




80 ANÁLISE
FINANCEIRA

1. Demonstração de Resultados

A actividade de exploração do SICAM em 2012 foi marcadamente condicionada pelo ambiente recessivo da economia e pelas 

condições prevalecentes no mercado bancário, caracterizadas essencialmente por:

  uma forte concorrência no domínio da captação de depósitos de clientes, que fez o custo médio dos recursos manter-se em níveis 

consideravelmente elevados, uma vez que o crescendo da concorrência pelos depósitos se verifica já desde há alguns anos e apesar 

de nos últimos meses de 2012 se ter verificado uma ligeira redução nas taxas oferecidas aos clientes1;

  limitadas oportunidades para o crescimento do negócio dada a retracção da procura de crédito;

  aumento considerável do crédito vencido e das incidências de incumprimento.

Nesta envolvente claramente desfavorável, o SICAM conseguiu obter um resultado positivo ainda expressivo, que se traduziu num 

lucro líquido de cerca de 41,3 milhões de euros.

Este desempenho foi conseguido apesar da descida da margem financeira, a qual, no conjunto do ano, atingiu 318,3 milhões 

de euros, o que representou uma redução de 7,2% em relação ao ano precedente, em que atingira 343 milhões. O SICAM, que 

registou em dois exercícios consecutivos – 2009 e 2010 – uma redução da margem financeira de várias dezenas de milhões de euros 

comparativamente ao nível de 2008, conseguira em 2011 uma recuperação nesta importante componente do produto bancário, 

mas voltou a registar uma diminuição, confirmando-se as pouco favoráveis perspectivas que existiam no início de 2012. Para 2013 as 

perspectivas quanto a esta rubrica mantêm-se desfavoráveis.

EVOLUÇÃO SEMESTRAL
DA MARGEM FINANCEIRA DO SICAM

EVOLUÇÃO DA MARGEM 
FINANCEIRA DO SICAM
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2º Trimestre 2012 3º Trimestre 2012 4º Trimestre 2012

Período a período Acumulado

(       % homóloga)

2010 2011 2012 Abs.

1º semestre 141,0 171,3 169,8 -1,5 -0,9%

2º semestre 164,6 171,7 148,5 -23,2 -13,6%

Total 305,6 343,0 318,3 -24,7 -7,2%

%

Variação 12/11Valores em milhões de euros, excepto percentagens
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EVOLUÇÃO DA MARGEM 
FINANCEIRA DO SICAM

PERÍODO A PERÍODO

EVOLUÇÃO DA MARGEM 
FINANCEIRA DO SICAM

VALORES ACUMULADOS

Caixa Central Caixas Agrícolas

1º semestre 2011 2º semestre 2011 3º semestre 2011 4º semestre 2011

73 72 76 80

15 12 7 9

1º semestre 2012 2º semestre 2012 3º semestre 2012 4º semestre 2012

74
68 64 67

15 12 9 9

Caixa Central Caixas Agrícolas Ajustamentos

1º semestre 2011 2º semestre 2011 3º semestre 2011 4º semestre 2011

73

145

73

221

301

15

-0,2 -0,2 -0,1-0,4

2715
33 43

-0,3 -0,2

1º semestre 2012 2º semestre 2012 3º semestre 2012 4º semestre 2012

74

143

207

274

15
27 36

45

Esta evolução foi agravada pelo facto de a diminuição da remuneração média da carteira de 

crédito, decorrente da descida das taxas euribor, ter coexistido com a manutenção do custo dos 

recursos de clientes em nível significativamente elevado, como reflexo da forte concorrência 

na captação, a qual, embora ligeiramente atenuada em relação a 2011 – para o que também 

contribuiu a intervenção disciplinadora do Banco de Portugal – continuou intensa durante todo 

o exercício de 2012.

Este contexto implicou a necessidade de serem mantidas, durante todo o ano de 2012, as condições 

especiais adoptadas ao nível da Caixa Central, visando a remuneração dos excedentes de liquidez 

das Caixas em moldes que lhes proporcionassem meios de defesa da sua base de depósitos e que 

subsidiariamente contribuíram para a sustentação da sua margem financeira.

Milhões de euros

Milhões de euros
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Decompondo a evolução da margem financeira do SICAM nas suas principais componentes constata-se que os juros recebidos 

subiram 18,7 milhões de euros, contra um aumento de 43,4 milhões de euros nos juros pagos. Em termos relativos, o aumento 

verificado nos juros pagos foi também muito mais expressivo que o registado nos juros recebidos, sendo muito marcada a diferença 

de crescimento verificada nas duas rubricas: comparativamente a 2011, aumento de 21,8% nos juros pagos e apenas de 3,5% nos 

juros recebidos.

Na evolução dos juros activos destaca-se a expansão no rendimento das aplicações em títulos de 13,3 milhões de euros, 

correspondente a +9,1%, atingindo no exercício um valor total de 158,4 milhões. Esta rubrica registou o maior aumento quer em 

valores absolutos quer em termos relativos.

Apesar do clima recessivo e da contracção na concessão de crédito, é de destacar positivamente o crescimento verificado nos juros 

recebidos de crédito sobre clientes, de cerca de 6,2 milhões de euros, correspondente a +1,6%.

Em contrapartida, os juros das aplicações directas em instituições de crédito – excluindo as aplicações em dívida titulada que estão 

incluídas nas aplicações em títulos – voltaram a descer, acompanhando a redução do peso desta rubrica no balanço consolidado do 

SICAM, e representam no exercício apenas 3,5 milhões de euros, contra 4,2 milhões em 2011. Refira-se que em 2009 estes proveitos 

ainda totalizaram 37,8 milhões de euros, tendo o seu valor máximo ocorrido em 2008, com 85,5 milhões.

No tocante aos juros passivos e reflectindo a composição tradicional do funding do SICAM, o maior peso é o dos juros pagos pelos 

recursos de clientes, que se situaram no exercício em 201,9 milhões de euros, traduzindo um aumento face a 2011 de cerca de 54,3%, 

em que o respectivo valor fora de 147,6 milhões. Para esta evolução contribuiu o aumento do valor global dos depósitos, somado ao 

reflexo da subida da respectiva taxa média pelas razões já referidas relativas à concorrência interbancária, apesar de o SICAM ter 

mantido uma postura defensiva e meramente reactiva, tendo em conta a sua confortável posição de liquidez.

Saliente-se, porém, pela positiva e em face da presente conjuntura, a diminuição do peso dos juros pagos relativos ao 

refinanciamento de certas operações junto de outras instituições de crédito e do Euro-sistema, que tinham crescido em 2010 e 2011. 

Assim, os juros relativos a esses financiamentos atingiram no exercício 19,9 milhões de euros, representando uma redução de 22,6% 

comparativamente ao valor de 2011, em que perfizeram 25,7 milhões. Finalmente, há a referir os juros de outros passivos financeiros 

que atingiram no período 20,5 milhões de euros, um montante também inferior ao de 2011 (de 25,5 milhões).

Sublinhe-se que o financiamento obtido junto do Euro-sistema, bem como junto de contrapartes internacionais privadas, está 

inteiramente ligado a aplicações líquidas e de reduzido risco, não sendo utilizado para o suporte da actividade comercial corrente 

do SICAM, a qual repousa inteiramente nos recursos de clientes, de acordo com a política tradicional do Crédito Agrícola.

COMPONENTES
 DA MARGEM FINANCEIRA

DO SICAM
Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012 Abs.

Juros recebidos 456,6 541,9 560,6 18,7 3,5%

Aplicações em Instituições
de Crédito 6,6 4,2 3,5 -0,7 -17,4%

Crédito sobre Clientes 344,8 392,6 398,7 6,2 1,6%

Aplicações em Títulos 105,2 145,1 158,4 13,3 9,1%

Juros pagos 151,0 198,9 242,4 43,4 21,8%

Recursos de Instituições
de Crédito 12,0 25,7 19,9 -5,8 -22,5%

Recursos de Clientes 112,4 147,6 201,9 54,3 36,8%

Outros passivos,
incluindo recursos de OIC 26,6 25,5 20,5 -5,0 -19,6%

Margem financeira 305,6 343,0 318,3 -24,7 -7,2%

%

Variação 12/11
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Contrariamente à margem financeira, as restantes componentes do produto bancário 

tiveram globalmente um contributo positivo para a evolução deste agregado. Com efeito, as 

comissões líquidas e os outros resultados de exploração, ainda que não cobrindo a totalidade 

da quebra registada na margem financeira, ajudaram a atenuar grande parte da redução 

verificada nessa rubrica.

Assim, o saldo de comissões registou um crescimento de 11,3%, acelerando marcadamente o 

seu crescimento em relação ao exercício anterior, por força das iniciativas tomadas ao nível da 

racionalização do preçário e da maior eficácia da cobrança, bem como da evolução positiva nas 

áreas de negócio com maior potencial para a geração deste tipo de proveitos. No entanto, para 

a evolução do saldo de comissões também contribuiu uma redução significativa nas comissões 

pagas. Com efeito, os proveitos de comissões aumentaram 9,7% relativamente ao ano anterior e 

as comissões pagas diminuíram 5,8%.

O saldo de comissões em 2012 totalizou 129,5 milhões de euros, contra 116,4 milhões em 2011, 

tendo aumentado o seu peso relativo no produto bancário: 27,9% em 2012 contra 24,7% em 2011.

EVOLUÇÃO
DA MARGEM FINANCEIRA

Milhões de euros

2010 2011

305,6 343,0

2012

318,3

EVOLUÇÃO
DO SALDO DE COMISSÕES

Milhões de euros

2010 2011

110,5 116,5

2012

129,5

Detalhando a evolução das comissões é de salientar o aumento das comissões associadas a 

operações de crédito (+ 4,2 milhões de euros), comissões de mora ou contencioso (+ 2,3 milhões 

de euros), comissões de manutenção de conta (+ 1,3 milhões de euros) e comissões associadas a 

cartões (+ 0,8 milhões de euros). Verificou-se, no entanto, também um aumento expressivo nas 

comissões de colocação e comercialização de contratos de seguros (+1 milhão nos seguros de 

ramos reais e +1,3 milhões nos seguros de vida), na linha da evolução observada nos últimos anos.

Nos resultados de operações financeiras apurou-se uma diminuição significativa, sendo o valor 

absoluto do respectivo contributo para o produto bancário em 2012 de 5,9 milhões de euros 

contra 8,5 milhões em 2011 (-30,5%).

Finalmente, a rubrica residual de outros resultados de exploração registou, em termos líquidos, 

um acréscimo acentuado face ao valor do seu contributo em 2011, de 3,8 milhões de euros nesse 

exercício para 11,2 milhões no exercício findo, em grande medida porque o exercício de 2011 foi 

excepcionalmente afectado por menos valias de 12,1 milhões de euros na alienação de activos 

adquiridos em recuperação de crédito. Contrariamente, no exercício de 2012, em termos líquidos, 

realizou-se apenas um ligeiro resultado negativo nesse tipo de transacções (de cerca de 801 mil euros).
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Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012 Abs.

Comissões recebidas 121,6 127,9 140,3 12,4 9,7%

Por garantias prestadas 5,2 5,2 5,1 -0,1 -2,2%

Por serviços prestados 84,9 90,6 98,4 7,8 8,6%

Outras 31,5 32,1 36,8 4,7 14,7%

Comissões pagas 11,1 11,5 10,8 -0,7 -5,8%

Por serviços bancários
de terceiros 10,6 11,0 10,2 -0,7 -6,6%

Outras 0,5 0,5 0,6 0,1 12,0%

Comissões líquidas 110,5 116,4 129,5 13,1 11,3%

%

Variação 12/11

COMISSÕES

SICAM

COMISSÕES RECEBIDAS

PRODUTO
BANCÁRIO SICAM

Tendo em conta a evolução descrita, o produto bancário que apresentara em 2010 e 2011 uma evolução positiva, registou em 2012 

um ligeiro decréscimo de 1,4%, correspondendo a uma redução de 6,8 milhões de euros.

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Margem Financeira 305,6 343,0 318,3 68,6% 72,7% 68,5% -24,8 -7,2%

Comissões líquidas 110,5 116,4 129,5 24,8% 24,7% 27,9% 13,1 11,3%

Resultados
de operações financeiras 7,1 8,5 5,9 1,6% 1,8% 1,3% -2,6 -30,5%

Outros resultados
de exploração 22,1 3,8 11,2 5,0% 0,8% 2,4% 7,5 198,5%

Margem complementar 139,7 128,7 146,7 31,4% 27,3% 31,5% 18,0 14,0%

Total 445,3 471,7 465,0 100,0% 100,0% 100,0% -6,8 -1,4%

Abs. %

Variação 12/11Estrutura

32,3;23%

18,6;13%

89,1;64%
Comissões
por Serviços Diversos

Comissões de Cartões 
(Débito e Crédito)

Comissões de Seguros

0,3;0%
Comissões de Fundos

Valores em milhões de euros, excepto percentagens
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PRODUTO BANCÁRIO

2010 2011

445,3
471,7

2012

465,0

Milhões de euros

COMPOSIÇÃO DO 
PRODUTO BANCÁRIO

2010 2011 2012

305,6

110,5

7,1

22,1

343,0

116,4

8,5
3,8

318,3

129,5

5,9
11,2
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Outros
resultados
de exploração

Margem 
financeira

Comissões
líquidas

Resultado
de operações
financeiras

Milhões de euros

No concernente aos custos de funcionamento, estes situaram-se, em 2012, em 288,4 milhões 

de euros, representando um pequeno decréscimo de 0,3% sobre o dispêndio de 2011, que fora de 

289,2 milhões. Pode assim considerar-se que estes custos se mantiveram contidos, apesar da 

taxa de inflação de 2,8%, a qual tenderia a onerar os custos de funcionamento, nomeadamente 

gastos gerais administrativos, nos quais, no entanto, se conseguiu uma redução de 1,7%. Para tal 

contribuiu, naturalmente, o facto de os gastos gerais administrativos de 2011 terem incorporado 

as despesas excepcionais com a comemoração do Centenário do Crédito Agrícola e estarem 

igualmente afectados pelos encargos atinentes ao Programa Especial de Inspecções.

Os custos com o pessoal sofreram um acréscimo de 0,9%, que reflecte essencialmente a 

incidência de factores automáticos decorrentes do ACT, dado não terem ocorrido alterações ou 

revisões às tabelas salariais, nem ter existido variação significativa no número de efectivos.

Os custos das amortizações, por sua vez, evidenciaram uma redução de 5%, situando-se no 

exercício em 15 milhões de euros, pelo que os custos de estrutura registaram uma diminuição de 

1,5%, conjugando-se a variação negativa das amortizações com a variação também negativa nos 

custos de funcionamento.

Esta ligeira redução dos custos de estrutura, como não foi acompanhada de um crescimento no 

produto bancário, não permitiu corrigir positivamente o rácio de eficiência do SICAM (custos de 

estrutura/produto bancário), o qual registou um aumento de 64,6% em 2011 para 65,3% (muito 

por força da diminuição do produto bancário).
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Considerando as diferentes rubricas dos gastos gerais administrativos, o aumento mais significativo ocorreu em “rendas e 

alugueres” (+6,9% comparativamente a 2011), e em água, energia e combustíveis (+9%), reflectindo o impacto do aumento 

dos custos energéticos, seguindo-se-lhe as despesas com conservação e manutenção e os encargos judiciais, de contencioso e 

notariado, suscitado pelo maior número de operações de crédito objecto de intervenções de recuperação, judicial ou extra-judicial. 

Em contrapartida, verificaram-se reduções noutras rubricas, com especial incidência em “publicidade e publicações” (-26,9%), cujo 

valor em 2011 sofrera o impacto da comemoração do Centenário.

CUSTOS DE ESTRUTURA
 E EFICIÊNCIA

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS 
DE FUNCIONAMENTO

EVOLUÇÃO
DOS GASTOS GERAIS 

ADMINISTRATIVOS

PRINCIPAIS RUBRICAS

2010 2011 2012

299,0 303,5

67,2%
64,6%

65,3%

100

200

300

400

500

600

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

305,0

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012

Custos de estrutura 282,9 289,2 288,4 -0,7 -0,3%

dos quais:
Custos do Pessoal 158,7 161,3 162,7 1,4 0,9%

Gastos Gerais
Administrativos 124,2 127,9 125,7 -2,2 -1,7%

Amortizações 16,1 15,8 15,0 -0,8 -5,0%

Custos de estrutura 299,0 305,0 303,5 -1,5 -0,5%

Abs. %

Variação 12/11

Valores em milhares de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012

Água, energia e combustível 5.499  5.987 6.525 538,3 9,0%

Impressos
e mat. consumo corrente 3.268 3.029 2.743 -286,9 -9,5%

Rendas e alugueres 8.478 8.374 8.948 573,9 6,9%

Comunicação e expedição 11.523 12.437 12.239 -198,2 -1,6%

Publicidade e publicações 5.497 7.084 5.178 -1.906,1 -26,9%

Avenças e honorários 8.233 7.353 7.261 -92,3 -1,3%

Conservação e reparação 6.738 5.944 6.195 250,8 4,2%

Encargos judiciais,
contencioso e notariado 2.797 3.154 3.242 87,6 2,8%

Serviços especializados
de informática* 38.436 37.660 37.297 -363,1 -1,0%

Abs. %

Variação 12/11

*Inclui os encargos relativos ao serviço de banca telefónica (Linha Directa).
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As provisões do exercício, totalizando 121 milhões de euros, excederam o montante das provisões de 2011 que haviam sido de 117,7 

milhões, ocorrendo este aumento essencialmente no reforço de imparidades para imóveis adquiridos por recuperação de crédito. 

Todavia, é de destacar a ligeira redução verificada na constituição e/ou reforço de provisões associadas a crédito vencido ou de 

cobrança duvidosa, que se explica pela utilização, em iniciativas de recuperação de crédito, de provisões pré-existentes, incluindo 

provisões extraordinárias constituídas em anos anteriores. Relembre-se que nos exercícios de 2010 e 2011 se registaram acréscimos 

expressivos nas provisões do exercício, em parte como reflexo deste factor. 

PROVISÕES
DO EXERCÍCIO

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2011
(reexpresso) 2012

Correcções de valor
em crédito de cliente 104,3 107,7 107,6 99,0 -8,6 -8,0%

Imparidade
de outros activos -0,7 4,0 10,1 22,0 11,9 118,3%

Total 103,6 111,7 117,7 121,0 3,2 2,8%

Abs. %

Variação 12/11

ABSORÇÃO DA MARGEM 
FINANCEIRA

POR PROVISÕES 

305,6

33,9%
34,3%

37,5%

103,6
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2011 2012

Provisões MF/provisõesMargem financeira

343,0

117,7

318,3

119,4

Milhões de euros

Saliente-se que o ano de 2011 foi reexpresso para efeitos de comparabilidade (com impacto nas provisões do exercício), por força de 

alteração de política contabilística, conforme explicitado no Anexo individual da Caixa Central.

A absorção da margem financeira por provisões aumentou de forma acentuada em 2012, situando-se em 37,5%, nível que, não 

surpreendentemente, é significativamente superior aos verificados para este parâmetro antes da actual crise económica e financeira. Em 

2011 este rácio fora de 34,3%.

O resultado antes de impostos no exercício findo perfez 40,5 milhões de euros, inferior em 17,3% ao apurado no ano anterior. No 

resultado líquido, a redução de 47,3 milhões de euros em 2011 para 41,3 milhões em 2012 traduziu-se numa baixa de 12,6%. Esta 

menor percentagem de diminuição reflecte o efeito da menor carga fiscal relativa suportada em 2012, uma vez que a taxa de IRC 

efectiva dos exercícios anteriores fora alavancada pela constituição das provisões extraordinárias anteriormente mencionadas, que 

não constituíram custo fiscal do exercício.
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DECOMPOSIÇÃO
DO RESULTADO

DO EXERCÍCIO 

TAXA EFECTIVA DE IRC      2010      2011  2012

    46,0%    43,8%  41,1%

RESULTADO ANTES DE IMPOSTO

42,7

2010 2011 2012

49,0
40,5

Milhões de euros

RESULTADO LÍQUIDO 

Milhões de euros

36,3

2010 2011 2012

47,3
41,3

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2011
(reexpresso) 2012 Abs.

Produto Bancário 445,3 471,7 471,7 465,0 -6,8 -1,4%

Custos de funcionamento 282,9 289,2 289,2 288,5 -0,6 -0,2%

Amortizações 16,1 15,8 15,8 15,0 -0,8 -5,0%

Provisões 103,6 111,7 117,7 121,0 3,2 2,8%

Resultados

antes de Impostos 42,7 55,1 49,0 40,5 -8,5 -17,3%

Impostos correntes -19,6 -21,5 -21,5 -16,6 4,8 22,5%

Impostos deferidos 13,3 19,7 19,7 17,4 -2,3 -11,7%

Resultado líquido 36,3 53,3 47,3 41,3 -6,0 -12,6%

 156,1 180,8 180,8 177,3 -3,5 -1,9%

%

Variação 12/11

Cash Flow
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INDICADORES
DE RENDIBILIDADE* E EFICIÊNCIA

*Considerando a média do valor das rúbricas do Activo Líquido e Capitais Próprios, nos extremos do intervalo e 
incluindo os valores registados em cada  um dos trimestres intermédios de cada exercício, conforme Instrução 
nº 23/2011 sobre divulgação de indicadores de referência.

2010 2011 2012

ROA (rentabilidade do Activo) 0,29%  0,36% 0,31%

ROE
(rentabilidade dos Capitais Próprios) 4,37%  4,55% 3,84%

RAI / Activo Líquido 0,34% 0,38% 0,31%

Produto Bancário / Activo Líquido 3,51%  3,61% 3,52%

RAI / Capitais Próprios 5,13% 4,71% 3,77%

 15,25 12,56 12,30

Rácio de Eficiência
(custos de estrutura / produto bancário) 67,15%  64,65% 65,26%

Leverage

2. Evolução do Balanço

O valor do activo líquido do SICAM registou um assinalável crescimento em 2012 de 5,5%, comparativamente a 2011, tendo passado 

de 13.026,7 milhões de euros para 13.747,1 milhões.

As aplicações em títulos, que ganharam nos últimos exercícios peso crescente na composição do activo, com excepção do ano 

transacto de 2011, voltaram a evidenciar em 2012 um acréscimo do seu valor total de 24,6%, aumentando de 3.508 milhões de euros 

em 2011 para 4.371,1 milhões (+863,1 milhões).

Em sentido contrário, as aplicações directas em instituições de crédito, cujo peso na estrutura do activo se reduziu substancialmente 

nos últimos exercícios (também com excepção do ano de 2011, onde registaram pontualmente um acréscimo), voltaram a registar 

uma redução de 275 milhões em Dezembro de 2011 para 107 milhões, o que percentualmente se traduziu numa descida de 61,1%. 

Face a esta contínua redução ao longo dos últimos exercícios, as aplicações em instituições de crédito detêm presentemente um 

peso relativo na composição do activo (apenas 0,8%), muito menor do que aquele que apresentavam ainda em 2009 (7,5% e que, 

aliás, já se encontrava em retracção face aos anos imediatamente precedentes).

Em contrapartida, as aplicações em títulos – que incluem, além da dívida pública, quase na totalidade portuguesa, dívida titulada 

de instituições financeiras – no final de 2012 representavam 31,8% do total do activo líquido, contra 26,9% em 2011, sendo a segunda 

rubrica de maior expressão, após o crédito a clientes, cujo peso no valor total do balanço quebrou a estabilidade que mantinha nos 

últimos anos, tendo-se reduzido para cerca de 56,1% (em 2011 representava 61,3%).

*Média do valor das rúbricas do Activo Líquido e Capitais Próprios, nos extremos do intervalo e incluindo os valores registados
em cada um dos trimestres.

2010 4,37% = 0,29% x 15,25

2011 4,55% = 0,36% x 12,56

2012 3,84% = 0,31% x 12,30

ROE = ROA x
Activo*

Situação Líquida*
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BALANÇO EM
31 DE DEZEMBRO

SICAM
Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2011
(reexpresso) 2012 Abs.

Disponibilidades 361,1 342,9 342,9 513,2 170,3 49,7%

Aplicações
em Instituições de Crédito  76,7 275,0 275,0 107,0 -168,0 -61,1%

Crédito a Clientes (líquido) 8.068,5 7.988,3 7.988,3 7.716,9 -271,4 -3,4%

Aplicações em Títulos (líquido) 3.819,7 3.508,0 3.508,0 4.371,1 863,1 24,6%

Investimentos em Filiais,
Propr. de Invest., tangíveis e intangíveis 357,5 350,8 350,8 346,5 -4,3 -1,2%

Activos por impostos
(correntes e diferidos) 98,0 120,5 117,0 133,1 16,0 13,7%

Outros Activos 431,3 444,6 444,6 559,4 114,7 25,8%

Total Activo 13.212,8 13.030,2 13.026,7 13.747,1 720,4 5,5%

Passivo + Capital

Recursos de Instituições de Crédito 1.878,3 1.785,1 1.785,1 2.148,0 362,9 20,3%

Recursos de Clientes 9.988,7 9.883,9 9.883,9 10.177,7 293,8 3,0%

Provisões 9,0 7,7 7,7 7,4 -0,3 -4,5%

Instrumentos
Representativos de Capital 32,2 30,7 30,7 30,4 -0,3 -0,9%

Passivos subordinados 136,4 125,0 125,0 128,8 3,8 3,1%

Outros  passivos 141,8 140,2 140,2 157,0 16,8 12,0%

Total Passivo 12.186,4 11.972,6 11.972,6 12.649,3 676,8 5,7%

Capitais Próprios 1.026,4 1.057,6 1.054,1 1.097,8 43,7 4,1%

Total 13.212,8 13.030,2 13.026,7 13.747,1 720,4 5,5%

%

Variação 12/11

No que toca às disponibilidades, continuam a representar um peso diminuto na estrutura do activo (3,7% em 2012 contra 2,6% em 2011).

A estrutura do balanço consolidado do SICAM reflecte as transformações operadas nos últimos anos, com o ajustamento à 

crise financeira e que foram já referidas nos relatórios relativos aos dois últimos exercícios, decorrentes, por um lado, da menor 

atractividade em termos de rentabilidade e acrescida percepção de risco das aplicações em instituições financeiras e, por outro, das 

limitadas oportunidades de crescimento na área do crédito.

Foi igualmente determinante para a evolução observada a necessidade de criar (com início em 2011), ao nível da Caixa Central, uma 

carteira de cobertura, baseada inicialmente em dívida institucional e posteriormente também em dívida pública, para assegurar níveis de 

remuneração nos excedentes de liquidez das Caixas Associadas que lhes permitissem fazer face à extrema concorrência pelos depósitos 

que enfrentavam da parte de outras instituições, empenhadas em ajustar e reforçar a sua posição estrutural de liquidez.

Neste sentido, e para ganhar maior margem de manobra, a Caixa Central complementou os recursos decorrentes dos excedentes 

das Caixas com fundos obtidos junto de instituições privadas estrangeiras e também do Banco Central Europeu, através de 

operações repo com dívida pública e dívida titulada de instituições de crédito. Tal traduziu-se na expansão do seu balanço em 

base individual e repercutiu-se igualmente num crescimento significativo do balanço consolidado do SICAM.
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EVOLUÇÃO DO ACTIVO

2010 2011
(reexpresso)

13.213 13.027

2012

13.747

Milhões de euros

PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES
NA ESTRUTURA DO ACTIVO

2011

2,6% 3,7%

2,1% 0,8%

2012

Disponibilidades

Aplicações em Ics (M.M.)

Aplicações em Títulos

Crédito a Clientes

26,9% 31,8%

61,3% 56,1%

PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES
NA ESTRUTURA DO PASSIVO

2011

13,4% 15,1%

82,6% 80,5%

2012

Recursos
de Bancos Centrais

Recursos de Clientes

Recursos de OICs

Restantes rúbricas

1,5% 1,9%

2,5% 2,6%
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Nos investimentos em dívida pública tem-se privilegiado, por razões de gestão do risco de liquidez 

e de taxa de juro, dívida de prazo relativamente curto, o que no decurso do último exercício levou 

a optar-se essencialmente por bilhetes do tesouro. Por outro lado, grande parte dos activos 

correspondentes manteve-se contabilizada em investimentos detidos até à maturidade.

Em relação às aplicações em instituições de crédito, prosseguiu em 2012 a opção por investimentos 

em títulos, com prazos residuais variáveis, mas em geral curtos, emitidos por instituições de bom 

rating e de grande relevância nos seus mercados domésticos, em detrimento da mera cedência 

de fundos no mercado interbancário, dado o nível esmagado das taxas euribor.

Quanto ao crédito a clientes, a evolução observada em 2012, que se traduziu num ligeiro 

decréscimo de 2,6% do valor bruto da carteira (-3,4% em termos líquidos), decorre dos 

constrangimentos da actual conjuntura, que conduzem a uma reduzida dinâmica da actividade 

creditícia, com manifesta retracção da procura, o que é agravado pela deterioração dos factores 

de risco. Na verdade, o SICAM em termos consolidados não enfrenta restrições de balanço à 

expansão do crédito, dada a confortável liquidez de que desfruta e o seu rácio Tier 1 de mais de 

12%, mas escasseiam oportunidades comerciais adequadas para o fazer.

No tocante ao passivo, têm peso dominante os depósitos de clientes, que em 2012 apresentaram 

um aumento de 3,0% em relação ao valor do final de 2011, evidenciando a confiança dos clientes, 

no contexto da aguda concorrência interbancária pelos recursos, que já se referiu. Note-se que, 

considerando também os recursos de clientes “fora do balanço” – essencialmente seguros de 

capitalização e fundos de investimento – os recursos totais de clientes geridos pelo Crédito 

Agrícola registam um aumento ainda maior face ao valor total que se verificava no final do 

exercício precedente (de cerca de 445,9 milhões de euros, após se somar o aumento de cerca de 

152,1 milhões euros registado nestes recursos de clientes fora de balanço).

Resultante do aumento dos depósitos de clientes e da redução do crédito, o rácio de transformação 

registou uma descida de 86,9%, em Dezembro 2011, para 82,2% em Dezembro 2012, cerca de 4,7 

pontos percentuais, aumentando a margem de manobra de que o SICAM dispõe para a expansão 

do crédito, logo que se reanime a procura de financiamento no conjunto da economia. Este rácio de 

transformação continua, por outro lado, a reflectir a estratégia muito prudente e marcadamente 

conservadora do Crédito Agrícola na gestão do seu balanço e situa-se amplamente abaixo do 

nível máximo recomendado para os bancos portugueses no âmbito do Memorando com a troika, 

que é de 120%.

ESTRUTURA
DO ACTIVO LÍQUIDO

433 ; 3,6%
360 ; 3,0%

1.618 ; 13,4%

8.391 ; 69,4%

908 ; 7,5%
388 ; 3,2%

2010 2011 2012

Milhões de euros

Restantes rúbricas do activo

Aplicações em Títulos (líq.)

Aplicações em I.C.’s

Invest. em Filiais,
propr. de Invest.,
tang. e intang.

Crédito a Clientes (líq.)

Disponibilidades

529 ; 4,0%
357 ; 2,7%

3.820 ; 28,9%

8.069 ; 61,1%

77 ; 0,6%
361 ; 2,7%

565 ; 4,3%
351 ; 2,7%

3.508 ; 26,9%

7.988 ; 61,3%

275 ; 2,1%
343 ; 2,6%
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Quanto aos recursos captados junto de outras instituições de crédito e de bancos centrais, o peso 

dos primeiros incrementou-se de 1,5% em 2011 para 1,9% em 2012, tendo os segundos registado 

igualmente uma variação positiva: 15,1% em 2012 face a 13,4% no ano anterior.

QUALIDADE DA CARTEIRA

O sistema bancário nacional tem vindo a sofrer o impacto da presente crise, com repercussões no 

crescimento do crédito vencido ao nível de todo o sistema – como se referiu no enquadramento 

macroeconómico deste relatório -, o que igualmente se verifica no SICAM.

No último exercício o aumento do crédito vencido no SICAM foi de 9,6%, com particular incidência 

no crédito vencido a mais de 90 dias.

O rácio de crédito vencido – crédito vencido a mais de 90 dias sobre o valor total da carteira 

– elevou-se de 5,8% em 2011 para 6,8% no final de 2012, agravamento para o qual também 

contribuiu a inexistência de crescimento no valor total da carteira. Em valor absoluto, o crédito 

vencido a mais de 90 dias atingiu cerca de 567,9 milhões de euros, contra 499,6 milhões no termo 

do exercício anterior.

Deve porém notar-se que, desde o início da crise financeira, e em particular desde 2008, o crédito 

vencido no SICAM aumentou bastante menos que no conjunto do sistema bancário nacional. 

Neste último, o crescimento foi de 186% e no SICAM de 70%. 

A cobertura do crédito vencido (> 90 dias) pelas provisões existentes desceu, porém mantém um 

valor de 114%, nível que continua a oferecer conforto, embora sendo inferior ao que se registava 

no final de 2011 (mas é superior ao que se observava antes do início da crise financeira). De resto, 

como já se referiu noutra parte deste relatório, a análise às imparidades da carteira de crédito 

do SICAM, ocorridas nos exercícios de 2011 e 2012, realizadas no âmbito do Programa Especial 

de Inspecções, concluíram pela existência de um volume de provisões que cobriam com ampla 

margem o montante de imparidade apurado. Para esta situação contribuiu a política prudente 

seguida nos últimos anos no respeitante ao reforço de provisões, envolvendo a constituição ou 

manutenção de montantes expressivos de provisões extraordinárias, quer na Caixa Central quer 

nas Caixas Associadas.

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO
E RECURSOS DE CLIENTES

8.606

86,2% 86,9%

82,2%

9.989

2010

Milhões de euros

2011 2012

Rácio de TransformaçãoRecursos de clientesCrédito a clientes

8.587

9.884

8.365

10.178
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O rácio do crédito com incumprimento calculado nos termos da instrução nº 23/2011 do Banco de Portugal elevou-se, por sua vez, 

de 6,5% em 2011 para 7,8% em 2012.

No entanto, o rácio de incumprimento líquido, calculado nos termos da mesma instrução, reflecte favoravelmente a situação de 

provisionamento do crédito acima descrita, apresentando os rácios valores muito próximos de zero. Em anos anteriores este rácio 

chegara a apresentar valores negativos, em virtude de as provisões excederem os montantes de crédito vencido.

EVOLUÇÃO
DA CARTEIRA DE CRÉDITO

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012

Crédito total sobre clientes 8.606,2  8.587,0 8.365,4 -221,6 -2,6%

Crédito e juros vencidos 454,6 554,7 607,8 53,0 9,6%

do qual:
vencido < 90 dias 33,9 55,2 39,8 -15,3 -27,8%

vencido > 90 dias 420,7 499,6 567,9 68,3 13,7%

Rácios de crédito vencido
< 90 dias 0,4% 0,6% 0,5%

> 90 dias 4,9% 5,8% 6,8%

Abs. %

Variação 12/11

COBERTURA DE PROVISÕES

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012

Crédito vencido
a mais de 90 dias 420,7 499,6 567,9

Provisões 537,7 598,7 648,5

Provisões – CV > 90 dias 117,0 99,2 80,6

Provisões / CV > 90 dias (%) 128% 120% 114%

É também de referir a redução ocorrida no crédito vencido a menos de 90 dias, em cerca de 27,8%, o que sugere o possível 

abrandamento, a curto prazo, do crescimento da carteira total de crédito vencido, dado o menor volume das situações de 

incumprimento recente.

RÁCIOS
DE INCUMPRIMENTO*

*Calculados nos termos definidos pelo Banco de Portugal na Instrução nº 23/2011.

2011 2012

Crédito com incumprimento/ Crédito total 6,5% 7,8%

Crédito com incumprimento,
líquido/Crédito total, líquido  -0,4% 0,2%
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RÁCIOS CRÉDITO EM RISCO*

De referir finalmente que o crédito em risco, que para além do crédito vencido há mais de 90 dias, inclui o valor vincendo das 

mesmas operações e ainda o montante dos créditos reestruturados sem reforço de garantias e/ou pagamento integral de juros e 

encargos, se elevou igualmente de 2011 para 2012, atingindo o rácio bruto 10,7% (contra 9,6% no ano anterior) e o rácio líquido 3,3% 

(para 2,9% em 2011).

SOLVABILIDADE

A situação líquida consolidada do SICAM era em Dezembro de 2012 de 1.097,8 milhões de euros, representando um crescimento de 
43,7 milhões em relação ao final de 2011, assente na quase total retenção dos resultados do exercício, inerente ao modelo de banca 
cooperativa do SICAM. No período de 2002-2012 a situação líquida do SICAM, fruto essencialmente da referida incorporação de 
resultados, aumentou em quase 580 milhões de euros.

No final de 2012, o rácio de solvabilidade global do SICAM situou-se em 13,1% e o rácio correspondente aos fundos próprios de base 
(Tier 1) em 12,53%, contra respectivamente 13,4% e 12,68% no termo do exercício precedente. O rácio Core Tier 1 era, por sua vez, em 
Dezembro de 2012 de 12,57%. 

O Crédito Agrícola apresenta-se assim, tal como foi evidenciado no Programa Especial de Inspecções, como o grupo bancário com o 
mais elevado rácio Core Tier 1 entre as principais instituições financeiras portuguesas, o que lhe confere uma margem de segurança 
apreciável para a absorção de eventuais perdas, facto que é de registar com o devido realce no contexto da actual crise económica 
e financeira. O nível mínimo estabelecido para este rácio no programa para o sector financeiro acordado com a troika é de 10%, que 
deveria ser atingido até ao final do exercício de 2012. O Crédito Agrícola, por conseguinte, já cumpria à partida, com ampla margem, 
o nível definido para este rácio.

Acompanhando a evolução da sua situação líquida, foi também no período decorrido desde 2002 que o rácio de solvabilidade do 
SICAM e o rácio Tier 1 aumentaram de modo mais expressivo, subindo mais de 4 pontos percentuais em relação aos níveis que 
evidenciavam nesse ano. Note-se, no entanto, que já no final de 2004 o rácio Core Tier 1 do SICAM ultrapassava a fasquia dos 10% - 
nível agora imposto como mínimo regulamentar.

*Calculados nos termos definidos pelo Banco de Portugal na Instrução nº 23/2011.

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2011 2012

Crédito em risco / Crédito total 9,6% 10,7%

Crédito risco, líquido
/ Crédito total, líquido 2,9% 3,3%

EVOLUÇÃO DO RÁCIO
DE SOLVABILIDADE

DO SICAM
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16%
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Rácio Rácio de SolvabilidadeCore Tier 1
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Em 2012 as componentes dos fundos próprios elegíveis como fundos próprios de base atingiram 1.086,5 milhões, contra 1.064,4 

milhões no termo do ano anterior, o que representa um crescimento de 2,1%. Os fundos próprios complementares, que são da ordem 

de 93 milhões de euros, reduziram-se em 8,1%, para o que contribuiu essencialmente o reembolso de empréstimos subordinados 

que, em virtude da regulamentação que lhes é aplicável, tinham deixado de ser elegíveis como fundos próprios.

Por sua vez, o montante dos requisitos de fundos próprios correspondentes às exposições ponderadas pelos coeficientes de risco, 

em activos, elementos extrapatrimoniais e instrumentos derivados (estes últimos mantendo expressão pouco significativa) 

aumentaram em 3,2% para 615,9 milhões de euros, a que acrescem 77,7 milhões (um aumento de 3,7% face a 2011) relativamente 

ao risco operacional, traduzindo-se num valor global dos requisitos de fundos próprios de 693,6 milhões (+3,3% que no final de 2011).

Para além do rácio de solvabilidade, no contexto do novo enquadramento regulamentar em preparação, o rácio de leverage 

também tenderá a ganhar relevância, sendo de notar que igualmente neste aspecto a posição do SICAM é confortável, 

dado que o valor total – não ponderado – dos seus activos é apenas 12,3 vezes os seus capitais próprios (12,6 vezes em 2011).

REQUISITOS DE FUNDOS 
PRÓPRIOS E RÁCIOS
DE SOLVABILIDADE 

SICAM

SOLVABILIDADE

*Incluindo os resultados do exercício.

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011
(reexpresso) 2012

Fundos Próprios elegíveis

    Capital   1.029.07 1.067,74 1.089,92 2,1%

    Capital  1.026,10 1.064,40 1.086,52 2,1%

Complementares  112,46 100,97 92,82 -8,1%

dos quais:
  9,43 2,48 3,08 24,2%

  106,01 101,83 93,14 -8,5%

Deduções aos Fundos Próprios  24,64 40,83 40,35 -1,2%

Total   1.113,92 1.124,54 1.138,98 1,3%

Risco ponderados

    Crédito  7.176,37 7.458,07 7.699,00 3,2%

    Operacional  510,41 499,09 518,01 3,8%

Total  7,686,77 7.957,16 8.217,01 3,3%

Requisitos de fundos próprios

    Crédito  574,11 596,65 615,92 3,2%

    Operacional  76,56 74,86 77,70 3,8%

Total  650,67 671,51 693,62 3,3%

Rácios de solvabilidade

  12,65% 12,72% 12,57% -0,15 p.p.

  12,62% 12,68% 12,53% -0,15 p.p.

  1,38% 1,20% 1,07% -0,13 p.p.

Global  13,70% 13,40% 13,14% -0,26 p.p.

       Rácio de   12,49 12,55 12,29

%
2012/2011

Leverage

Core Tier 1

Tier 1

Tier 2

UPPER TIER 2

LOWER TIER 2

Core Tier 1 *

Tier 1 *
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FUNDOS PRÓPRIOS

2011

2010

2012

0 200 400 600 800 1.000 1.200

92,8

101,0

112,5

1.089,9

Milhões de euros

1.067,7

1.029,1

F.P. Complementares Capital Core Tier 1

SOLVABILIDADE

2010

1,4% 1,2% 1,1%

13,7% 13,4% 13,1%

12,6% 12,7% 12,5%

2011 2012

Rácio GlobalTier 2Tier 1

3. Grupo Crédito Agrícola

O activo consolidado do Grupo Crédito Agrícola no seu conjunto, que integra, para além do SICAM, as empresas do Grupo – 

instrumentais e de negócio – os fundos de investimento e a FENACAM, ao situar-se, em 2012, em 15.113,1 milhões de euros, registou 

um importante incremento no seu valor face ao exercício precedente, com uma variação de cerca de 6,1%.

EVOLUÇÃO
DOS AGREGADOS

DO BALANÇO

GRUPO
CRÉDITO AGRÍCOLA

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012

Activo Líquido 14.224,1 14.240,8 15.113,1 872,3 6,1%

Crédito a clientes (líquido) 8.041,1 7.913,6 7.660,2 -253,4 -3,2%

Passivo 13.102,1 13.194,1 14.018,0 823,9 6,2%

Capitais Próprios 1.122,0 1.046,7 1.095,1 48,3 4,6%

%Abs.

Variação 12/11

Os capitais próprios do Grupo atingiram no final do exercício 1.095,1 milhões de euros, incluindo apenas 1 milhão correspondente a 

interesses minoritários, o que representa um acréscimo de 4,6% face ao nível de capitais próprios no termo de 2011.

Na evolução da composição do activo consolidado do Grupo Crédito Agrícola deparam-se-nos variações do peso das principais 

rubricas, na linha do que já se referiu relativamente ao SICAM, embora com uma diminuição um pouco mais acentuada no peso do 

crédito a clientes, que desceu de 55,6% do valor total do activo em 2011 para 50,7% em 2012.

De resto, e como seria de esperar, o crédito a clientes detém no activo consolidado do Grupo um peso inferior ao que se verifica no 

SICAM, uma vez que no balanço consolidado do Grupo os activos financeiros correspondentes aos investimentos das seguradoras 
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do Grupo e dos fundos de investimento objecto de consolidação integral têm já expressão 

significativa, para além de que os créditos a empresas do Grupo são anulados no processo 

de consolidação. Na verdade, considerando o conjunto das diferentes carteiras em que são 

registadas aqueles activos financeiros – “negociação”, “ao justo valor por resultados”, “disponíveis 

para venda” e “detidos até à maturidade” – o seu valor em 2012, incluindo naturalmente os activos 

desse tipo detidos pela Caixa Central e em escala limitada das próprias Caixas, atingiu 5.194,8 

milhões de euros, representando 34,4% do activo do Grupo. No final de 2011 o valor acumulado 

destes mesmos activos situara-se em 4.203,4 milhões de euros.

2011

23,6%

-3,2%

2012

-59,6%

17,3%

Aplicação em títulos

Aplicação em ICs

Crédito e Cliente (líq.)

Restantes Rubricas

2011

19,2%

3,0%

2012

-21,2%

19,7%

Recursos de BCs

Aplicação em ICs

Crédito e Cliente (líq.)

Restantes Rubricas

EVOLUÇÃO
DA COMPOSIÇÃO

DO ACTIVO

EVOLUÇÃO
DA COMPOSIÇÃO

DO PASSIVO

Comparando os valores do crédito a clientes nos balanços do SICAM e do Grupo, cuja diferença 
respeita, naturalmente, aos financiamentos a empresas do próprio Grupo – incluídos no valor do 
crédito do SICAM, mas cujo montante, como referido acima, é anulado na consolidação ao nível do 
Grupo – pode concluir-se que o crédito interno no seio do Crédito Agrícola tem pouca relevância 
face ao valor total do crédito a clientes, o que constitui naturalmente um aspecto positivo, tanto 
mais que se conjuga com um valor que no conjunto do balanço do SICAM é igualmente reduzido, 
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em termos relativos, das participações nessas empresas. Mesmo tendo em conta o valor dos suprimentos a empresas do Grupo, que 
ganhou maior expressão nos últimos exercícios, e que se encontram classificados em “outros activos” no balanço do SICAM, o peso 
do crédito a empresas do Grupo mantém-se bastante contido face ao valor total da carteira de crédito do SICAM.

No lado do passivo, por sua vez, a diferença mais saliente entre o balanço do Grupo Crédito Agrícola e o do SICAM reside nas 
provisões técnicas de contratos de seguros, as quais, espelhando a evolução crescente da actividade seguradora do Crédito 
Agrícola, atingiram 1.137,4 milhões de euros no final de 2012. No final de 2011 o montante destas provisões era de 1.006,9 milhões.

No tocante à conta de exploração no exercício findo, o Grupo Crédito Agrícola, em linha com o verificado no SICAM, registou em 
2012 igualmente uma redução na margem financeira, de 380,7 milhões de euros para 366,6 milhões (-3,7%). A diminuição mais 
significativa deu-se na margem técnica de seguros, que se tornou negativa, sendo o seu contributo para os resultados operacionais 
de 2012 de -4,4 milhões de euros. Em 2011 o contributo desta componente fora positivo em cerca de 10,1 milhões. A assinalável 
variação na margem técnica de seguros resultou essencialmente do grande incremento das provisões técnicas de seguros em mais 
de 25,9 milhões de euros, sendo a sua quase totalidade respeitante aos seguros do ramo vida.

O saldo de comissões, tal como se registou no SICAM, apresentou ao nível do Grupo uma evolução positiva, embora menos expressiva, de 
cerca de 4,8%, atingindo no exercício 101,9 milhões de euros.

O valor total dos proveitos operacionais (produto bancário e segurador) desceu em 2012 para 493,2 milhões de euros, o que 
representou uma redução relativamente a 2011 de 2,4% (-11,9 milhões de euros).

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012

Margem Financeira 334,9 380,7 366,6 -14,1 -3,7%

Margem técnica de seguros 5,2 10,1 -4,4 -14,5 -143,3%

Comissões 93,2 97,3 101,9 4,7 4,8%

Outros rendimentos líquidos 44,3 17,0 29,0 12,0 70,8%

 477,6 505,1 493,2 -11,9 -2,4%

Custos de estrutura 326,0 330,3 330,6 0,4 0,1%

Provisões e imparidades 103,5 117,9 117,3 -0,7 -0,6%

Resultados antes de impostos 47,3 59,8 47,3 -12,5 -21,0%

Interesses minoritários -2,2 -0,1 -0,1 0,0 12,2%

Resultados líquido consolidado 35,5 55,0 44,7 -10,3 -18,7%

%Abs.

Variação 12/11

EVOLUÇÃO
DOS RESULTADOS

GRUPO
CRÉDITO AGRÍCOLA

*As diferenças para os totais resultam de arredondamentos e de itens de equivalência patrimonial quase sem expressão.

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Margem Financeira 334,9 380,7 366,6 70,1% 75,4% 74,3%

Comissões líquidas 93,2 97,3 101,9 19,5% 19,3% 20,7%

Margem técnica
da actividade seguradora 5,2 10,1 -4,4 1,1% 2,0% -0,9%

Resultado
de operações financeiras 17,4 9,1 16,3 3,6% 1,8% 3,3%

Outros resultados
de exploração 26,9 7,9 12,7 5,6% 1,6% 2,6%

Margem complementar 142,7 124,4 126,6 29,9% 24,6% 25,7%

Total 477,6 505,1 493,2 100,0% 100,0% 100,0%

Estrutura

PRODUTO BANCÁRIO

GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA
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Em virtude dos encargos com a comemoração do Centenário terem ocorrido no ano anterior, os gastos gerais administrativos 

registaram em 2012 uma redução, ainda que ligeira, de 0,7%. No entanto, os custos de estrutura tiveram globalmente um 

incremento residual de cerca de 0,1%, atingindo 330,6 milhões de euros, reflectindo um crescimento dos custos de pessoal de 0,6%. 

Registou-se, por outro lado, uma estabilização das amortizações do exercício, em consequência quer de se terem concluído no ano 

anterior (2011) as amortizações de certos activos tecnológicos, quer de se ter alongado o período de amortização de outros, em 

termos mais consistentes com a sua vida útil.

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS 
DE FUNCIONAMENTO

GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

2010 2011 2012 Abs.

Custos de Funcionamento 288,6 298,6 299,0 0,4 0,1%

dos quais:
Custos de Pessoal 185,9 189,2 109,4 1,1 0,6%

Gastos Gerais
Administrativos 102,7 109,4 108,6 -0,7 -0,7%

Amortizações 37,4 31,7 31,7 0,0 0,0%

Custos de estrutura 326,0 330,3 330,6 0,4 0,1%

%

Variação 12/11Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012
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CUSTOS DE ESTRUTURA

O resultado líquido do Grupo Crédito Agrícola em termos consolidados, após reconhecimento dos interesses minoritários, atingiu 

44,7 milhões de euros, o que representou um decréscimo de 18,7% relativamente a 2011.

Para além do SICAM, os principais impactos, positivos ou negativos, das diferentes entidades incluídas na consolidação foram, no 

exercício, os das duas seguradoras e os da área imobiliária – CA Imóveis e FII CA Imobiliário -, sendo estes últimos negativos, espelhando 

a situação desfavorável do mercado imobiliário, e os das primeiras positivos, como se dá conta noutra parte deste relatório.

Os fundos próprios de base do Grupo Crédito Agrícola (antes das deduções) reduziram-se de 1.053,9 milhões de euros em 2011 para 

1.011,1 milhões em 2012. Os fundos complementares, por sua vez, reduziram-se, no mesmo período, de 83,4 milhões de euros para 

52,6 milhões, devido sobretudo ao plano de redução associado aos empréstimos subordinados.

Considerando as deduções previstas nos normativos em vigor, os fundos próprios de base elegíveis representavam, no termo 

do exercício findo, 992,4 milhões de euros, contra 1.085,3 milhões em 2011. Contribuiu igualmente para esta redução a variação 

ocorrida nas deduções aos fundos próprios totais, que aumentaram de 52,0 milhões em 2011 para 71,3 milhões no final de 2012. 

Os requisitos de fundos próprios ascenderam, em 2012, a 727,0 milhões de euros, dos quais 79,4 milhões correspondem ao risco 

operacional, contra 685,7 milhões em 2011 para os requisitos globais, incluindo 77,2 milhões para risco operacional. Assim, em 

relação ao ano anterior, os requisitos de fundos próprios no final do exercício de 2012 apresentavam um crescimento de 6,0%.

Dado este incremento nos requisitos de fundos próprios e o decréscimo nos fundos elegíveis, o rácio de solvabilidade do Grupo 

Crédito Agrícola desceu de 12,7% para 10,9%, sendo, no entanto, menor a redução no Core Tier 1: de 12,5% em 2011 para 11,6% no 

exercício findo. Este rácio continua a ser um dos mais elevados no conjunto das instituições bancárias preponderantes no sistema 

financeiro português. 

Milhões de euros

2010 2011 2012

326,0 330,3 330,6
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REQUISITOS DE FUNDOS 
PRÓPRIOS E RÁCIO DE 

SOLVABILIDADE

GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

*Incluindo os resultados do exercício

Valores em milhões de euros, excepto percentagens

2010 2011 2012

Fundos Próprios elegíveis

    Capital  1.053,17 1.074,84 1.051,75 -2,1%

    Base *  1.038,41 1.053,91 1.011,10 -4,1%

Complementares  98,69 83,38 52,65 -36,9%

dos quais:
  7,44 0,08 0,17 115,0%

  106,01 104,23 93,14 -10,6%

Deduções aos Fundos Próprios  28,18 52,01 71,31 37,1%

Total   1.108,92 1.085,28 992,43 -8,6%

Riscos ponderados

        Crédito  7.322,87 7.606,19 8.095,65 6,4%

Operacional  521,51 514,75 529,21 2,8%

Total  7.844,37 8.120,94 8.624,86 6,2%

Requisitos de fundos próprios

     Crédito  585,83 608,50 647,65 6,4%

Operacional  78,23 77,21 79,38 2,8%

Total  664,06 685,71 727,04 6,0%

Rácios de solvabilidade

  12,69% 12,54% 11,57% -0,97 p.p.

  12,51% 12,30% 11,13% -1,17 p.p.

  1,19% 0,97% 0,58% -0,39 p.p.

        Global  13,36% 12,66% 10,92% -1,74 p.p.

       Rácio de  12,38 12,68 13,60

%
2012/2011

Core Tier 1*

Leverage

Core Tier 1

Tier 1

Tier 2

UPPER TIER 2

LOWER TIER 2
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FUNDOS PRÓPRIOS

SOLVABILIDADE

2010

12,5% 12,3%

11,13%

12,7%

10,92%

12,7% 12,5%

11,57%

2011 2012

Rácio Rácio GlobalR.

13,4%

Core Tier 1Tier 1

2011

2010

2012
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62,64998021

83,38265656

98,68681327

1.051,753044

1.074,835627

1.053,171586

(40,7)

Milhões de euros

(20,9)

(14,8)

F.P. Complementares Participações Seguradoras (dedução)Capital Core Tier 1


