Macrocampanhas, ou seja,
utilizando meios de grande audiência.

A campanha multimédia com o slogan “Gosto de um Banco que pensa como eu” no âmbito do Crédito à Habitação, voltou
a contar com a presença de uma figura pública. Através da associação da imagem do CA a Sílvia Alberto, que transmite grande
sentido de responsabilidade, confiança e bom gosto, conseguiu-se difundir uma imagem moderna e dinâmica do Grupo CA,
sempre atento aos seus clientes. Para além desta associação foi também de grande relevância o patrocínio dos programas
televisivos de grande audiência como o “ Olha quem dança” e “O Sentido do Gosto”, onde a imagem do CA se destacou.

Foi implementada a Infra-estrutura de Suporte ao Marketing e Comercial, no âmbito do Programa de Modernização do Grupo,
que permite a operacionalização eficaz dos processos de gestão de campanhas e de gestão comercial.

No âmbito do projecto de Apoio à Dinamização do Negócio (ADN), que conta a participação de 75 Caixas, foi realizada a definição
de objectivos comerciais para todas as áreas de negócio do Grupo, foram definidos Planos de Acção Comercial por Caixa,
foi realizada formação e prestado apoio na adopção de aplicações informáticas desenvolvidas para apoio à actividade comercial,
assim como, entre outras iniciativas, prestado apoio à actividade dos Coordenadores Comerciais das CCAM no desenvolvimento
e desempenho da sua função.

Relativamente aos meios electrónicos de pagamento refira-se o lançamento do Cartão “CA & Companhia”, orientado para
a captação de novos clientes e fidelização dos comerciantes com conta no Grupo CA. Com o objectivo de cobrir as necessidades
do segmento, foi lançada uma oferta competitiva orientada ao comércio local, ancorada numa oferta base que contempla
o Serviço TPA, Cartão Comerciante e Cartão Cliente Final. A oferta complementar inclui a Conta Negócio, Seguro de Saúde
e Plano Poupança Reforma. Neste contexto, foi também endereçada a melhoria das estruturas de suporte e organizacionais
à gestão da rede de TPAs do Grupo, com desenvolvimento de um aplicativo informático para esse efeito.
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Foi ainda lançada a primeira Campanha de Distribuição de Depósitos Estruturados – Depósito “Energia 24” – que permitiu alargar
a gama de produtos de passivo à disposição dos clientes do Crédito Agrícola.

No que concerne ao desenvolvimento de novos canais complementares refira-se o lançamento da Fase 2 do Serviço On-Line
Empresas com a disponibilização de um vasto leque de transacções, com vista a reforçar a relação comercial entre o Grupo CA
e os seus clientes Empresa.

Implementação do Modelo de Credit Scoring e Propostas para o Crédito à Habitação.

Nas zonas geográficas cometidas à Caixa Central, verificou-se a expansão da rede de Balcões da Caixa Central, que passou
a contar com um total de 9 Balcões, divididos entre Lisboa e Porto, o que constituiu um primeiro passo para incrementar a presença
nestes mercados urbanos, melhorar a prestação do serviço aos clientes do SICAM e potenciar o crescimento do negócio no retalho.
Em 2008 foram inaugurados três Balcões no Concelho de Lisboa (Damaia, Telheiras e Linda-a-Velha) e três na cidade do Porto
(Antas, Pinheiro Manso e Boavista – este último deslocalizado) e foram criados dois centros de empresas.

Reformulação do Crédito Agenciado, através, nomeadamente, da introdução de um novo modelo de comissionamento.

Refira-se ainda a aposta na captação de negócio através do Partnership Banking com aumento do número de protocolos firmados
com “angariadores de negócio” e a dinamização da comercialização dos produtos de intermediação, como forma de compensar
o esmagamento da margem financeira relativa aos produtos tradicionais pelas comissões que lhe estão associadas.

Perto do final do ano, criação no seio da CA SGPS de uma sociedade de gestão imobiliária, a CA Imóveis, por aquisição de uma
sociedade preexistente (sem actividade).

A participação do Crédito Agrícola, através da Caixa Central, no consórcio bancário constituído para a concessão de um empréstimo,
com Garantia do Estado, a outra instituição financeira em dificuldades, visando permitir-lhe a solvência de compromissos, e desse
modo evitar instabilidade sistémica, veio dar visibilidade ao Crédito Agrícola em sectores onde as referências ao Grupo são escassas.

Enquadramento Regulamentar

• A definição e desenvolvimento do novo sistema de reporte dos dispositivos de controlo interno, para a Caixa Central

em base individual, e para o Grupo em termos consolidados, com especificações do modelo de reporte das CCAM,

de acordo com o estabelecido no Aviso 5/2008 do Banco de Portugal;

• Na sequência da divulgação dos requisitos da Nova Central de Responsabilidades de Crédito pelo Banco de Portugal

em finais de 2007, ao longo de 2008, e em parceria com a CA Serviços, foram criadas as condições para a reformulação

de todo o processo de reporte à entidade de supervisão de acordo com os novos requisitos de informação;

• Como resultado do Programa DMIF (Directiva de Mercados de Instrumentos Financeiros), lançado ainda em 2007,

foram implementados um conjunto de procedimentos, envolvendo também uma componente de comunicação aos Clientes,

de forma a que a prestação de serviços de investimento em instrumentos financeiros pelo Grupo se adequasse

aos requisitos da Directiva Comunitária;

• O desenvolvimento do módulo de “stress test” para o Crédito Agrícola, iniciativa que se insere no normativo

regulamentar decorrente do Acordo de Basileia II, e que visa avaliar a capacidade das instituições financeiras

absorverem o impacto de choques hipotéticos sobre a sua actividade;
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• O desenvolvimento de uma ferramenta para gestão de reportes, a disponibilizar ao SICAM no primeiro semestre

de 2009, que permitirá agilizar o processo de envio de informação e contribuir quer para a coerência da informação

a reportar quer para o cumprimento dos prazos regulamentares;

• Preparação da abordagem “standard approach” para a determinação dos requisitos de fundos próprios do Grupo

(actividade bancária), relativos a risco de crédito e risco país, de acordo com as especificações de Basileia II;

• No âmbito do Departamento Financeiro da Caixa Central o Programa de Modernização concluiu a implementação

da solução para a Sala de Mercados, bem como a integração desta infra-estrutura no Plano de Continuidade

do Negócio do Grupo;

• Através da actividade do ‘grupo de trabalho SEPA’ do Crédito Agrícola, que se iniciou em 2007 e se prolongará

até ao final de 2009, o impacto das alterações estruturais no mercado de pagamentos europeu com a criação da SEPA

(Single Euro Payments Area) já se faz sentir no âmbito da Caixa Central, permitindo-lhe operar em condições de igual

eficácia e eficiência relativamente aos maiores bancos portugueses.

Fundos Próprios

• Conclusão da transmissão pela Caixa Central à CA SGPS da participação financeira na CA Seguros, medida

racionalizadora que permite economia de fundos próprios ao nível da Caixa Central, e que concluiu o processo de

passagem para a CA SGPS da totalidade das acções das seguradoras anteriormente detidas pela Caixa Central.

Tendo em vista o reforço dos Fundos Próprios da Caixa Central, foram emitidos 30 milhões de euros de dívida subordinada,
de prazo indeterminado.

Actividade Seguradora

O ano de 2008 marcou o início da aplicação das NIC ao sector segurador nacional, tendo as duas seguradoras do Grupo,
em conformidade, efectuado no exercício findo a conversão das suas contas para o novo enquadramento contabilístico.

Nos seguros de ramos reais, a CA Seguros foi distinguida como Melhor Seguradora Não Vida no segmento de Pequenas e
Médias Empresas, em relação ao exercício de 2007, no estudo “500 Maiores & Melhores” empresas em Portugal, promovido
pela revista Exame, pela Informa D&B e pela Deloitte.

Celebrou-se o 10º aniversário da CA Vida, mantendo-se a companhia no ranking das dez principais seguradoras Vida do país.

Procedeu-se a um aumento de capital da CA Vida (de 4.500.000 euros elevando o capital para 15.000.000 euros) visando
o reforço da margem de solvência da companhia.

Regime Jurídico

Por fim, mas sendo ponto da máxima relevância, e apesar de concluído já em 2009, refira-se que foi finalmente revisto o Regime
Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo.
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4. Principais Indicadores do SICAM
 unidade: milhares de euros excepto percentagens

2007 2008 Variação
Absoluta Relativa

Recursos de Clientes 9.157.713 9.612.507 454.794 5,0%
Crédito a Clientes (líquido) 7.119.497 7.945.259 825.762 11,6%
Total do Activo (líquido) 10.496.863 11.447.291 950.428 9,1%
Situação Líquida 873.589 979.121 105.532 12,1%
Margem Financeira 387.051 403.189 16.139 4,2%
Produto Bancário 486.193 512.953 26.760 5,5%
Resultado Líquido 113.330 121.140 7.810 6,9%
Cash Flow 170.590 186.112 15.522 9,1%
Rácio de Solvabilidade (Grupo)(1) 14,4% 13,2%
Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE)(2) 13,9% 13,1%
Rácio de Eficiência do SICAM 54,1% 55,5%
Rácio de Transformação do SICAM 81,5% 87,1%
Rácio de Crédito Vencido a mais de 90 dias 3,5% 3,8%
Rácio de Incumprimento Líquido(3) -0,99% -1,14%
Rácio de Cobertura do Crédito Vencido +90 dias por provisões 134,77% 136,04%
Número de CCAM 100 92
Número de Balcões  CCAM 640 659
Activo Líquido Médio por CCAM(4) 102.500 116.924
Número Médio de Balcões por CCAM 6,4 7,2

Em 2008 os principais indicadores do SICAM ilustram uma evolução globalmente positiva da actividade bancária do Grupo apesar
da conjuntura difícil em que se processou, em consequência da crise económica mundial e dos seus impactos nos mercados financeiros.
O Activo Líquido registou um crescimento de 9,1% atingindo um valor próximo dos 11,5 mil milhões de euros.

Os Depósitos de Clientes aumentaram 5% relativamente ao ano anterior, num contexto de grande competitividade motivado
pela fraca liquidez do sector bancário.

O volume de Crédito Concedido líquido cresceu 10,5% traduzindo-se num significativo aumento do Rácio de Transformação
de 81,5% em 2007 para 87,1% no final de 2008. Apesar deste aumento, o nível do Rácio de Transformação permite ainda
ao SICAM manter uma confortável situação interbancária líquida, isto é, créditos líquidos sobre outros bancos – saldo positivo
de 1.150 milhões de euros – que confere ao Grupo uma excepcional situação de liquidez no contexto do sistema bancário nacional.

A Situação Líquida do SICAM continua a evoluir positivamente, tendo aumentado 105.532 milhares de euros (12,1%), aproximando-se
dos 1.000 milhões de euros, quer por via de aumentos de capital de algumas Caixas Associadas quer por via do Resultado do Exercício.

O Resultado Líquido em 2008 cifrou-se em 121.140 milhares de euros correspondendo a um acréscimo de 7.810 face ao valor
obtido no exercício anterior (+6,9%).

O Activo Líquido médio por Caixa Associada aumentou de 102,5 milhões de euros para 116,9 milhões de euros quer por via
do aumento da actividade quer em consequência da redução do número de Caixas Associadas de 100 para 92, resultante
de processos de fusão. A abertura de 19 novos Balcões de CCAM e a redução do número destas, traduziu-se num aumento
no número médio de Balcões por Caixa Associada de 6,4 para 7,2.

Para o conjunto do SICAM incluindo Caixa Central, o número de Balcões subiu de 644 em Dezembro de 2007 para 668 no fim
de 2008 (+ 24 Balcões), sendo que a Caixa Central possui dois Centros de Empresas, para além dos Balcões convencionais.

(1) Em 2007 inclui os Resultados do Exercício. O valor de 2008 refere-se a Junho e foi calculado de acordo com Basileia II.
(2) Considerando a média dos valores extremos da Situação Líquida de cada exercício.
(3) Definido de acordo com a Instrução 16/2004 do Banco de Portugal.
(4) Considerando a média dos valores extremos do Activo Líquido de cada exercício, excepto em 2007 em que foi considerado o saldo de final de exercício ajustado às NIC.
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A actual conjuntura continua dominada pela crise financeira – que se agudizou enormemente, como se sabe, com a falência
do banco de investimento americano Lehman Brothers em Setembro último – e pelas suas inevitáveis e profundas repercussões
na actividade económica, que desde há alguns meses se manifestam com grande intensidade.

A crise já fez sentir, de modo particularmente vincado, os seus efeitos sobre a actividade económica em 2008, sobretudo na parte
final do ano. Assim, e revendo as suas projecções de Outubro passado – que reconhecidamente continham grande margem
de incerteza –, o FMI estimava em Abril um crescimento para a economia mundial em 2008 à volta de 3,2%, contra 3,9%
anteriormente. Esta baixa decorre do menor crescimento das economias desenvolvidas, que no seu conjunto se terão expandido
em apenas 0,9% – face a níveis de crescimento superiores a 2,5% no triénio anterior – e também da desaceleração das economias
emergentes, em especial China e Índia.

A crise económica tem-se intensificado nos últimos meses com rapidez preocupante, prevendo-se para a generalidade das
economias mais avançadas uma recessão relativamente profunda em 2009, sendo ainda incertas as perspectivas para 2010.
A evolução na parte final de 2008 já fora, aliás, bastante negativa. Na Zona Euro, o decréscimo homólogo do produto no
4º trimestre foi de 1,5%, com -2,6% para a Itália, -1,6% para a Alemanha, -1% para a França e -0,7% para a Espanha, país
que se debate com o colapso do seu sector imobiliário. Ainda na UE, e fora da Zona Euro, registe-se a quebra do Reino Unido
(-1,8%).

Em 2009, o produto deverá diminuir em 2,8% nos E.U.A., na Zona Euro 4,2%, no Japão 6,2%! No âmbito da Zona Euro, a maior
quebra ocorrerá na Alemanha (-5,6%), em virtude da sua dependência da procura externa, prevendo-se para os restantes
principais países decréscimos de 4,4% na Itália, de 3,0% na França e de 3,0% na Espanha.

Assim, o FMI prevê para a economia mundial uma contracção em 2009 na ordem de 1,3%, retracção brutal sobretudo quando
comparada com os ritmos de crescimento rondando os 5% que se verificaram nos três últimos anos (2005-2007).

A desaceleração do crescimento económico está a originar, naturalmente, em muitos países um aumento da taxa de desemprego
– que na vizinha Espanha já chegou a 17%, afectando 4 milhões de pessoas – o agravamento nas condições de vida e maiores
tensões sociais, ao mesmo tempo que as condições de exploração de muitas empresas se deterioram, com reflexos na sua saúde
financeira, factores que, conjuntamente, tendem a agravar os níveis de incumprimento do crédito bancário.
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A inflexão das tensões inflacionistas proporcionou margem de manobra às autoridades monetárias para alterarem o sentido da sua
política, a qual numa certa altura se mostrava condicionada pelo receio do recrudescimento da inflação, o que, no caso da Zona Euro,
levou mesmo o BCE em Julho a elevar a sua taxa de referência para 4,25% (do nível de 4% em que se encontrava anteriormente).
Assim, o BCE, à semelhança dos bancos centrais de outros países, e após idênticas medidas da Reserva Federal logo no início da crise
de liquidez, desceu em Setembro a sua taxa de referência para 3,75%, ao mesmo tempo que reforçou as suas intervenções no mercado,
através de novas e volumosas injecções de liquidez, e decidiu ainda facilitar o acesso a financiamentos de curto prazo por parte das
instituições financeiras. Estas medidas, juntamente com todo o “pacote” de apoio ao sector bancário decidido e adoptado em
numerosos países, pelos governos e bancos centrais, levaram, finalmente, em meados de Outubro, a uma certa diminuição nas taxas
do mercado interbancário – as taxas Euribor na Zona Euro – diluindo-se a rigidez que até aí tinham evidenciado a qualquer descida.

Em contrapartida, porém, as tensões inflacionistas que começavam a manifestar-se com alguma intensidade em resultado
da subida do preço do petróleo – que chegou a rondar os 150 USD por barril entre Junho e Julho passados – e de outros
materiais básicos, incluindo produtos alimentares, esbateram-se nos últimos meses com a queda da procura que a retracção
económica induziu, e com as perspectivas macroeconómicas desfavoráveis. O preço do petróleo recuou assim para níveis entre
45 e 50 dólares por barril. Surgiu mesmo, em vez da inflação, o receio de que as economias mergulhassem num período de deflação,
o que criaria condições muito complexas e seria um factor susceptível de prolongar a actual recessão.
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Entretanto, as autoridades monetárias prosseguiram a revisão em baixa das suas taxas de referência que nesta altura se situam
numa banda de 0 a 0,25% nos EUA (o que significa, na prática, uma taxa de 0%), em 0,5% no Reino Unido (o nível mais baixo
nos mais de 300 anos de história do Banco de Inglaterra) e em 1,25% na Zona Euro, sendo porém grande a expectativa de que
o BCE volte a baixar a sua taxa directora para apenas 1,0% já em Maio. Aliás, as taxas “overnight” na zona Euro já rondam
esse nível. Espera-se igualmente que o BCE anuncie, após a reunião de Maio, algumas medidas de política não “standard”,
na linha do que já fizeram, desde há bastantes meses, os bancos centrais dos E.U.A., do Reino Unido e de outros países,
conduzindo directamente a uma expansão da massa monetária.
Para além das medidas na esfera monetária e bancária, os governos decidiram igualmente adoptar medidas de estímulo fiscal
à economia, visando amortecer o efeito da quebra da procura global e relançar a actividade produtiva, as quais, somadas à
necessidade de apoio directo a algumas instituições financeiras, vão levar a um agravamento sem precedentes dos défices
das contas públicas em diversos países, défices que nos casos mais graves vão ultrapassar os 10% do PIB.

Refira-se que, neste ambiente macroeconómico fortemente deprimido e com as principais economias a entrarem em recessão,
situação agravada pelas necessidades de liquidez de alguns operadores dos mercados financeiros, as principais bolsas mundiais,
e também a portuguesa, registaram em 2008 perdas muito importantes, de proporções históricas quase inimagináveis,
sobretudo desde Junho, embora tendo registado alguma recuperação no corrente ano.

Neste ambiente que é já de severa recessão económica a nível internacional, e que é acompanhado por uma forte quebra,
da ordem de 9%, no comércio mundial de mercadorias – que ainda há dois anos crescia a taxas de mais de 7% –, o crescimento
da economia portuguesa em 2008 foi praticamente nulo, devido à forte quebra nas exportações – que sustentaram a evolução
da actividade económica em 2006 e 2007 – e do investimento. Na verdade, apesar do elevado endividamento dos particulares,
foi o consumo privado a única componente do PIB em que, no ano findo, se observou um acréscimo (de 1,7%). No último
trimestre de 2008 a economia nacional recuou 2,1% em termos homólogos, o que constituiu a segunda quebra mais expressiva
na Zona Euro, logo após a Itália. Prevê-se, aliás, que a economia portuguesa venha a registar um decréscimo absoluto de 3,5%
em 2009, dada a quebra das exportações de 14,2%, e do investimento – a baixar 14,4% –, que se sobreporão a uma descida
do próprio consumo privado (-0,9%). O decréscimo do PIB pode, aliás, ser mais acentuado pois as exportações podem vir a cair
ainda mais que o previsto.

Apesar do comportamento negativo da economia portuguesa em 2008, os números disponíveis para o emprego denotam,
para esse ano, uma redução da taxa de desemprego comparativamente a 2007 (7,6% contra 8%). Para 2009, porém, prevê-se
um agravamento, que poderá fazer subir a taxa para 10%, correspondendo a 500.000 pessoas. Para já, a este respeito, o mês
de Março de 2009 foi o mais negativo dos últimos 30 anos.

A contracção da economia e o aumento do desemprego tenderão a agravar o défice público (menos receitas fiscais e maiores custos
com subsídios de desemprego), o qual será adicionalmente onerado pelo impacto do estímulo fiscal para o relançamento da actividade.
Estima-se assim que o défice, em 2009, atinja 3,9% do PIB, o mesmo nível que registara em 2006, depois de se ter contraído
em 2008 para 2,2%, mas é de recear que o nível efectivo do défice venha a exceder amplamente essa estimativa.

No tocante à inflação, também em Portugal o movimento de subida dos preços a que se assistia nos primeiros meses do ano
inverteu-se no segundo semestre, em paralelo com a descida do preço do petróleo e de outros produtos de base, de tal modo
que o nível médio de inflação em 2008 foi sensivelmente da mesma ordem de grandeza do registado em 2007 (2,5%). O nível
corrente de inflação é já significativamente mais baixo, perspectivando-se que a evolução dos preços do consumidor em 2009
seja mesmo negativa (descida de 0,2%), sem que todavia tal configure um cenário de deflação. Com efeito, parte da descida
dos preços é explicável por “efeito de base”, ou seja, pela subida na parte inicial de 2008.

Perante o enquadramento macroeconómico e monetário descrito e as condições enfrentadas pelas principais instituições
bancárias, a esperada contenção do crédito no sistema bancário nacional incidiu sobretudo no segmento de particulares. Tal ocorreu
quer no crédito à habitação, que em Julho de 2008 evidenciava um crescimento, em termos homólogos, de apenas 6,7%, e já
em Janeiro de 2009, de apenas 3,8% – os ritmos mais baixos de todos os últimos anos –, quer no crédito pessoal, onde se inclui
o crédito ao consumo, cuja taxa de expansão também se reduziu (de 11,3% em Dezembro de 2007 para 9,7% em Julho de 2008
e apenas 4,3% em Janeiro último).
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No crédito a empresas notava-se também em Janeiro uma certa desaceleração, com um crescimento de 9,3% contra 12,2%
em Julho de 2008. Tal decorre, naturalmente, do resultado conjugado de menor procura – as empresas, em conjuntura de crise,
tendem a adiar despesas e a cortar custos – e de maior contenção e selectividade por parte das próprias instituições.
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EVOLUÇÃO DOS AGREGADOS DE CRÉDITO Variação homóloga %(1)

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dez Dez Dez Dez Julho Jan

Crédito a Empresas(2) 2,5 5,0 7,1 11,2 12,2 9,3
Crédito à Habitação 10,5 11,1 9,9 8,5 6,7 3,8
Crédito pessoal (Consumo,…) 4,4 4,5 10,1 11,3 9,7 4,3

(1) Com base nos saldos médios ajustados de operações de titularização.
(2) Sociedades não financeiras.
Fonte: Banco de Portugal, Indicadores de Conjuntura, Mar/2009.

Face ao nível elevado a que se situaram as taxas interbancárias (Euribor), as taxas de juro médias, quer dos depósitos quer
dos diferentes segmentos de crédito, atingiram também, no primeiro semestre de 2008, os níveis mais elevados de todos
os últimos anos, prosseguindo em alta até final do ano, a despeito da descida da taxa de referência do BCE, de 4,25% em Julho
para 2,5% em Dezembro, e da própria descida da Euribor a partir de Outubro.

É de notar, em particular, que a remuneração média dos depósitos até 2 anos no sistema bancário português – incluindo
não só depósitos a prazo, mas também os depósitos à ordem e contas de poupança – se situava, em Julho de 2008, em 3,83%
e em 3,71% em Janeiro último, quando a remuneração destes depósitos ainda em Dezembro de 2005 era de apenas 2,06%.
Para além do efeito da subida da Euribor, que agiu durante boa parte de 2008, é manifesto que a remuneração destes
depósitos incorpora o efeito da forte concorrência pelos recursos que tem caracterizado o mercado bancário nos últimos
tempos, envolvendo, como é bem conhecido, a oferta de taxas acima da Euribor por parte de algumas instituições, na captação
de depósitos a prazo e por vezes até em depósitos à ordem. Com efeito, a taxa média dos depósitos continuou a subir nos últimos
três meses de 2008, apesar da descida da Euribor. Naturalmente, verificou-se também um aumento na taxa média dos diferentes
segmentos do crédito, processo que se inverteu nos últimos meses, face à descida da Euribor, induzida pelas novas baixas
da taxa de referência do BCE, que em Março se fixou em 1,25% e que naturalmente afecta a estrutura temporal das taxas formadas
no mercado, com implicações no custo dos recursos e nas taxas do crédito, pressionando a margem financeira das instituições.
Com efeito, as taxas de juro de muitos empréstimos estão indexadas à Euribor, o que na presente conjuntura as arrasta para níveis
muito baixos.

NÍVEL DE TAXAS DE JURO MÉDIAS NO SISTEMA BANCÁRIO
2004 2005 2006 2007 2008 2009    pp
Dez Dez Dez Dez Julho Jan Dez 07-Jan 09

Depósitos até 2 anos 2,04 2,06 2,72 3,58 3,83 3,71 +0,13
Crédito a Empresas(1) 4,31 4,41 5,39 6,15 6,41 5,71 -0,44
Crédito à Habitação 3,78 3,73 4,79 5,51 5,71 5,55 +0,04
Crédito Pessoal (Consumo,…) 7,60 7,68 8,07 8,75 9,07 8,96 +0,21

(1) Sociedades não financeiras.
Fonte: Banco de Portugal, Indicadores de Conjuntura, Mar/2009.
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1. Evolução da Actividade nas Principais Áreas

1.1  Actividade Comercial

Em 2008, a captação de recursos foi condicionada, por um lado, pela actual conjuntura económica, que se caracteriza como
pouco propícia à constituição de poupanças e, por outro, pela agressividade comercial que outras instituições financeiras têm
evidenciado e que se manifesta no nível das taxas de remuneração oferecidas.

No domínio do crédito, como se comenta mais adiante, registou-se um maior crescimento, em resultado da margem de
expansão de que as Caixas desfrutam para esta vertente da actividade, embora na presente conjuntura seja de privilegiar a
consolidação e gestão da carteira numa óptica de redução e contenção de riscos.

No ano de 2008 a actividade comercial do SICAM foi marcada pelos seguintes aspectos:

• A expansão da rede de Balcões do SICAM que passou de 647 Balcões em 2007 para 670 em 2008, incluindo 2
Centros de Empresas da Caixa Central;

• O aumento da notoriedade do Grupo CA e a excelente adesão às diversas campanhas divulgadas;

• A dinamização da comercialização dos produtos de intermediação, como forma de compensar o esmagamento da
margem financeira relativa aos produtos tradicionais, pelas comissões que lhe estão associadas;

• A aposta na captação de negócio através do Partnership Banking com aumento do número de protocolos firmados
com “angariadores de negócio”;

• A adopção de iniciativas visando uma maior vinculação dos clientes preferenciais e a fidelização de novos clientes.

Perante estas condicionantes e iniciativas, a actividade comercial do SICAM está, em grandes números, espelhada nos seguintes
indicadores:

3EVOLUÇÃO GERAL DA ACTIVIDADE DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA
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BALANÇO DO SICAM Valores em milhares de euros

2007 2007 2008        NIC
NCA NIC Pro-Forma NIC Abs. %

Activo (Líquido) 10.565.607 10.496.863 11.447.291 950.428 9,1%
do qual Crédito a Clientes (líquido) 7.188.241 7.119.497 7.945.259 825.762 11,6%
do qual Alicações em I.C.‘s (líquido) 1.086.328 1.086.328 1.429.489 343.161 31,6%
Passivo 9.692.018 9.623.274 10.468.170 844.896 8,8%
do qual Recursos de Clientes 9.157.713 9.157.713 9.612.507 454.794 5,0%
Situação Líquida 873.589 873.589 979.121 105.532 12,1%

Face aos diferentes critérios contabilísticos com que foram encerradas as contas de 2007 (NCA - Normas Internacionais de
Contabilidade Ajustadas) e 2008 (NIC - Normas Internacionais de Contabilidade), procedeu-se a um ajustamento das contas
de 2007 às NIC com base nas quais foi efectuada a análise comparativa subsequente.

O activo líquido consolidado do SICAM ultrapassou largamente os 11 mil milhões de euros, observando-se um crescimento
de 9,1% em relação ao valor homólogo de 2007.

Para este crescimento, o Crédito a Clientes bruto contribuiu com uma expansão de 905 milhões de euros e 826 milhões de
euros em termos líquidos, ou seja, 12,1% e 11,6% respectivamente. Apesar das Aplicações em Instituições de Crédito terem
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tido uma taxa de crescimento muito superior à do Crédito a Clientes, esta última rubrica continua a manter a sua importância
na estrutura do activo, representando 69,4% do Activo Líquido.

No passivo, mantém-se o peso dominante – 91,8% do total – dos recursos de clientes (9.613 milhões de euros), continuando
a ser diminuta a parte relativa a Recursos de Outras Instituições de Crédito (4,7%). Registe-se, no entanto, o aumento do
seu peso relativo face ao período homólogo do ano anterior (0,1%), em resultado da realização de operações de “repo” por
parte da Caixa Central, no âmbito de uma gestão dinâmica da tesouraria.

A evolução da Situação Líquida do SICAM mantém-se favorável, sendo de registar uma variação positiva de cerca de
105,5 milhões de euros em relação a 2007 (+12,1%), atingindo os quase 1.000 milhões de euros.

Por outro lado, e ao contrário do que vem acontecendo desde 2003, em 2008 a taxa de crescimento do Crédito a Clientes
(12,1%) foi superior à verificada nos Recursos de Clientes (5%), o que conduziu a um aumento no Rácio de Transformação,
de 81,5% em 2007 para 87,1% em 2008.
 Valores em milhares de euros, excepto %

2006 2007 2008     Abs.        %
   08/07 08-Jun

Recursos de Clientes 8.663 9.158 9.613 455 5,0%
Crédito a Clientes 7.394 7.467 8.373 905 12,1%
Rácio de Transformação (%) 85,4% 81,5% 87,1% - 5,6 p.p.

No entanto, se excluíssemos as aplicações em papel comercial, o Crédito a Clientes apresentaria um crescimento de 8,7% e
o Rácio de Transformação teria uma evolução menos acentuada (79% em 2007 versus 81,8% em 2008).

Como o valor dos depósitos continua a exceder largamente o do crédito, o SICAM continua a manter uma forte liquidez no
seu balanço, bem evidenciada na sua posição interbancária credora no final do exercício de 2008 (cerca de 1.149 milhões
de euros, excluindo disponibilidades em bancos centrais).

Refira-se que a evolução positiva, quer do crédito quer dos recursos do SICAM, resultou da intensa actividade comercial das
Caixas Agrícolas e da Caixa Central, associada a uma maior notoriedade do Grupo Crédito Agrícola.

1.1.1. Depósitos e Outros Recursos

Apesar da menor capacidade dos particulares para a constituição de poupanças, e da intensificação da concorrência interbancária
na área da captação de recursos, com algumas instituições, em resultado da sua situação de liquidez, a oferecerem, por
sistema, níveis de remuneração elevados a fim de diminuírem a dependência do mercado de capitais, é de destacar que os
Depósitos a Prazo e de Poupança de clientes do SICAM registaram em 2008 um crescimento assinalável de 5%, ou seja,
elevaram-se de 9.158 milhões de euros em 2007 para 9.613 milhões de euros em 2008.

Refira-se ainda que o ritmo de expansão dos Depósitos a Prazo e de Poupança foi muito superior ao dos Depósitos à Ordem,
que até se reduziram, o que naturalmente reflecte a reacção dos clientes à subida do nível médio das taxas de juro, que se
verificou durante a maior parte do ano, e que acompanha a evolução em sentido idêntico verificada no mercado no seu todo.
Acrescente-se que esta evolução positiva, verificada quer na Caixa Central quer nas Caixas Agrícolas, evidencia um grande
esforço na captação de recursos por parte do SICAM.
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DEPÓSITOS DE CLIENTES DO SICAM Valores em milhares de euros, excepto %

2007 2008 Abs.      %
Depósitos à Ordem 2.426.202 2.414.792 -11.410 -0,5%
Depósitos a Prazo e Poupanças 6.677.029 7.134.414 457.385 6,9%
Encargos a Pagar Líquidos 54.482 63.301 8.819 16,2%
Recursos no Balanço 9.157.713 9.612.507 454.794 5,0%
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Relativamente aos Recursos fora do Balanço, apesar da concorrência dos Depósitos a Prazo tradicionais e do desfavor junto
dos aforradores em que, durante parte do ano, os fundos de investimento e seguros de capitalização se encontraram, que
afectaram, no caso destes últimos, o crescimento dos prémios, ainda se verificou uma evolução positiva na carteira destes
recursos. A Estrutura de Recursos (dentro e fora do Balanço) sofreu apenas ligeiras alterações.

Valores em milhares de euros, excepto %

2007 2008      Abs.      %
Fundos de Investimento 161.122 111.403 -49.720 -30,9%
Seguros de Capitalização(1) 549.360 619.490 70.130 12,8%
Recursos fora do Balanço 710.482 730.892 20.410 2,9%

| ESTRUTURA DE RECURSOS

Seg. de Capitalizacão
D.P. e Poupança
D.O.
F.I.M.

6,0%

69,6%

23,3%

1,1%

2007 2008

5,6%

68,0%

24,7%

1,6%

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO POR TIPO DE OPERAÇÃO Valores em milhares de euros, excepto %

2006 2007 2008         Abs.        %
Crédito à Habitação 1.808 1.907 2.078 172 9,0%
Contas Correntes Caucionadas 608 606 673 67 11,0%
Descontos Comerciais 120 103 107 3 3,3%
Leasing 113 129 148 19 14,6%
Cartões de Crédito 32 36 41 5 12,6%
Descobertos 30 27 43 16 59,2%
Operações com o Estrangeiro 27 10 10 0 5,1%
Papel Comercial 373 235 511 276 117,4%
Contratos de Financiamento 4.244 4.377 4.726 348 8,0%
Rendimentos a receber (Líq.) 49 51 56 5 9,1%
Receitas com rendimento diferido (Líq.) -9 -15 -20 -5 35,2%
Crédito a Clientes (1) 7.394 7.467 8.373 905 12,1%
Compromissos perante Terceiros (2) 957 1.065 1.100 35 3,3%

dos quais linhas de crédito irrevogáveis 571 591 645 54 9,1%
dos quais linhas de crédito revogáveis 355 438 411 -27 -6,1%

Garantias Prestadas (3) 314 350 315 -34 -9,9%
Subtotal (2+3) 1.270 1.414 1.415 1 0,1%
TOTAL (1+2+3) 8.665 8.882 9.788 906 10,2%

Em 2008, a actividade creditícia registou um acréscimo de 12,1% face ao período homólogo anterior, sendo as aplicações
em papel comercial (que registaram um crescimento de 117,4%) a rubrica que mais contribuiu para esta variação. Se esta
não fosse considerada, teríamos um acréscimo menos acentuado, mas ainda bastante considerável, de 8,7%.

Este acréscimo decorreu da intensa actividade comercial das Caixas Agrícolas e da Caixa Central que registaram um aumento
de cerca de 695 milhões e 211 milhões de euros, respectivamente.

1.1.2. Evolução do Crédito

2 0 0 8

(1) Valor total da carteira. Os prémios brutos emitidos foram de 123.634 e de 110.423 milhares de euros em 2007 e 2008, respectivamente.
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Na evolução do crédito por tipologia de operações é de destacar o seguinte:

O Crédito à Habitação, apesar de ter diminuído ligeiramente o seu peso na estrutura do Ccrédito a Clientes do SICAM (24,8%
do total em 2008 contra 25,5% em 2007), cresceu a um ritmo muito superior ao evidenciado pelo sector bancário no seu
conjunto (9,0% versus 4,3%). Esta evolução foi fruto da política levada a cabo de forte colocação deste produto e da grande
adesão à campanha multimédia divulgada.

No que respeita ao crédito concedido por via dos Cartões verificou-se uma evolução muito favorável, destacando-se o excelente
acolhimento dos cartões Co-Branded que permitiu que o Crédito Agrícola mantivesse o 3º lugar no ranking das Instituições
Financeiras a operar no negócio de cartões desta natureza, quer ao nível de parcerias, quer a nível de cartões emitidos.

100.000
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10

1
Mar-06 Jun-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Dez-07 Mar-08 Jun-08 Set-08 Dez-08

| Nº CARTÕES CO-BRANDED EM CIRCULAÇÃO

Tal como já vem sucedendo nos anteriores, a Locação Financeira continuou a ter uma boa aceitação por parte dos clientes
do Crédito Agrícola, sendo de destacar que mais de 90% das Caixas Associadas intervieram na celebração de contratos de
locação financeira destinados aos seus clientes.

Em Dezembro de 2008, a carteira global de crédito em Locação Financeira ascendia a 147,7 milhões de euros, o que revela
um crescimento de 14,6% em relação a 2007.

Numa análise ao tipo de bem locado, é de realçar o aumento de quase 42% na carteira de leasing para viaturas, passando
a representar cerca de 32% no valor global da carteira, um aumento de 6 p.p. em relação 2007.

Relativamente aos Compromissos perante Terceiros, assistiu-se a um acréscimo de 3,3% face ao exercício de 2007 devido
essencialmente à evolução dos compromissos irrevogáveis que aumentaram cerca de 54 milhões de euros.

No que concerne às Garantias Prestadas, e contrariamente ao verificado em 2007, verificou-se uma diminuição no seu valor
global de 9,9%, consequência, essencialmente, do menor dinamismo registado no sector da construção e obras públicas
(sector cuja actividade se desenvolve apoiada em Garantias Bancárias) a que acresce ainda um maior rigor na concessão deste
tipo de apoios.

Refira-se ainda que mais de metade do crédito concedido pela Caixa Central é angariado pela rede de Balcões do Crédito
Agrícola e efectuado ao abrigo do Contrato de Agência.

À imagem do ano anterior, o Crédito Agenciado voltou a registar nova quebra – de 12,5% – diminuindo a sua importância
na carteira da Caixa Central (8,6% em 2007 e 6,7% em 2008).
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À excepção do Leasing e dos Cartões de Crédito, todas as restantes tipologias de crédito agenciado registaram reduções,
destacando-se em termos absolutos os financiamentos e o Crédito à Habitação, com variações negativas de 20,5% e 11,2%,
respectivamente.

Esta evolução é justificada pelo aumento da capacidade de concessão de crédito por parte das Caixas Associadas, como consequência
do aumento dos seus fundos próprios, do maior volume de recursos captados e pelo número crescente de Caixas autorizadas
pelo Banco de Portugal a ampliar o âmbito da sua actividade. Terá contribuído, no entanto, também para esta retracção do
crédito agenciado o esgotamento do modelo de comissionamento das Caixas em vigor, entretanto já substituído.

1.1.2.1. Qualidade da Carteira de Crédito

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO AGENCIADO Valores em milhares de euros, excepto %

Variação
 2007 2008 Absoluta %
Crédito à Habitação 247.756 219.958 -27.798 -11,2%
Cartões de Crédito 20.962 23.782 2.820 13,5%
Descontos Comerciais 2.479 1.529 -950 -38,3%
Contas Correntes Caucionadas 35.854 25.955 -10.255 -28,6%
Financiamentos 222.930 177.337 -45.593 -20,5%
Leasing 108.256 111.121 2.865 2,6%
Operações com o Estrangeiro 3.088 2.065 -1.023 -33,1%
TOTAL 641.325 561.390 -79.934 -12,5%

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO AGENCIADO Valores em milhares de euros, excepto %

2007 2008 07 / 08
1. Crédito sobre Clientes Bruto 7.467.441 8.372.736 12,1%

1.1. Crédito não vencido 7.139.301 7.979.956 11,8%
do qual crédito cobrança duvidosa(1) 19.044 22.341 17,3%

1.2. Crédito e Juros Vencidos 291.466 356.621 22,4%
do qual vencido a menos de 90 dias 33.288 42.386 27,3%
do qual vencido a mais de 90 dias 258.178 314.235 21,7%

Crédito Vencido/Crédito Total 3,9% 4,3%
Crédito Vencido a mais de 90 dias/Crédito Total 3,5% 3,8%

1.3. Rendimentos a receber 51.447 56.132 9,1%
1.4. Receitas com rendimento diferido (líq.) -14.773 -19.974 -35,2%

2. Provisões Totais para Crédito (por imparidade)(2) 347.943 427.476 22,9%
3. Crédito Líquido (1-2)(2) 7.119.498 7.945.259 11,6%
(1) Reclassificado como vencido ao abrigo da alínea a) do ponto1 do nº4 de Aviso 3/95.
(2) Valores de 2007 ajustados às NICs.

Fruto da desaceleração da economia, e pese embora as políticas mais rigorosas adoptadas na concessão de crédito, a gestão
mais apertada da carteira e o esforço acrescido de recuperação, o SICAM assistiu, à semelhança da generalidade do sistema
financeiro, a uma deterioração dos indicadores de qualidade do crédito.

Efectivamente, as dificuldades de cumprimento sentidas quer pelas empresas quer pelas famílias, conduziram a um aumento
do crédito mal parado, bem espelhado através do agravamento do Rácio de Crédito Vencido relativamente ao Crédito Total,
que evoluiu de 3,9% em Dezembro de 2007 para 4,3% em Dezembro de 2008, e o do Crédito Vencido a mais de 90 dias,
que se elevou de 3,5% para 3,8%, respectivamente.

O progressivo reforço de provisões prudenciais contribuiu decisivamente para a subsistência de um rácio favorável no Crédito
em Incumprimento líquido de -1,14% e a manutenção de uma confortável margem de cobertura do Crédito Vencido a mais
de 90 dias pelo total de provisões, que no final do exercício em análise era de 136%.
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De forma a inverter a tendência verificada em 2008 relativa aos indicadores de qualidade do crédito, é imperativa a continuação
das melhorias na análise e controlo do risco de crédito a nível do SICAM, através do alargamento das ferramentas de análise
(scoring e rating) a todas as tipologias.

O grande desafio que se coloca para os próximos anos é o de consolidar, com crescimento, a robustez da carteira e o reforço de
provisões existentes, procurando diminuir o risco implícito através do reforço de garantias reais e maior diversificação da  carteira.

 1.2 Actividade da Área Financeira

1.2.1. Estratégia de Actuação na Área de Tesouraria

O ano de 2008 foi marcado pelo aprofundamento da crise financeira que se começou a desenhar a partir do final do 1.º semestre
do ano anterior. A incerteza quanto à dimensão dos designados activos tóxicos residentes nos balanços das Instituições de
Crédito e ao seu impacto nos resultados e solidez financeira destas últimas acabaria por contaminar, indiscriminadamente,
todos os mercados, experimentando uma volatilidade sem precedentes.

Assistiu-se, assim, a uma crise de confiança dos investidores que deslocaram massivamente as suas aplicações para as classes
de activos percepcionadas como de menor risco, designadamente as obrigações de dívida pública das maiores economias
avançadas. Tal contribuiu para rarefazer drasticamente a liquidez dos restantes mercados. Este quadro acabaria por afectar
profundamente o funcionamento dos mercados interbancários em particular, não obstante as injecções continuadas de fundos
pelos Bancos Centrais e Governos da generalidade dos Países. Esta situação, que atingiria o clímax nos meses de Setembro
e Outubro no seguimento da falência do Banco Lehman Brothers (questionando, de per si, a presunção de suporte pelas
Autoridades Públicas de Instituições com relevância sistémica), ocasionou uma aceleração pronunciada dos níveis de ansiedade
do mercado, pese embora o imediato emendar de mão mediante o apoio pelas Autoridades Norte-Americanas à Seguradora
AIG, em dificuldades, logo nos dias seguintes.

Sobre este pano de fundo, a estratégia da Tesouraria, de harmonia com a sua missão de optimizar a rentabilidade sustentada
dos excedentes em recursos do SICAM e de manter adequados níveis de liquidez, centrou-se:

1) Em acompanhar o perfil temporal das aplicações dos excedentes pelas Caixas Associadas, o qual, com a trajectória de
descida pronunciada das taxas directoras do BCE, a partir de Outubro, tendeu gradualmente a alongar-se, situando-se
no final de 2008 em aproximadamente 6 meses, no caso dos depósitos constituídos junto da Caixa Central por prazo
inferior a 1 ano;

2) Depois da subida da taxa Refi verificada em contra-ciclo, em Julho de 2008, de 4% para 4,25 %, e com a acentuação
da crise (que acabaria por induzir a inversão do sentido daquela alteração e a acelerada descida da mesma taxa no
último trimestre do ano), no alongamento autónomo dos prazos de aplicação com o intuito de captar o aumento esperado
da margem financeira destas aplicações no cenário de aterragem das taxas de juro de curto prazo que começara a
desenhar-se a partir dessa altura, tudo isto dentro de limites de risco de Contraparte, fortemente condicionados no
contexto, de risco de taxa de juro e de liquidez definidos;

3) De forma a retirar o melhor partido das actuações descritas nos números anteriores, procurou-se ainda:

a. Intensificar a realização de operações alternativas ao mercado monetário, substituindo cedências directas a
Instituições de Crédito por tomadas de participação em programas de papel comercial com garantia bancária ou
de empresas de referência no mercado nacional. Nas circunstâncias de escassa liquidez que afectaram a Banca
concorrente, verificou-se um aumento dos spread nestas operações do qual o Crédito Agrícola acabaria por retirar
partido. O valor das operações desta natureza realizadas durante 2008 ascendeu a mais de 2.400 milhões de euros
e representavam em 31 de Dezembro de 2008 515 milhões de euros, cerca de 30% da posição de tesouraria de
curto prazo;
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b. Intensificar a realização de operações de reporte mediante a cedência de títulos em carteira. Com o aumento dos
spread nas operações interbancárias, reflectido no diferencial entre a Euribor e a taxa Refi, e a preferência por
activos percepcionados como de baixo risco, como os títulos cedidos, pôde, assim, realizar-se uma margem
interessante, incrementada ainda por via do alongamento do prazo das aplicações dentro dos limites estabelecidos,
em operações cujo valor transaccionado ascenderia, em 2008, a mais de 3 mil milhões de euros;

c. Complementar as actuações descritas nas alíneas anteriores, com a aquisição de obrigações de Instituições de
Crédito de referência e elevado rating, ou com garantia dos respectivos Estados, com binómio spread/prazo
interessante e possibilidade de reporte junto do BCE, mantendo, ou mesmo incrementando, a liquidez das aplicações;

4) Em gerir a cobertura de activos sensíveis ao comportamento das taxas de juro, nomeadamente as carteiras de obrigações
a taxa de juro fixa resultantes da aplicação de recursos do SICAM a prazos superiores a 1 ano, com recurso a instrumentos
financeiros derivados, em especial os contratos de futuros sobre dívida pública alemã. O valor de futuros transaccionado
em 2008 ascendeu a mais de 5.000 milhões de euros (valor nocional) que correspondeu a perto de 50 mil contratos
negociados;

5) Em continuar a desenvolver a actividade no mercado cambial, muito direccionada para a cobertura de operações de
clientes do SICAM, cujo volume negociado ascendeu em 2008 a 1.500 milhões de euros, representando um crescimento
de mais de 90%, incluindo operações realizadas com grandes empresas nacionais que operam em moeda estrangeira;

6) Em continuar a alargar a rede de contactos da Tesouraria e as alternativas de aplicação dos excedentes em recursos,
com benefício para os resultados da sua aplicação, não obstante os constrangimentos sentidos no funcionamento dos
mercados interbancários e de capitais.

Num ano extraordinariamente difícil para os mercados financeiros e com os condicionamentos operacionais ditados por um
tal contexto, o Crédito Agrícola pôde, ainda assim, consolidar e mesmo intensificar a sua presença e aumentar a sua visibilidade
nos mercados monetário, cambial e de capitais.
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EVOLUÇÃO DOS ACTIVOS SOB GESTÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO Valores em milhares de euros, excepto %

Montante Variação      % do Total
31.12.07 31.12.08 Absoluta Relativa 2007 2008

M. Monetário, P. Comercial e Depósitos BdP 1.938.087 2.125.435 187.348 9,7% 76,1% 76,5%
Obrigações 610.043 653.913 43.870 7,2% 23,9% 23,5%
TOTAL 2.548.130 2.779.348 231.218 9,1% 100,0% 100,0%

1.2.2. Caixas Associadas e Corporate Desk

Ao longo de 2008, o CEACD continuou a desenvolver o projecto de cooperação com as Caixas Associadas e com as Áreas
Comerciais da Caixa Central para a promoção, venda e distribuição de produtos de tesouraria e de mercados financeiros.
Prosseguiu assim o programa de visitas às Caixas Associadas visando a apresentação do “Serviço Caixas Associadas e Corporate
Desk” e a inventariação e desenvolvimento de oportunidades de cooperação conjunta neste domínio.
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Complementarmente, em Março de 2008, iniciou-se o Programa de Visitas à Sala de Mercados pelas Caixas Associadas.
Durante esse ano, visitaram a Sala de Mercados 26 Representantes de Caixas Associadas. No decurso das visitas dá-se a
conhecer a organização e funcionamento do Departamento Financeiro, as actividades nele desenvolvidas, com a perspectiva
de uma maior identificação com os respectivos aspectos técnicos e campo de aplicação comercial, riscos operacionais e
financeiros a ter em conta na respectiva negociação e processamento, além de se procurar desenvolver o conhecimento mútuo
e facilitar uma maior informalidade de contacto, necessários à promoção e desenvolvimento da actividade comercial conjunta
no dia a dia.

Dependendo das características do mercado local em que cada Caixa opera, estas iniciativas, naturalmente que com campo
de aplicação diferenciado, foram sendo muito bem acolhidas, sendo cada vez mais visíveis os resultados proporcionados por
uma mais próxima cooperação com as Caixas Associadas e as Áreas Comerciais da Caixa Central.

Para além do seu vasto campo de aplicação comercial directa, com especial incidência no domínio dos produtos e soluções
de gestão e cobertura dos riscos financeiros da actividade das empresas, o “Serviço Caixas Associadas e Corporate Desk”
disponibiliza produtos de negociação frequente, como cotações de divisas, ou a fixação de taxas de juro ou opções sobre
estas últimas, os quais tendem a favorecer, aproveitando a frequência desse contacto, a criação de condições para a
apresentação e venda de outros produtos e serviços de interesse para as Caixas Associadas e as Áreas Comerciais da Caixa
Central. Podem, assim, constituir uma conveniente testa de ponte com importantes sinergias comerciais, já que, independentemente
da densidade de relações de trabalho que com elas mantenham, as empresas procuram optimizar os seus resultados financeiros
e inscrever na sua agenda de consultas as Instituições de Crédito que recorrentemente lhes possam apresentar prontamente
cotações competitivas, como o Crédito Agrícola neste domínio.

Instrumental do desenvolvimento da actividade do Serviço Caixas Associadas e Corporate Desk tem sido o desenvolvimento
do projecto de implementação de uma nova plataforma informática para suporte da actividade da Tesouraria. Em 2008 passou
a ser possível registar e processar derivados de taxa de juro, designadamente swaps e opções sobre taxas de juro, em
redobradas condições de eficiência e controle, que não só habilitam o contínuo aperfeiçoamento da gestão e controle das
posições de Tesouraria, como criam o enquadramento adequado para a venda pelas Caixas Associadas de produtos a taxa
de juro fixa, quer no segmento de empresas, quer no de particulares (empréstimos, incluindo Crédito à Habitação). Com efeito,
com a continuada descida das taxas de juro, estão a criar-se condições para um renovado interesse por estas operações que
asseguram a estabilização do serviço de dívida de empresas e famílias, as resguardam da tremenda volatilidade dos mercados
e assim contribuam também para a melhoria dos respectivos perfis de crédito, consideração que se tenderá a revelar vital
face à contenção e maior selectividade deste último, ditadas pelo protelamento e consequências da crise financeira iniciada
em 2007. As Caixas Associadas podem desenvolver a colocação comercial destes produtos, com a garantia de que o respectivo
risco de taxa de juro poderá ser coberto junto da Caixa Central. O desenvolvimento deste projecto terá continuação em 2009,
com o lançamento de novos produtos desta natureza, nomeadamente relacionados com o mercado cambial.

Com a conclusão da plataforma informática desenvolvida pela CA Serviços, foi lançada em Julho de 2008 uma primeira
campanha de distribuição de Depósitos Estruturados (depósito “Energia 24”) integrada no Plano de Marketing. Esta campanha
permitiu alargar a gama de produtos de passivo à disposição dos Clientes do Crédito Agrícola. O sucesso da campanha,
medido pela larga ultrapassagem do objectivo inicialmente fixado, mas sobretudo porque nela participaram 88 Caixas
Associadas, cerca de 90% do total, veio demonstrar, se outras provas faltassem que a distribuição e colocação de depósitos
desta natureza tem um campo de aplicação vasto junto dos Clientes do Crédito Agrícola, em larga medida independente da
especificidade dos seus mercados locais.
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 1.2.3. Função Financeira no Grupo Crédito Agrícola

Com o desenvolvimento de ferramenta especializada na gestão dos riscos de liquidez e de taxa de juro, puderam aprofundar-se
em 2008 as actividades do Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO).

A solução técnica instalada possibilita aprofundar a gestão dos riscos de balanço associados a cada entidade do SICAM e
ao Grupo CA como um todo, de forma integrada e consistente, e assim concorrer para a análise articulada e a tomada de
decisão, no âmbito deste Comité, das diferentes vertentes funcionais relevantes para a actividade, nomeadamente a financeira,
a de risco e a comercial.

Em 2008, deu-se seguimento ao desenvolvimento da Função ALM - Gestão de Activos e Passivos, sendo de destacar a
adaptação do plano de contingência de liquidez do SICAM existente às melhores práticas de mercado, na sequência das
recomendações emitidas pelas diversas entidades de supervisão e incorporando os mais recentes desenvolvimentos de mercado.
Foram ainda criadas as bases necessárias à implementação de uma metodologia de apuramento da rentabilidade das diversas
unidades de negócio, com base em preços internos de transferência, e dados passos relevantes com vista a uma plena
integração da participação das Caixas Associadas no Comité de Gestão de Activos e Passivos.

1.2.4. Controlo de Risco na Área de Tesouraria

O controlo das actividades da Tesouraria e dos riscos específicos associados, nomeadamente de mercado, de crédito e de contrapartida
e operacionais, é assegurado, numa segunda linha pelo Gabinete Técnico do Departamento Financeiro (sendo a primeira a unidade
de coordenação da Sala de Mercados e do CEACD), que verifica permanentemente a observância dos limites de risco definidos
e produz, diariamente, relatórios sobre as actividades realizadas.

Neste domínio, a desejável intensificação e diversificação das actividades da Tesouraria em mercados e instrumentos e a dinamização
da promoção e venda de produtos e serviços de tesouraria e mercados através do CEACD vieram colocar renovadas exigências.

Neste sentido, durante o ano de 2008 entraram em produção os primeiros módulos de uma nova solução de suporte integrado
às actividades do front, back e middle office do Departamento Financeiro. A par da revisão dos processos internos de funcionamento,
esta solução permite adequar a gestão dos riscos operacional, de mercado e de contraparte às mais elevadas exigências da respectiva
gestão e controlo.

O desenvolvimento da referida solução informática facilita, ainda, a disponibilização de produtos adicionais, importantes para
o reforço da eficiência da gestão da tesouraria e com vasto campo de aplicação comercial no âmbito da actuação do CEACD.

1.2.5. Intermediação no Mercado de Capitais

Em 2008, o Departamento de Títulos da Caixa Central consolidou o processo de domiciliação das carteiras e contas de títulos
de clientes de custódia, na sequência da transferência da actividade de corretagem e custódia da Crédito Agrícola Dealer - Sociedade
Financeira de Corretagem, S.A. para a Caixa Central.

O número de contas de títulos existentes no final do ano ascendeu a 7.830 e o número de contas para negociação de futuros a 59.

Com a colaboração da CA Serviços, aperfeiçoou-se a integração no RURIS das aplicações informáticas para prestação dos serviços
de intermediação financeira nos mercados de capitais, com relevo para as funcionalidades de transacção em Bolsa no Internet
Banking do Crédito Agrícola - CA On-Line.
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Actividade Nº de Contratos Transaccionados Comissões Brutas
Mercado Futuros 68.434 266

Valores em milhares de euros

Actividade Valor Comissões Brutas
Mercado à Vista 2.643.043 256
Custódia/Depositário(1) 1.072.370 770
Papel Comercial 32.750 196
(1) Saldo a 31/12/2008.

1.3  Área Internacional, Emigração e Representações no Exterior

1.3.1. Área Internacional

O negócio internacional intermediado pela Caixa Central atingiu, até Dezembro de 2008, 1.720 milhões euros, representando
um crescimento de 17,8% em relação a igual período do ano anterior.

O crescimento ficou a dever-se a operações não-documentárias, que cresceram 19,7%, enquanto as operações documentárias,
de maior rentabilidade, decresceram 18,3%. Verifica-se assim que o aumento do negócio internacional se continua a dever
ao exclusivo crescimento da intermediação de operações não documentárias que, além de serem menos rentáveis, não
contribuem para a fidelização dos clientes.

A quota de mercado, calculada com base em valores de Dezembro de 2008, evoluiu positivamente, atingindo 1,7%.

EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO INTERNACIONAL Valores em milhares de euros, excepto %

  Dez-08 Dez-07
Volume Estrutura % % 08/07 Volume Estrutura %

Operações Documentárias(1) 60.410 3,5% -18,3% 73.950 5,1%
Operações Não-Documentárias 1.659.505 96,5% 19,7% 1.385.867 94,9%
TOTAL 1.719.915 100,0% 17,82% 1.459.817 100,0%
(1) Inclui saldos a Dezembro/2008 das operações que envolvem crédito.

QUOTA DO C.A. Valores em milhões de euros, excepto %

 Nacional(1) C.A.(2) Q.M.
Dez-07 94.645 1.406 1,5%
Dez-08 99.136 1.660 1,7%

 % 08/07 4,7% 18,1% 0,2p.p.%
(1) Valor do Comércio Internacional de Mercadorias e Serviços.
(2) Exclui Emigração.

Nesta plataforma de negociação o número de clientes passou de 906, em Janeiro, para 2.301 no final do ano.

Foi ainda organizada a emissão de Títulos Especiais de Investimento - “Caixa Central/2008 - 1ª emissão” no montante de
30 milhões de euros, com característica de dívida subordinada, com prazo indeterminado, colocada exclusivamente junto
das Caixas Associadas em Junho de 2008.

Apesar da complexidade do processo de transferência das carteiras de clientes e de o ano de 2008 ter ficado marcado pelo eclodir
da crise nos mercados financeiros, a actividade manteve-se a níveis apreciáveis, conforme os quadros seguintes expressam:
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A actividade internacional foi condicionada pela crise financeira e económica internacional.

No contexto actual a análise de risco de contraparte e de risco país exigiu um acompanhamento contínuo uma vez que, mesmo
no âmbito UE, nos deparamos com grande desproporção entre a dimensão dos bancos e o próprio produto do país. Acrescente-se
que as diferentes soluções encontradas pelos Estados implicaram diferentes graus de risco soberano.

O ano 2008 foi ainda marcado pelo arranque do SEPA (Single Euro Payments Area) tendo, neste âmbito, o Departamento
Internacional participado activamente no Grupo de trabalho interno e nos Comités Directivos da CISP (Comissão Interbancária
para os Sistemas de Pagamentos) para além da colaboração que já mantém há alguns anos junto da EBA (European Banking
Association) e dos Bancos Cooperativos participando nos Grupos de Trabalho de Pagamentos.

1.3.2. Emigração e Representações no Exterior

Esta unidade orgânica assume-se como uma área de negócio que, apesar de inserida na estrutura da Caixa Central, tem uma
actividade transversal a todo o Grupo, uma vez que está essencialmente vocacionada para o segmento dos clientes não
residentes em Portugal, desempenhando uma função de antena na captação e detecção de oportunidades de negócio para
todo o Grupo Crédito Agrícola, sendo que grande parte dos contratos são estabelecidos com clientes das CCAM.

Destacam-se nos seus objectivos estratégicos:

• A diversificação de fontes de captação de recursos;

• A exploração de nichos de mercado ao nível de produtos e serviços especializados e dedicados a emigrantes,
empresas não residentes e mercados externos;

• A gestão de negócio (no segmento de não residentes - particulares e empresas), ao serviço das Caixas Associadas;

• A extensão da presença e actuação do Grupo CA a territórios além fronteiras.

A actividade desta área já estende, assim, a presença internacional do Grupo, a países tais como Alemanha, Bélgica, Cabo
Verde, França, Luxemburgo e Suíça, estando em estudo o alargamento da presença a mercados de elevado potencial e de
forte presença e/ou influência portuguesa.

O ano de 2008, marcado pela extrema incerteza e volatilidade dos mercados financeiros e agudização da situação económica
mundial, teve impacto na actividade desta área de negócio, que se traduziu essencialmente na retracção da expansão a novos
mercados do incremento da dinamização comercial e, essencialmente, da diversificação da oferta de produtos financeiros,
havendo nesta vertente um retorno a produtos sem risco e com uma componente de sofisticação muito baixa.

Contudo, e como corolário de uma criteriosa actividade comercial e capacidade de adaptação a novos desafios, alicerçados numa
rigorosa gestão financeira dos balanços das Sucursais, registou-se um crescimento apreciável da actividade. Destaque-se a
extensão ao segmento Imigração, através da oferta de produtos dedicados, de que destacamos a implementação do serviço
de transferências internacionais via Western Union.

Emigração

Este segmento de clientes é de facto aquele a que é dedicado um maior dinamismo e inovação nas acções comerciais e nas
estruturas exteriores.
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Sucursais Financeiras Exteriores

Constituindo uma ferramenta de complementaridade e, simultaneamente, de aposta no desenvolvimento do negócio, a
actividade das duas Sucursais do Crédito Agrícola caracterizou-se pela manutenção de um crescimento sustentado na
competitividade, tentando, em simultâneo, fazê-lo sem deterioração da margem financeira e conseguindo-o mercê da atenção
especial atribuída a uma dedicada gestão de activos e passivos.

No final de 2008, as Sucursais detinham sob sua gestão cerca de 80 milhões de euros em recursos de clientes, o que representa
um crescimento de cerca de 26% relativamente ao período homólogo do ano anterior. Fruto da crescente actividade, o turnover
das suas operações cresceu mais de 140% para 4,3 mil milhões de euros, e os resultados consolidados subiram para,
aproximadamente, 527 mil euros.
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REMESSAS DE EMIGRAÇÃO Valores em milhares de euros, excepto %

 Nº OPS Volume Q.M.
2006 369.788 281.524 11,6%
2007 427.652 319.701 12,4%
2008 473.741 336.393 13,2%

 07/08 10,8% 5,2%
Não inclui os DP‘s de Emigrantes na SFE.

DEPÓSITOS DE EMIGRAÇÃO Valores em milhares de euros, excepto %

 Nacional Grupo CA Q.M.
2006 7.365.000 252.764 3,4%
2007 7.240.000 255.312 3,5%
2008 7.838.000 261.077 3,3%

 07/08 8,3% 2,3%

Como consequência desta estratégia e dadas as características especiais do Grupo, quer as remessas de emigração, quer os
depósitos provenientes da diáspora, registaram uma evolução positiva, situando-se inclusivamente o crescimento das remessas
acima do apresentado a nível nacional, de onde resultou uma subida da quota de mercado do Crédito Agrícola. Na verdade,
as remessas cresceram em volume cerca de 5,2% e os depósitos aumentaram 2,3%.

1.4  BancaSeguros

1.4.1. Seguros - Ramos Reais

O ano de 2008 ficou marcado de forma positiva pela distinção atribuída à CA Seguros de Melhor Seguradora Não Vida no
segmento de Pequenas e Médias Empresas no estudo “500 Maiores & Melhores” empresas em Portugal, promovido pela
revista Exame, pela Informa D&B e pela Deloitte.

No desenvolvimento da sua estratégia, a CA Seguros continua a assumir como central a actividade de Bancasseguros,
privilegiando a sua ligação ao Crédito Agrícola no âmbito de um quadro institucional de cooperação e de partilha de resultados,
com o objectivo de prestar um serviço de elevada qualidade assegurando elevados níveis de protecção a todos os clientes
na área dos seguros Não Vida.

A taxa de penetração da CA Seguros nos clientes do Crédito Agrícola tem evoluído de forma positiva ao longo dos últimos
anos, registando no final do ano de 2008 um valor de 14,3%, pelo que subsiste um enorme potencial de crescimento.

Suportando a estratégia e potenciando a política comercial definida, renovou-se mais uma vez o Sistema de Incentivos,
estruturado e orientado para os colaboradores das CCAM. A adesão continuou a exceder as expectativas tendo sido um forte
impulsionador das vendas. Do total de cerca de 3.500 colaboradores do Crédito Agrícola, 2.170 efectuaram vendas em 2008
o que representa uma consolidação do envolvimento destes.
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Refira-se que o modelo de determinação das remunerações de mediação a pagar às CCAM, além de incentivar um enfoque
nos segmentos de clientes e produtos mais rentáveis, inclui um forte incentivo ao aumento da taxa de penetração no universo
dos clientes do Crédito Agrícola e do número médio de apólices por cliente (captação) tendo garantido um crescimento  da
taxa média de remunerações pagas às CCAM de 6,7%.

Com o objectivo de libertar cada vez mais os colaboradores das CCAM de tarefas administrativas, permitindo a sua maior
dedicação à função comercial e ao serviço ao cliente, foi concretizada a centralização, pela CA Seguros, da impressão e envio
aos clientes de toda a documentação relativa aos Contratos de Seguros.

Ao nível da actividade comercial, há ainda a destacar a implementação de medidas visando uma adequada subscrição, o
controlo da sinistralidade e a maior consciência da rede para a Criação de Valor para o Grupo CA.

No ano de 2008, foram lançados os Produtos CA Protecção Financeira e CA Energias Renováveis, ambos associados a
produtos bancários do Crédito Agrícola.

Continuou a aposta nas acções de marketing local dando-se um apoio concreto à dinamização da actividade nas CCAM
envolvidas, e colaborou-se, também, ao nível das campanhas integradas com a participação do Departamento de Marketing
da Caixa Central, procurando-se capitalizar sinergias ao nível do cross-selling de produtos bancários e de seguros.

Em colaboração com o Centro de Formação da Caixa Central, deu-se continuidade ao processo formativo disponibilizado,
por via de e-learning, pela Associação Portuguesa de Seguradores para a certificação dos colaboradores do SICAM, tendo-se
garantido no ano de 2008 a certificação de 808 colaboradores.

A III Convenção Anual da CA Seguros contou com a presença dos colaboradores das CCAM que atingiram os objectivos
necessários para essa qualificação. As viagens no âmbito do sistema de incentivos distinguiram igualmente os colaboradores
das CCAM com melhor performance na venda de seguros, que continuam a referir estas iniciativas como um dos factores
mais motivantes para a contínua melhoria da sua performance comercial.

unidade: milhares de euros

RUBRICA 2006 2007 2008
Prémios Brutos Emitidos 65.442 68.516 73.077
Activo 124.920 130.887 139.250
Capitais Próprios 19.144 21.532 22.618
Resultado Líquido 3.763 4.206 1.656
Nº. Colaboradores no final do ano 112 125 137

A capacidade comercial do Crédito Agrícola permitiu superar o nível de evolução do mercado Não Vida em prémios brutos
emitidos, apresentando a CA Seguros um crescimento de 6,7% enquanto o mercado Não Vida apresentou uma variação
negativa de -1,3%.

Nos produtos em que a Companhia tem vindo a apostar, registaram-se variações positivas, nomeadamente, em Acidentes
Pessoais, Saúde, Responsabilidade Civil e Habitação.

A boa performance ao nível da Produção reflectiu-se favoravelmente sobre a carteira de seguros que atingiu 300 mil apólices
em Dezembro de 2008, um aumento de 7,0% em relação ao final de 2007. Da mesma forma, o número de clientes com
apólices em vigor aumentou 6,6%, de 159 mil para 170 mil, tendo-se verificado um aumento do número médio de apólices
por cliente, de 1,76 em 2007, para 1,77 em 2008.
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O equilíbrio na estrutura da carteira de Seguros e uma gestão técnica rigorosa contribuíram para se manter uma taxa média
de sinistralidade de cerca de 55% dos prémios adquiridos. O ligeiro aumento face a 2007 é explicado por um significativo
reforço das Provisões para Sinistros no ano de 2008, pelo montante de 7,9 milhões de euros, traduzindo uma política de
provisionamento conservadora.

As Margens Técnicas geradas em 2008 foram muito próximas das geradas em 2007, não obstante o reforço das Provisões
Técnicas.

Os Custos Operacionais registaram um aumento de apenas 1,9% em 2008, merecendo especial referência a rubrica das
remunerações de mediação de seguros, a qual registou um aumento de 6,7%.

Os Investimentos Financeiros cresceram 9,2%, traduzindo o efeito do aumento da actividade, da carteira de seguros e das
Provisões Técnicas.

Dada a evolução negativa dos mercados de capitais ao longo do ano, a CA Seguros decidiu efectuar a alienação integral das
unidades de participação que detinha no fundo Raíz Europa gerido pela CA Gest, realizando uma menos-valia de 2,7 milhões
de euros, mas evitando desta forma perdas potenciais superiores.

Consequentemente, os Resultados dos Investimentos Financeiros ascenderam apenas a 654 mil euros em 2008, enquanto
em 2007 tinham sido de 2,9 milhões de euros.

Os Resultados Antes de Impostos situaram-se em 2,4 milhões de euros, o que representa uma redução de 56,9% relativamente
ao ano anterior, explicado por uma forte deterioração do Resultado Financeiro.

Ainda assim, a exploração equilibrada, ao nível da actividade técnica, permitiu acomodar integralmente o forte impacto
negativo da crise nos mercados financeiros, e apresentar um Resultado Líquido de cerca de 1.656 mil euros.

Pelo 2º ano consecutivo a Assembleia-Geral da CA Seguros aprovou a proposta de Distribuição de Resultados incluindo o
pagamento de Dividendos aos Accionistas, no montante de 540 mil euros, o que corresponde a 33% do Resultado Líquido do
Exercício.

A situação patrimonial da CA Seguros registou uma evolução estável em 2008, traduzida num continuado aumento dos
Capitais Próprios e num elevado nível de cobertura das Garantias Financeiras exigidas pela entidade de supervisão (Instituto
de Seguros de Portugal).

O ano de 2008 ficou ainda marcado por um reforço das Provisões Técnicas (Brutas), as quais cresceram 8,5 milhões de euros,
o que contribui para a elevada solidez económica da Companhia e para um reforço das Garantias Financeiras, garantindo
uma maior segurança aos Segurados e Sinistrados.

As responsabilidades relativas aos Segurados encontram-se devidamente asseguradas em 31 de Dezembro de 2008, quer
ao nível da representação das Provisões Técnicas, quer ao nível da Margem de Solvência, em que a taxa de cobertura se situava
em 196%, um valor claramente acima da média do mercado Não Vida.

Os Activos elegíveis para a representação das Provisões Técnicas asseguravam um grau de cobertura destas de 122%.
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1.4.2. Seguros - Ramos Vida

A Produção realizada em 2008 permitiu à CA Vida manter o lugar no Ranking das 10 maiores Companhias de Seguros de
Vida em Portugal.

O ano de 2008 ficou ainda marcado pelo 10º aniversário desta Companhia, pela introdução de novas tarifas de Seguros de
Risco que tornaram os produtos associados às mesmas mais competitivos e pelo aumento da oferta de Soluções de Capitalização.

Em 2008, regressaram de forma capitalizada, às Caixas Agrícolas, cerca de 57,6 milhões de euros pela via dos vencimentos,
resgates e outros sinistros de Seguros de Capitalização, sendo este um importante veículo de fidelização e optimização da
relação com o cliente.

Sendo a comunicação directa com o canal bancário um meio de proximidade com os colaboradores das Caixas Agrícolas e,
em simultâneo, com os seus clientes, apostou-se numa informação regular, precisa e clara, utilizando as novas tecnologias.

A forte aposta estratégica da CA Vida na formação profissional é determinante no contributo para o incremento de competências
dos seus recursos humanos tendo cumprido na íntegra o Plano de Formação do GCA e, adicionalmente, apresentado propostas
visando a progressão dos níveis de conhecimentos técnicos necessários a uma prestação de serviços assertiva, proactiva e
dinâmica. Foram constantes as acções de actualização de conhecimentos desenvolvidas por iniciativa da Companhia, respondendo
às várias solicitações das Caixas Agrícolas.

Em 2008, bem como em anos anteriores, os encontros “Um dia na minha Vida” continuaram a acolher nas instalações da
CA Vida colaboradores de diferentes Caixas Agrícolas, de forma a partilhar as suas experiências e realidades distintas.

O ano de 2008 funcionou como ano de consolidação das tecnologias no seio da organização, tendo sido criadas melhorias
de modo a incrementar o nível de qualidade de serviço, através da disponibilização de ferramentas de automatização, integração
e validação de informação.

O sistema informático foi objecto de uma actualização que englobou a estrutura de dados e de Menus. Esta actualização
tornou mais eficaz a consulta e a disponibilização de informação quer ao nível interno, quer ao nível da integração de módulos
aplicacionais, elevando os níveis de serviço prestados a clientes e Caixas Agrícolas.

Procedeu-se ainda à adequação das directivas regulamentares do sector, nomeadamente no respeitante à Gestão de Risco e
Controlo Interno, tendo sempre como objectivo a redução do risco operacional, e o aumento da produtividade.

No que respeita aos projectos desenvolvidos no seio do Grupo Crédito Agrícola, destaque-se a participação da CA Vida no
projecto ISMC (Infra-estrutura de suporte ao Marketing e Comercial) e no projecto Plano de Continuidade de Negócio.

Num contexto desfavorável, a política de investimentos adoptada na gestão das carteiras assumiu um carácter defensivo e
claramente orientada para a preservação do capital.

No ano de 2008, a CA Vida apresentou um volume de prémios brutos emitidos de 129 milhões de euros o que representou
um decréscimo de 8,3% quando comparado com o ano anterior. Contudo, é de salientar o crescimento alcançado nos produtos
de Risco em 8,7%.
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PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS
E CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE PENSÕES Valores em milhares de euros, excepto %

2007 2008 Δ% 08/07
Prémios de Risco 17.362 18.865 8,7%
Prémios de Capitalização 123.634 110.424 -10,7%
Subtotal 140.996 129.289 -8,3%
Fundos de Pensões 32.073 8.652 -73,0%
TOTAL 173.068 137.941 -20,3%

No que respeita a Fundos de Pensões, o volume de contribuições ascendeu em 2008 a 8,6 milhões de euros. A diminuição
do valor de contribuições em comparação com o ano anterior é explicada pela transferência da gestão para a CA Vida do
Fundo de Pensões Crédito Agrícola ocorrida em 2007.

No ano de 2008, 13,7% do volume de negócios refere-se a Produtos de Risco, 80,1% a Produtos de Capitalização, sendo o
peso das contribuições para Fundos de Pensões de 6,2%.

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA Valores em milhares de euros

2007 2008
Activo Líquido 601.247 657.092
Situação Líquida 132.835 33.277
Resultado Líquido 7.213 -275
Nº. Colaboradores Efectivos 38 40

CUSTOS COM SINISTROS Valores em milhares de euros, excepto %

2007 2008 Δ% 07/08
Risco
Montantes Pagos 6.164 5.365 -13,0%
Provisão para Sinistros (Variação) 1.498 -462 -130,9%
TOTAL 7.663 4.902 -36,02%
Capitalização
Montantes Pagos 42.014 57.625 37,2%
Provisão para Sinistros (Variação) -307 -13 -95,7%
TOTAL 42.014 57.612 37,12%
Nota: Os valores não incluem custos de gestão imputados.

Os custos com sinistros aumentaram 38% na Carteira de Capitalização, com especial destaque para os resgates e para os
sinistros pagos por falecimento ou invalidez que registaram um crescimento de 59% e 76%, respectivamente. Na Carteira
de Risco assistiu-se a um decréscimo de 36% nos custos com sinistros comparando com o período homólogo.

Como consequência da evolução negativa do mercado de capitais, a Companhia registou perdas em investimentos, o que
provocou um resultado negativo de 275 mil euros.

Foi ainda realizado um aumento de capital, reservado a accionistas no montante de 4,5  milhões de euros, pela emissão de
900.000 novas acções ao valor nominal de 5 euros.
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1.5  Banca de Investimento

1.5.1. Gestão de Activos e Fundos de Investimento / Fundos de Investimento Imobiliário

O valor global dos activos sob gestão da CA Gest apresentou em 2008 um crescimento modesto, mas positivo, de 0,4%,
contrariando a evolução negativa do sector. Em 31 de Dezembro de 2008, os activos líquidos sob gestão da CA Gest totalizavam
904,9 milhões de euros.

| ACTIVOS SOB GESTÃO (VALOR GLOBAL)

F.I.M. Gestão de Carteiras

2007 2008

904,9

793,5

111,4

901,1

740,0

161,1Valores em milhões de euros

O valor líquido global dos Fundos de Investimento Mobiliário geridos pela CA Gest e comercializados pelo Crédito Agrícola
totalizou 111,4 milhões de euros, em Dezembro de 2008, o que corresponde a uma forte diminuição de 30,9% face a
Dezembro de 2007, ainda assim significativamente menor do que a verificada neste sub-sector do mercado (-44,3%).

Se excluirmos os Fundos Especiais de Investimento geridos pela CA Gest, os restantes Fundos registaram uma redução do
total dos seus activos líquidos de 64,9 milhões de euros, correspondente a 51,9%, superior ao decréscimo de 48,1% verificado
no mercado.

Contudo, o crescimento dos Fundos Especiais de Investimento geridos pela CA Gest, decorrente do lançamento de dois novos
Fundos, cifrou-se em 42,3%, acima dos 36,7% registados no sector. Este tipo de fundos passou a constituir a parcela mais
importante (45,9%) do “mix” de produtos financeiros que a CA Gest disponibiliza para comercialização.

O Fundo Raiz Poupança Reforma-Educação continuou a registar a transferência de PPR/E para outras entidades gestoras e
deverá ser liquidado em 2009.

| ACTIVOS SOB GESTÃO POR TIPO DE FUNDO
F. Merc. Monetário
e de Tesouraria
25,1%

Fundos de
Rendimento
12,1%

Fundos Mistos
e Fundos de Fundos
12,1%

Fundos
de Acções

4,4%

F. Poup.
Ref./Educ.

0,4%

F.E.I.
45,9%
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Apesar de o Fundo Raiz Tesouraria ter apresentado uma rentabilidade positiva e, consequentemente, superior à média dos
fundos desta classe que encerrou o ano com um valor negativo, verificou-se uma redução do valor global líquido do fundo
superior à média do mercado. Este tipo de evolução também se verificou relativamente ao Fundo Raiz Europa, cuja rentabilidade,
profundamente atingida pela desvalorização dos mercados accionistas, foi, ainda assim, bastante melhor que a média deste
tipo de fundos.

Todos os OICVM geridos pela CA Gest obtiveram rentabilidades superiores às rentabilidades médias dos fundos congéneres.

Do facto de a evolução dos activos dos fundos de investimento geridos pela CA Gest ter sido menos desfavorável que a
verificada neste sub-sector, decorreu o ganho de uma posição no “ranking” das entidades gestoras de Fundos – ocupando
agora a 12ª posição - e um ligeiro ganho da quota de mercado da sociedade.

Gestão de Carteiras

O montante sob gestão de carteiras de clientes registou em 2008 um crescimento de 7,2%, atingindo os 793,5 milhões de
Euros no fecho do exercício, o que representa um acréscimo de 53,5 milhões de euros face ao final de Dezembro do ano
anterior. Esta evolução positiva, claramente acima do desempenho do sub-sector, ficou inteiramente a dever-se ao crescimento
das carteiras de clientes institucionais.

Com efeito, o montante sob gestão das carteiras de clientes institucionais aumentou 10,7%, enquanto as carteiras de clientes
particulares registaram um decréscimo de 55,2%.

O crescimento do montante das carteiras sob gestão da sociedade acima da média do sub-sector é responsável por um ligeiro
ganho de quota de mercado mantendo, no entanto, o 7º lugar no ranking nacional.

Diversificação da Oferta

O desenvolvimento e diversificação da oferta de fundos de investimento da CA Gest continuou a privilegiar os fundos especiais
de investimento, como forma de melhor adequar essa oferta ao perfil dos clientes.

Assim, em 2008, a CA Gest lançou o seu primeiro fundo especial de investimento fechado – CA Agro-Valorização – indexado
à valorização de um cabaz de bens agrícolas. Concretamente, o fundo tem como objectivo:

a) Obter, na data final de reembolso, 100% do capital inicialmente subscrito na data de constituição do Fundo,
independentemente da evolução dos mercados de futuros sobre bens agrícolas, mas sujeita à capacidade financeira
das entidades emitentes dos instrumentos de dívida que integram a carteira do Fundo;

b) Obter, na data final de reembolso, uma remuneração total líquida correspondente a 80% da valorização média
de um cabaz composto em partes iguais pelos Contratos a Futuro (“Near Contract Generic Future”) sobre os
produtos agrícolas Trigo, Milho, Soja e Açúcar, sendo que para a valorização média do cabaz cada produto agrícola
não poderá contribuir com uma valorização superior a 30%.

Em Novembro foi lançado o Fundo Especial de Investimento Aberto CA Euribor+, o qual tem por objectivo:

a) Assegurar, no final do período de investimento, o Reembolso do Capital Investido;

b) Proporcionar rendimentos periódicos líquidos correspondentes a 80% da taxa Euribor a 6 meses, em vigor na data
de início de cada período a que respeita o rendimento, acrescida de um “spread” em função das condições de mercado.
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Estes novos produtos financeiros constituem investimentos alternativos, que não se encontram indexados à evolução dos
mercados accionistas e obrigacionista.

O lançamento de novos fundos especiais de Investimento – CA Agro Valorização e CA Euribor+ –, deu origem a novas acções
de formação regionais, destinadas aos colaboradores da área comercial da Caixa Central e das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo.

Principais Indicadores Financeiros

CA GEST Valores em milhares de euros, excepto %

Variação
 2007 2008 Valor %
Margem Financeira 99 111 13 12,8%
Produto Bancário 2.085 2.105 19 0,9%
Custos de Funcionamento 1.471 1.826 355 24,2%
Activo (Líquido) 3.634 3.818 184 5,1%
Passivo 455 476 21 4,6%
Situação Líquida 3.179 3.342 163 5,1%

A margem financeira, constituída, no essencial, pela remuneração das aplicações financeiras da sociedade, registou um
acréscimo de 12,8% em relação ao exercício anterior, apesar da diminuição do capital médio aplicado, em resultado da
variação positiva das taxas de juro.

As comissões de gestão, de subscrição e de resgate, auferidas pela Sociedade, registaram uma diminuição de 1,9% resultante
do decréscimo do montante sob gestão relativo aos Fundos de Investimento Mobiliário e às carteiras de clientes particulares,
já que o crescimento das carteiras de clientes institucionais foi insuficiente para compensar aquele efeito.

A redução na comercialização dos Fundos de Investimento Mobiliário traduziu-se numa diminuição de 18,4% das comissões
de comercialização pagas à Caixa Central e às CCAM, cujo valor foi de 573,6 mil euros.

Assim, o produto bancário apresentou uma pequena variação positiva de cerca de 19,5 mil euros, correspondente a um
acréscimo de 0,9% face ao exercício anterior.

O reforço do quadro de colaboradores da Sociedade, embora iniciado em exercícios anteriores, teve pleno impacto em 2008,
e conduziu a um agravamento dos custos com pessoal de 29,9%. Os custos gerais administrativos mantiveram-se contidos,
apresentando um acréscimo de apenas 1,9%. O reforço da área comercial e consequentemente das viaturas ao serviço da
sociedade determinou o acréscimo das amortizações.

Para fazer face a eventuais efeitos negativos, embora não determinados, associáveis a responsabilidades derivadas do exercício
da gestão dos fundos de investimento mobiliário e das carteiras de clientes, no contexto de incerteza em que está a ser
desenvolvida a actividade da Sociedade, a CA Gest decidiu constituir uma provisão no valor de 100 mil euros.

Deste modo, verificou-se um aumento dos custos de funcionamento de 24,2%, superior ao crescimento dos proveitos.

Em consequência do modesto crescimento dos proveitos e do agravamento dos custos de funcionamento, os resultados antes
de impostos registaram em 2008 um decréscimo de 54,7% ascendendo a 278,7 mil euros. Por sua vez, os resultados líquidos
de impostos, cifraram-se em 162,8 mil euros, menos 260,4 mil euros que no ano anterior.

Os activos totais aumentaram 5,1% e os capitais próprios atingiram os 3,3 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo
igualmente de 5,1% face ao exercício anterior.
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1.5.2. Consultoria Financeira

O exercício de 2008 foi o quarto ano completo de actividade da Sociedade no quadro da nova missão e objectivo estratégico
que presidiram à sua refundação em Dezembro de 2004. As linhas orientadoras continuaram a ser dotar o Grupo Crédito
Agrícola de uma Unidade de banca de negócios, prosseguindo o objectivo estratégico de contribuir para a oferta de um serviço
global e integrado aos clientes do Grupo Crédito Agrícola complementando, e potenciando, os negócios de banca, seguros
e intermediação financeira não bancária.

No exercício da sua actividade, a CA Consult continuou a apostar na criação de notoriedade enquanto entidade de assessoria
de referência à economia e a sectores como o Agronegócio, as Energias Renováveis, a Saúde, o Turismo e as Parcerias Público-
Privadas na área de concessões.

Salientamos no ano de 2008, a reformulação do site institucional da sociedade na Internet, com os objectivos de explicitar
as competências existentes e as capacidades adquiridas nos últimos anos e providenciar melhor integração na oferta de
serviços financeiros do Grupo Crédito Agrícola, contribuindo também para fundamentar a crescente notoriedade da CA Consult
junto do mercado.

Ao nível do Capital de Risco, apesar da conjuntura desfavorável, a CA Consult esteve envolvida na apreciação de 22 intenções
de investimento (mais 4 que em 2007), das quais 17 foram angariadas em 2008 (mais 6 que no ano anterior). As propostas
de participação foram originadas no sector Agronegócio – produtos hortícolas, viti-vinicultura, fileira do azeite, avicultura,
fruticultura, tecnologias de informação e telecomunicações, café, energias renováveis e biotecnologia.

No sector do Agronegócio, a CA Consult realizou um amplo levantamento sectorial à escala nacional com caracterização
económico-financeira de PME de áreas elegíveis para investimentos do FCR Agrocapital. Também neste sector foram
desenvolvidos pontos de vista sectoriais com enfoque nos sub-sectores da alimentação de qualidade, nutracêuticos, azeite,
cortiça e logística com base nos quais foram realizados contactos personalizados com mais de 60 empresas com o objectivo
de divulgar o Fundo e angariar oportunidades de investimento.

Em complemento, e com vista à consolidação da posição no sector de Agronegócio, foram desenvolvidas outras iniciativas,
cujos benefícios se esperam vir a retirar durante 2009 e 2010, relativas a Consolidações no sector cooperativo e
Internacionalização. Durante 2008, mantiveram-se os contactos com Cabo Verde, com vista à implementação de um projecto
de AgriBusiness neste país. Adicionalmente, desenvolveram-se algumas relações com a OCB (Organização de Cooperativas
Brasileiras) que se espera poderem vir a dar frutos, nomeadamente, a partir de 2010.

Relativamente à actuação nos outros sectores de actividade económica, destacam-se na área da Saúde a conclusão de uma
operação de venda de 30 unidades de saúde e, na área da Construção e Aluguer de Módulos, a conclusão de uma operação
de venda do 2º player a operar em Portugal a um consórcio de investidores nacionais.

No que concerne a projectos de assessoria financeira e de gestão desenvolvidos destacam-se as parcerias público-privadas
(assessoria à Silopor no âmbito da Concessão dos Terminais de Lisboa e Trafaria) e, novamente na área da Saúde, a conclusão
da assessoria a um grupo de saúde internacional a actuar em Portugal para a aquisição de unidades de negócio em meios
complementares de diagnóstico e terapêutica em Portugal.

Do ponto de vista comercial, os mandatos angariados em 2008 e a desenvolver operacionalmente em 2009, incidiram
sobretudo nos sectores da Saúde, Vinícola, Embalagem e Rotulagem, Componentes para Indústria Automóvel, Indústria
Suplementos Alimentares, Turismo e Imobiliário.

Transversalmente, para reforçar as suas capacidades ao nível da prestação de serviços de assessoria financeira, a CA Consult
tem vindo a desenvolver o relacionamento com operadores nacionais e internacionais de Capital de Risco, Private Equity e
outras entidades de assessoria financeira internacionais, designadamente através da Pandion Partners.
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Do ponto de vista contabilístico e de resultados, a CA Consult manteve o crescimento de proveitos operacionais na ordem
dos 8%, reflectindo a evolução do negócio, a angariação de clientes e espelhando os esforços de promoção comercial que
também caracterizaram os anos anteriores.

A rentabilidade dos capitais próprios foi positiva (12%), mas inferior a 2007, fundamentalmente pelo efeito conjugado da
diminuição de resultados líquidos e aumento dos fundos próprios provenientes da retenção de resultados do exercício de 2007.

CA CONSULT Valores em milhares de euros

2006 2007 2008
Activo Líquido 664 768 839
Situação Líquida 327 421 472
Resultado Líquido 93 94 52
Nº. Colaboradores Efectivos 12 17 21

O resultado líquido atingiu em 2008 os 52 mil euros tendo este valor resultado essencialmente do acréscimo nos Proveitos
Operacionais na ordem dos 8%, do acréscimo do cash-flow operacional (EBITDA) de cerca de 10%, da constituição de
ajustamentos para dívidas de clientes de cobrança duvidosa e dos custos extraordinários sob a forma de donativos.

2. Análise Financeira

INDICADORES DE EXPLORAÇÃO

As contas do SICAM referentes ao exercício de 2008 foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de
Contabilidade (NIC). Tendo as contas relativas a 2007 sido elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade
Ajustadas (NCA), a comparabilidade entre os valores referentes aos dois exercícios exige, em certos casos, devidamente
assinalados, alguns ajustamentos nos valores de 2007.

 unidade: milhares de euros excepto percentagens

SÍNTESE DE INDICADORES
2007 2008 VARIAÇÃO

 Absoluta Relativa
Margem Financeira 387.051 403.189 16.139 4,2%
Comissões Recebidas (líq.) 75.517 87.009 11.492 15,2%
Resultados em Operações Financeiras (líq.) 265 - 499 -764 - 288,4%
Outros Proveitos Líquidos 23.360 23.254 -106 -0,5%
Produto Bancário 486.193 512.953 26.760 5,5%
Custos de Estrutura 262.989 284.755 21.766 8,3%
Provisões e Imparidade 71.256 79.548 8.292 11,6%
Resultado antes de Impostos 151.948 148.649 -3.299 -2,2%
Impostos Correntes 51.825 44.460 -7.365 -14,2%
Impostos Diferidos -13.207 -16.951 3.743 -28,3%
Resultado Líquido 113.330 121.140 7.810 6,9%
ROA(1) 1,10% 1,10%
ROE 13,90% 13,08%
Resultado antes de Impostos/Activo Líquido (1) 1,48% 1,35%
Produto Bancário/Activo Líquido(1) 4,73% 4,68%
Resultado antes de Impostos/Capitais Próprios 18,64% 16,05%

Rácios calculados considerando os valores médios do Activo Líquido e Capitais Próprios de cada exercício.
(1) O Activo Líquido de 2007 foi ajustado às NIC a fim de permitir a comparabilidade dos rácios.
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| EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS

2007 2008

113.330 151.948 121.140
Valores em
milhares de euros 148.649

Resultado Líquido
Resultado antes de Impostos

A evolução dos principais indicadores de exploração do SICAM referentes ao exercício de 2008 conduziu a um crescimento
do Resultado Líquido em 7.810 milhares de euros (+6,9% do que em 2007), atingindo assim os 121.140 milhares de euros.

A obtenção deste resultado esteve associada a uma evolução favorável do Produto Bancário que aumentou de 486.193 milhares
de euros em 2007 para 512.953 milhares de euros em 2008 (+5,5%).

| EVOLUÇÃO DO PRODUTO BANCÁRIO

2007 2008

486.193
Valores em
milhares de euros 512.953

A margem financeira, principal componente do Produto Bancário, representando 78,6% do seu valor total, apresentou um
crescimento de apenas 4,2% (havia crescido 10,1% em 2007), que em valor se situou nos 16 milhões de euros (contra mais
de 35 milhões em 2007). Este crescimento relativamente débil da margem financeira em 2008 reflecte, naturalmente, as
condições de mercado mais difíceis que as Caixas Associadas enfrentaram, caracterizado em particular pela pressão sobre o
custo dos recursos, mas com a competição do lado do crédito a fazer-se sentir ainda durante boa parte do ano. O crescimento
forte de 2007, porém, está influenciado por reclassificações contabilísticas decorrentes da adopção das NIC, introduzidas nesse
exercício.

Em sentido oposto, no entanto, a evolução do saldo de comissões deu um contributo muito expressivo para a expansão do
produto bancário, tendo aumentado 15,2% em relação a 2007, ou quase 11,5 milhões de euros em termos absolutos.

No exercício anterior, note-se para efeitos comparativos, o saldo de comissões até registara um decréscimo, de quase 2%.
Para a evolução positiva do saldo de comissões em 2008 terá contribuído a maior dinâmica na venda cruzada, nomeadamente
de produtos de seguros, no âmbito da actividade de “bancaseguros” do Grupo, e também a crescente sensibilização das
Caixas para a importância dos proveitos inerentes às comissões bancárias e a consequente acrescida eficácia na sua cobrança.
O projecto “Preçário e Margem Complementar” terá sido, neste capítulo, um factor importante.

Nas restantes componentes do Produto Bancário, o contributo dos “Resultados de Operações Financeiras”, reflexo da situação
financeira internacional, foi marginalmente negativo, e os “Outros Proveitos de Exploração”, em que se inclui a recuperação
de crédito, não evidenciaram variação significativa em relação a 2007, sendo o seu valor de cerca de 23 milhões de euros
em qualquer dos anos.
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| COMPOSIÇÃO DO PRODUTO BANCÁRIO

0%

100%

Outros Proveitos (inclui Resultados de Operações Financeiras)
Comissões Líquidas
Margem Financeira

4,9%

15,5%

79.6%

2007 2008

4,4%

17,0%

78,6%

A evolução dos juros pagos deve-se quase exclusivamente à remuneração associada aos recursos de clientes, uma vez que o
Crédito Agrícola não recorre, praticamente, a financiamentos junto de outras Instituições de Crédito, com excepção de operações
“repo” que se enquadram na gestão de liquidez.

A evolução verificada nos juros recebidos resultou, por sua vez, do aumento quer dos juros provenientes das operações de
crédito a clientes (+41.196 milhares de euros), quer dos juros provenientes das aplicações em Instituições de Crédito (+24.432
milhares de euros), decorrentes de aplicações da Caixa Central no mercado interbancário.

  valores em milhares de euros, excepto percentagens

MARGEM FINANCEIRA DO SICAM
 2007 2008 VARIAÇÃO

  Absoluta Relativa
Juros Recebidos 612.591 676.938 64.348 10,5%
dos quais:
Aplicações em Instituições de Crédito 61.059 85.491 24.432 40,0%
Crédito sobre Clientes 516.771 557.967 41.196 8,0%
Aplicações em Títulos 34.761 33.480 -1.280 -3,7%
Outros - - - -

Juros Pagos 225.540 273.749 48.209 22,4%
dos quais:
Recursos de Instituições de Crédito 9.367 15.621 6.254 66,8%
Recursos de Clientes 210.940 246.825 35.885 17,0%
Outros 5.234 11.303 6.070 116,0%

Margem Financeira 387.051 403.189 16.139 4,2%

No respeitante à Margem Financeira, o aumento do volume de juros recebidos (64.348 milhares de euros), foi superior ao
dos juros pagos (48.209 milhares de euros), num contexto de subida generalizada das taxas Euribor nos três primeiros trimestres
do ano, a que se seguiu uma descida acentuada no último trimestre, mantendo-se porém a referida pressão concorrencial
do lado dos recursos, face às “contraintes” de liquidez da maioria das Instituições Financeiras.
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  valores em milhares de euros, excepto percentagens

COMISSÕES
 2007 2008 VARIAÇÃO

  Absoluta Relativa
Por Garantias Prestadas 6.184 5.999 -185 -3,0%
Por Serviços Prestados 49.501 67.608 18.108 36,6%
Outras Comissões 27.637 23.268 -4.369 -15,8%

Comissões Recebidas 83.322 96.876 13.554 16,3%

Por Serviços Bancários de Terceiros 7.462 9.290 1.828 24,5%
Outras Comissões 343 577 234 68,3%

Comissões Pagas 7.805 9.867 2.062 26,4%

Comissões Líquidas 75.517 87.009 11.492 15,2%

Os custos de estrutura registaram um aumento de 8,3% relativamente a Dezembro de 2007, resultante do aumento dos
Custos com Pessoal em 9,7% e dos Gastos Gerais Administrativos em 7,0%, totalizando uma variação de cerca de 21,8 milhões
de euros.

  valores em milhares de euros, excepto percentagens

CUSTOS DE ESTRUTURA
 2007 2008 VARIAÇÃO

  Absoluta Relativa
Custos com Pessoal 136.035 149.294 13.259 9,7%
Gastos Gerais Administrativos 112.958 120.885 7.928 7,0%
Amortizações 13.996 14.576 580 4,1%

Custos de Estrutura  262.989 284.755 21.766 8,3%

No que se refere aos Gastos Gerais Administrativos, a maior variação respeita a  serviços especializados de informática
(+3.685 milhares de euros), destacando-se neste montante a facturação das entidades especializadas do  Grupo, CA
Informática e CA Serviços. Verificou-se ainda um incremento dos gastos com publicidade em cerca de 1.061 milhares de
euros, e um aumento das despesas judiciais, de contencioso e notariado (+818 mil euros), associadas ao agravamento
do crédito em incumprimento.

| CUSTOS DE ESTRUTURA

13.996

112.958

136.035

Amortizações
Gastos Gerais Administrativos
Custos com Pessoal

Valores em milhares de euros

2007 2008

14.576

120.885

149.294
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O crescimento mais acentuado dos Custos de Estrutura face ao do Produto Bancário, reflectiu-se no Rácio de Eficiência que
aumentou de 54,1% em 2007 para 55,5% em 2008, mantendo-se todavia entre os melhores da banca nacional.

Nota: Autonomia Financeira = Capitais Próprios Médios / Activo Médio

ROE
AUTONOMIA FINANCEIRA

1

13,1% 11,9

*

1,1%

ROA=

| CUSTOS DE ESTRUTURA E RÁCIO DE EFICIÊNCIA

Valores em milhares de euros

2007 2008
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De resto, verificou-se em 2008 uma deterioração dos rácios de eficiência de algumas instituições, em virtude de condições
de exploração menos favoráveis.

Há ainda que notar a dotação para provisões do exercício, que, atingindo cerca de 79,5 milhões de euros, excedeu
significativamente, em 8,3 milhões, o nível de provisionamento do exercício anterior, ele próprio sensivelmente da mesma
ordem de grandeza do provisionamento de 2006.

A conjugação deste maior nível de provisionamento com o aumento dos Custos de Estrutura excedeu a variação ocorrida no
Produto Bancário, pelo que os Resultados antes de Impostos do SICAM em 2008, de 148,6 milhões de euros, acusam um
recuo da ordem de 2,2% (- 3,3 milhões de euros) em relação a 2007.

Todavia, os resultados do SICAM em 2008 foram ainda positivamente influenciados pela contabilização de Impostos Diferidos
Activos de 16.951 milhares de euros e por uma menor dotação para Impostos Correntes (-7.365 milhares de euros do que
em 2007), o que se traduziu numa melhoria do Resultado Líquido, relativamente a 2007, de 6,9% (+ 7,8 milhões de euros).
Este resultado é o mais elevado de sempre do SICAM.

A rentabilidade da exploração ao nível global do SICAM manteve-se assim bastante favorável, sendo o Rácio de Rentabilidade
do Activo (ROA) superior a 1%, o que excede o nível da generalidade dos bancos. O nível de Rentabilidade dos Capitais
Próprios (ROE), por sua vez, é da ordem de 13,1%, reflectindo a elevada autonomia financeira do SICAM.
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ESTRUTURA DO BALANÇO

Face aos diferentes critérios contabilísticos com que foram encerradas as contas de 2007 (NCA) e 2008 (NIC), procedeu-se
a um ajustamento das contas de 2007 às NIC com base nas quais foi efectuada a análise comparativa subsequente.

 Valores em milhares de euros, excepto percentagens

SÍNTESE DE INDICADORES
2007 2007 2008 VARIAÇÃO (NIC)
NCA NIC Pro-Forma NIC Absoluta Relativa

Disponibilidades 889.844 889.844 476.731 -413.113 -46,4%
Aplicações em Instituições de Crédito 1.086.328 1.086.328 1.429.489 343.161 31,6%
Crédito a Clientes (líquido) 7.188.241 7.119.497 7.945.259 825.762 11,6%
Aplicações em Títulos (líquidos) 771.564 771.564 913.145 141.581 18,3%
Invest. Filiais, Tangíveis e Intangíveis 357.632 357.632 354.200 -3.431 -1,0%
Outros Activos 271.998 271.998 328.466 56.468 20,8%
Total do Activo (líquido) 10.565.607 10.496.863 11.447.291 950.428 9,1%

Recursos de Instituições de Crédito 11.522 11.522 496.472 484.950 4208,8%
Recursos de Clientes 9.157.713 9.157.713 9.612.507 454.794 5,0%
Outros Passivos 194.709 194.709 144.464 -50.244 -25,8%
Provisões 79.914 11.171 8.374 -2.796 -25,0%
Empréstimos Subordinados 206.712 206.712 188.625 -18.087 -8,7%
Responsabilidades representadas por Títulos 41.447 41.447 17.727 -23.720 -57,2%
Situação Líquida 873.589 873.589 979.121 105.532 12,1%

Total do Passivo e da Situação Líquida 10.565.607 10.496.863 11.447.291 950.428 9,1%

O Activo Líquido do SICAM ultrapassou os 11,4 mil milhões de euros em 2008, traduzindo um crescimento de 9,1% em
relação ao exercício anterior (ajustado às NIC).

| ACTIVO LÍQUIDO

2007 2008

10.496.863
Valores em
milhares de euros 11.447.291

Outros Activos
Crédito a Clientes (líq.)
Disponibilidades

Aplicações em Títulos (líq.)
Aplicações em Instituições de Crédito
Invest. Filiais, Tangíveis e Intangíveis

| ESTRUTURA DO ACTIVO

3,41%

8,42%

10,35%

67,82%

7,35%
2,57%

3,09%
4,16%

12,49%

69,41%

7,35%
2,87%

20082007

A rubrica de Crédito a Clientes, que naturalmente é a que assume maior relevância na estrutura do Activo do SICAM (mais
de 2/3), registou um crescimento acentuado de cerca de 11,6%. As aplicações em Instituições de Crédito, segunda rubrica
de maior expressão, com 12,5% do Activo no final de 2008, apresentaram um incremento ainda mais forte de 31,6%.
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O Crédito a Clientes bruto aumentou de 7.467 milhões de euros em 2007 para 8.373 milhões de euros em 2008 (+12,1%),
tendo o Crédito Líquido crescido de 7.119 milhões de euros para 7.945 milhões de euros.

| CRÉDITO SOBRE CLIENTES (LÍQUIDO)

2007 2008

7.119.498
Valores em
milhares de euros 7.945.259

Consequentemente, o Rácio de Crédito Vencido a mais de 90 dias aumentou de 3,5% no final de 2007 para 3,8% em 2008,
e o Rácio de Crédito em Incumprimento - conforme Instrução 16/2004 do Banco de Portugal - aumentou de 3,7% para 4%
no mesmo período.

O Crédito Vencido do SICAM mantém porém uma confortável cobertura por provisões, com um Rácio de Cobertura do Crédito
Vencido a mais de 90 dias de 136%, tendo o Rácio de Incumprimento Líquido registado o valor de -1,14%. Refira-se que o
esforço de provisionamento de algumas Caixas Agrícolas foi atenuado pela reposição das provisões existentes sobre a
participação financeira da Caixa Central, embora a esmagadora maioria das Caixas tenha mantido estas provisões em reserva
para exercícios futuros.

Os Depósitos Totais de Clientes no conjunto do SICAM registaram, no exercício de 2008, um acréscimo de 5,0% (a que
corresponde um aumento em termos absolutos de 454.794 milhares de euros). Os Depósitos de Clientes perfazem cerca de
91,8% do passivo do SICAM e cerca de 84% do Activo Total. Regista-se o aumento de 6,9% nos Depósitos a Prazo, em linha
com o ano anterior, e o decréscimo de 0,5% dos Depósitos à Ordem, que em 2007 haviam crescido 2,2%. Esta evolução
verificou-se numa conjuntura caracterizada por forte concorrência na captação de recursos, face à actual crise de liquidez do
sistema financeiro em geral.

     Valores em milhares de euros, excepto percentagens

QUALIDADE DO CRÉDITO
2007           2008 VARIAÇÃO

Absoluta Relativa
1 . Crédito Total sobre Clientes 7.467.441 8.372.736 905.295 12,1%

1.1. Crédito sobre Clientes (vincendo) 7.175.975 8.016.114 840.139 11,7%
Crédito de cobrança duvidosa reclassificado como vencido
ao abrigo da alínea a) do ponto1 do nº4 do Aviso 3/95 19.044 22.341 3.297 17,3%
1.2. Crédito e Juros Vencidos 291.466 356.621 65.155 22,4%
do qual: vencido há mais de 90 dias 258.178 314.235 56.057 21,7%

2. Provisões Totais para Crédito (p/imparidade) 347.943 427.476 79.533 22,9%
Crédito vencido a mais de 90 dias / crédito total 3,5% 3,8%
Crédito vencido / crédito total 3,9% 4,3%
Rácio de crédito com incumprimento (a) 3,7% 4,0%
Rácio de crédito com incumprimento líquido (b) -1,0% -1,1%
Provisões totais para crédito / Crédito vencido a mais de 90 dias 134,8% 136,0%

Consequência da crise económica e financeira que tem abalado a economia mundial, afectando a economia portuguesa,
a qualidade da carteira deteriorou-se, com o Crédito Vencido a mais de 90 dias a sofrer um crescimento significativo, passando
de 258.178 milhares de euros em 2007 para 314.235 milhares de euros em 2008.
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| EVOLUÇÃO DE CRÉDITO E RECURSOS DE CLIENTES

Valores em milhares de euros

2007 2008

7.467.441 9.157.713

81,5%

8.372.736 9.612.507

87.1%

Crédito a Clientes
Recursos de Clientes
Rácio de Transformação

A taxa de crescimento dos Recursos de Clientes foi inferior à do Crédito a Clientes, traduzindo-se num aumento do Rácio de
Transformação, que no final de 2008 se situou em 87,1% contra 81,5% em 2007. Ainda assim, este Rácio de Transformação
permitiu ao SICAM manter uma confortável situação interbancária líquida (créditos líquidos sobre outros bancos), com um
saldo positivo de 1.149 milhões de euros, que confere ao Grupo uma excepcional situação de liquidez no contexto do sistema
bancário nacional.

A Situação Líquida do SICAM continua a evoluir positivamente, tendo aumentado 105.532 milhares de euros (12,1%), quer
por via de aumentos de capital de algumas Caixas Associadas quer por via dos resultados do exercício, aproximando-se de
1.000 milhões de euros.

GRUPO CRÉDITO AGRICOLA

Considerando o Crédito Agrícola no seu conjunto (SICAM e Empresas), refira-se que a comparabilidade dos resultados obtidos
em 2008 com os verificados em 2007 é dificultada pelo facto de as Seguradoras terem preparado as contas de 2008 de acordo
com as NIC, em vigor desde 1 de Janeiro desse ano para o respectivo sector de actividade.

Apesar deste constrangimento, refira-se a obtenção em 2008 de resultados consolidados de 120,7 milhões de euros. Os resultados
consolidados em 2007 tinham atingido 120,2 milhões de euros, pelo que não houve praticamente variação. O contributo das
seguradoras foi inferior ao que se verificou nos últimos exercícios, sendo os resultados da CA Vida negativos, e os da CA Seguros
positivos mas significativamente inferiores aos de 2007, em resultado da evolução adversa dos mercados financeiros.

As empresas das áreas de banca de investimento (CA Gest) e da banca de negócio (CA Consult) registaram resultados positivos.
Refira-se que o Activo Líquido do Grupo se cifrou em 12 mil milhões de euros (que compara com 11,2 mil milhões de euros
em 2007), notando-se o aumento da relevância, no activo financeiro, das aplicações em instituições de crédito. O Crédito
a Clientes evoluiu também positivamente aumentando em termos líquidos 748 milhões de euros (+10,6%) relativamente a
2007 (ajustado às NIC).

Destacam-se no Passivo os Recursos de Clientes que, apesar da conjuntura desfavorável, cresceram 4,5% em relação a 2007.
Quanto à Situação Líquida registou um acréscimo de 11,3% relativamente a 2007, ascendendo a 987 milhões de euros no
final de 2008.
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