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Conselho Geral e de Supervisão

Atrás, da esquerda para a direita:

António Cachulo da Trindade, Jorge Volante, João Barrote e João Chendo.

À frente, da esquerda para a direita:

António Nobre Louçã, Francisco Macedo, Carlos Courelas (Presidente), José Artur Estrela 

e Henrique Teixeira.
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Exmos. Senhores 
Presidentes e Representantes das Caixas de Crédito Agrícola,

No último exercício, apesar da conjuntura muito adversa que atravessamos, o Crédito Agrícola 

conseguiu ainda resultados positivos significativos, que no total ascenderam a 53 milhões  

de euros, com a situação líquida a ultrapassar os 1.000 milhões de euros, e o activo líquido  

a perfazer praticamente 13.000 milhões, valores que constituem o dobro daqueles que  

o Crédito Agrícola evidenciava há apenas cinco ou seis anos atrás.

Embora com resultados bem inferiores aos de 2008 e 2007 – de cerca de 120 milhões de euros 

em cada um desses anos, níveis recorde –, o Crédito Agrícola continuou assim a reforçar a sua, 

hoje já bastante sólida, situação patrimonial.

A redução dos resultados ficou a dever-se, como todos sabem pelo que sentiram na evolução 

das condições de exploração das suas Caixas, à descida abrupta e extrema das taxas euribor, 

induzida pelas medidas de emergência decididas pelo Banco Central Europeu para suportar  

o sistema financeiro da Zona Euro e estimular a actividade económica.

As medidas do BCE, para além da redução da sua taxa directora, em apenas alguns meses,  

de 4,25% para apenas 1%, envolveram injecções massivas de liquidez no sistema financeiro, 

de modo a responder às carências de grande número de instituições de crédito, a braços com 

problemas de liquidez perante a secagem dos mercados de refinanciamento que a crise suscitou.

Deste modo, o Crédito Agrícola, cuja posição de liquidez era – como continua a ser – muito 

confortável, viu as suas condições de exploração serem gravosamente afectadas pela política 

adoptada pelas autoridades monetárias, que, no respeitante ao objectivo visado ao nível das 

instituições financeiras, pretende fazer face a um problema que não temos.

Levando as taxas euribor a descerem para níveis mínimos extremos, tais medidas penalizaram 

severamente as nossas condições de exploração, quer ao nível das Caixas quer da Caixa 

Central, uma vez que numa parte muito importante da nossa carteira de crédito os juros se 

encontram indexados a esses referenciais de mercado, e, além disso, a rentabilização da 

reserva de liquidez do Grupo, por parte da Caixa Central, enfrentou, neste ambiente de taxas 

de juro desmedidamente baixas, limitações e condicionantes acrescidas.

A redução da margem financeira do Crédito Agrícola imputável directamente à actual política 

monetária pode estimar-se em cerca de 90 milhões de euros, perda de margem que só por si 

praticamente explica os menores resultados do exercício.
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Assim, sem que nada tivesse mudado para pior na gestão que fizémos das nossas Caixas 

e do Grupo em geral, vimos os nossos resultados serem fortemente prejudicados em 2009 

em consequência dessa política, muito mais negativa no seu impacto sobre os resultados  

do Crédito Agrícola do que a própria crise. 

O efeito dessa política monetária foi aliás intensificado pelo facto de as taxas de remuneração 

dos recursos, embora evoluindo também em baixa, não se terem reduzido na mesma medida 

das taxas do crédito, uma vez que a concorrência interbancária no domínio da captação 

se mantém intensa, e porque, além disso, se verificou uma deslocação da preferência  

dos aforradores para depósitos de prazos mais longos.

A crise económica e financeira faz-se sentir também, naturalmente, no crescimento do crédito 

vencido, mas merece registo o facto de este fenómeno se mostrar, até ao momento, menos 

expressivo no Crédito Agrícola do que no sistema bancário no seu conjunto. 

Com efeito, com base nas estatísticas do Banco de Portugal, o aumento do crédito vencido  

que se tinha no final de 2009 no sistema bancário nacional era de 54,8% em relação a Dezembro de 2008, 

atingindo quase 7.500 milhões de euros. No Crédito Agrícola, no entanto, o incremento foi de apenas 

13,4% no mesmo período, para o que contribui o tipo particular de relação que as Caixas Agrícolas 

mantêm com os seus clientes, muitos deles associados, assente no conceito de banca de proximidade.

Assim, o rácio de crédito vencido a mais de 90 dias do SICAM elevou-se para 4,1% em Dezembro  

de 2009, contra 3,8% no final de 2008, evolução que neste ambiente de crise não se pode 

considerar muito gravosa. No entanto, temos que nos manter vigilantes no acompanhamento  

da carteira de crédito e muito determinados na prossecução dos esforços de recuperação,  

pois o bom acompanhamento da carteira e a eficácia na recuperação são aspectos chave da gestão 

do crédito numa época de dificuldades para as famílias e empresas como a que estamos a viver.

Os menores resultados do Grupo em 2009 verificaram-se quer na Caixa Central, que apresentou um 

lucro de pouco mais de 1 milhão de euros, embora reforçando provisões extraordinárias para atender  

à situação de crise, quer nas Caixas Associadas, em que o resultado apurado de 42,6 milhões representou 

uma diminuição de 68,7 milhões face a 2008. Só na área seguradora, cujos resultados em 2008 

haviam sido fortemente prejudicados pela instabilidade e evolução adversa dos mercados financeiros,  

se registou uma melhoria em 2009, beneficiando as duas seguradoras do Grupo do comportamento 

mais estável e propício dos mercados, para além do normal desenvolvimento da sua actividade.

Apesar da forte redução dos resultados registada pelo Grupo no seu todo, é de referir  
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que apenas cinco Caixas – contra três em 2008 – apresentaram prejuízos no exercício, sendo 

duas delas protagonistas de recentes processos de fusão, que envolveram Caixas com 

estruturas financeiras desequilibradas.  

Actualmente o movimento de fusões já é fundamentalmente norteado pelo objectivo de reforço 

das estruturas operativas das Caixas intervenientes, e não pela necessidade de resolução  

de desequilíbrios financeiros, concretizando-se em 2009, nessa linha, mais três fusões, o que 

trouxe o número total de Caixas, no final do ano, para 88, com um activo por Caixa de cerca  

de 127 milhões de euros e uma rede, incluindo a sede, de 7,6 Balcões, em média.  O movimento 

de fusões, ao conduzir a instituições melhor dimensionadas e dotadas de estruturas operativas 

mais sólidas e profissionalizadas, foi um factor importante para a evolução positiva que,  

ao longo dos últimos anos, se registou nas condições de exploração das Caixas.

Assim, pode dizer-se que no seu conjunto as Caixas apresentaram em 2009 um nível 

de desempenho que, no contexto das condições exógenas adversas, se pode qualificar 

favoravelmente. Na verdade, apesar da crise, as Caixas, no seu todo – embora existam, como 

se sabe, situações de bastante disparidade –, ainda conseguiram em 2009, relativamente 

a importantes aspectos da actividade, níveis de desempenho em conformidade com  

os normativos em vigor, excepção feita, como seria de esperar, aos indicadores que, directa  

ou indirectamente, são influenciados pela margem financeira.

A evolução já conhecida para 2010 mostra no entanto uma degradação da situação, a qual continua  

a explicar-se, essencialmente, pelo comportamento da margem financeira, perante a persistência  

dos níveis extremamente baixos das taxas euribor, muito inferiores aos níveis, já em baixa, vigentes  
na parte inicial de 2009. Infelizmente, não é previsível quando é que este estado de coisas se vai modificar.

As contas de exploração das Caixas encontram-se assim fortemente pressionadas, mas é nestes 

momentos difíceis que temos de nos afirmar como Grupo.

Sem deixar de reconhecer as condicionantes em que nos movemos e a limitada margem  

de manobra de que dispomos, perante o actual enquadramento macroeconómico desfavorável, 

há que procurar saídas para minorar o impacto da crise sobre as condições de exploração  

do Grupo e desde logo das Caixas.

Tal requer a definição de medidas dirigidas para o desenvolvimento do negócio, que defendam 

a margem financeira e a base de depósitos, que contribuam para o aumento da margem 

complementar, que permitam melhorar a eficácia nos processos de recuperação de crédito  
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e a alienação pelas Caixas do património recebido em dação em cumprimento, e ainda  

as que promovam uma racionalização de estruturas e procedimentos consistente com a redução  

de custos operativos, sem perder de vista a melhoria dos serviços.

Neste contexto, como nota positiva, é de registar a recente decisão do Banco de Portugal, 

correspondendo a proposta da Caixa Central nesse sentido, de reduzir as contribuições para o Fundo 

de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, proposta que atendeu ao facto de as contribuições para o nosso 

Fundo excederem amplamente as das restantes instituições financeiras para o Fundo de Garantia  

de Depósitos da Banca, não havendo razão, em termos dos actuais níveis de cobertura, para tal 

diferença. Antes pelo contrário: o nosso nível de cobertura excede o do conjunto do sector bancário.

O período que estamos a viver é particularmente difícil, implicando desafios de monta para 

as instituições financeiras. No que ao Crédito Agrícola diz respeito, porém, a sólida estrutura 

financeira de que desfruta, e a capacidade operativa e funcional de que se dotou nos últimos 

anos, são factores que, a par do nível de confiança que as Caixas têm sabido preservar junto  

das comunidades a que se encontram ligadas, nos posicionam favoravelmente para a superação 

dos desafios que enfrentamos.

Na verdade o Crédito Agrícola atingiu um ponto crucial na sua evolução, em que se projectou 

decisivamente para 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.

Temos que nos manter firmemente unidos para, com serenidade, conjugação de esforços e grande 

determinação, mas também com inteligência e bom senso, prosseguirmos, na medida do possível, 

perante a complexidade das actuais condições, a evolução muito positiva dos últimos anos, chegando 

ao fim deste período de crise financeira, económica e social tão fortes como actualmente.

Não podemos alterar os factores exógenos que nos afectam, mas o futuro do Crédito Agrícola 

continua a construir-se, no dia a dia, com o trabalho de cada um de nós, nas Caixas, na Caixa 

Central e nas Empresas do Grupo.

Lisboa, 5 de Maio de 2010

O Presidente do Conselho Geral e de Supervisão
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