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1. Actividade Comercial

Na actividade comercial do SICAM em 2012 destaca-se a expansão dos depósitos de clientes e igualmente dos recursos fora de 
balanço, a par de uma ligeira retracção do valor total do crédito.

Com efeito, em 2012 a rubrica Crédito a Clientes registou em termos líquidos um decréscimo de 3,4% e em termos brutos de 2,6%. 
O seu peso no valor total do activo líquido era no final de 2012 de 56,1%, contra 61,3% em 2011.

No entanto, os Depósitos de Clientes, que são a componente dominante do passivo do SICAM em que perfazem 80,5% do total, 
registaram um crescimento de 3% em relação ao ano anterior, atingindo assim um valor total de cerca de 10,2 mil milhões de euros 
em Dezembro de 2012 (incluindo os encargos a pagar, de valor residual).

O decréscimo verificado no crédito a clientes (-2,6%), conjugado com o aumento nos recursos de clientes (+3%), conduziu a uma 
redução no rácio de transformação de 86,9% em 2011 para 82,2% em 2012, aumentando consideravelmente a margem de segurança 
de que o Crédito Agrícola dispõe em relação ao nível de referência decorrente do Acordo com a troika de 120%. 

Refira-se que o rácio de transformação do SICAM nos últimos seis anos oscilou entre os 81,5% e os 88%, sempre muito aquém do 
referido limite prudencial de referência estabelecido no âmbito do programa de assistência financeira a Portugal.

BALANÇO DO SICAM

RÁCIO DE 
TRANSFORMAÇÃO

Valores em milhões de euros

2010 2011 2012 %ABS.

Activo (Líquido) 13.212,8 13.030,2 13.748,3 718,1 5,5%

    Crédito a Clientes (bruto) 8.606,2 8.587,0 8.365,4 -221,6 -2,6%   

    Aplicações em I.C.’s 76,7 275,0 107,0 -168,0 -61,1%   

       do qual Investimentos detidos até à maturidade 3.465,1 2.973,3 2.234,4 -738,9 -24,9%

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

    do qual Recursos a Clientes 9.988,7 9.883,9 10.177,7 293,8 3,0%   

    do qual Recursos de I.C.’s 1.878,3 1.785,1 2.148,0 362,9 20,3%   

    do qual Bancos Centrais 1.650,9 1.600,4 1.907,8 307,4 19,2%

Situação Líquida 1.026,4 1.057,6 1.099,0 41,3 3,9%

Rácio de Transformação 86,2% 86,9% 82,2% -0,7% p.p. -4,7% p.p.
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Com efeito, o valor dos depósitos continua a exceder largamente o crédito concedido, conservando o SICAM uma forte posição de 

liquidez no seu balanço. No entanto, tal coloca pressão sobre a rentabilidade do Grupo, dado que as condições de remuneração dos 

excedentes de liquidez nos mercados financeiros se apresentam muito desfavoráveis.

O SICAM e o Grupo Crédito Agrícola mantiveram igualmente no exercício findo uma actividade dinâmica, em termos comerciais, 

noutras áreas de negócio, designadamente seguros — ramo vida e ramos reais — , fundos de investimento e gestão de activos. A 

evolução nos seguros de capitalização e fundos de investimento contribuíu para um crescimento bastante significativo, a que já se 

aludiu, nos recursos de clientes fora do balanço.

1.1 Depósitos e Outros Recursos

O ambiente económico de 2012 foi manifestamente desfavorável à retenção e à captação de depósitos de clientes, ao mesmo tempo 

que prosseguiu, embora atenuada, a postura comercial fortemente concorrencial das demais instituições, visando melhorar a sua 

liquidez e reduzir os respectivos rácios de transformação.

A confortável liquidez do Grupo Crédito Agrícola permitiu-lhe, porém, neste contexto, manter uma política essencialmente reactiva 

e conservadora na sua actividade de captação de recursos.

Ainda assim, mesmo neste ambiente macroeconómico marcadamente recessivo e com uma intensa concorrência interbancária 

na área da captação de recursos - que levou inclusivé a entidade de Supervisão a impor medidas disciplinadoras - , os depósitos de 

clientes do SICAM registaram um significativo acréscimo de 3%. 

Recorde-se que a Instrução 28/2011 do Banco de Portugal determinou a penalização em Fundos próprios de base da contratação, 

renovação e reforço de depósitos com remunerações superiores a determinados limiares de taxas, o que introduziu condicionalismos 

nas taxas máximas de depósitos oferecidas, tendo contribuído para travar a tendência de subida, mantendo-se, no entanto, as taxas 

médias praticadas em níveis comparativamente elevados face aos que se verificavam há alguns anos atrás, em períodos em que as 

taxas euribor eram até superiores às que actualmente se observam.

A profunda ligação que as Caixas mantêm com as populações locais e a confiança cimentada numa longa relação de proximidade, 

foram factores que muito contribuíram para a sustentação da base de depósitos do SICAM, que se traduziu num aumento de 4,5% 

nos Depósitos à Ordem e de 2,3% nos Depósitos a Prazo e de Poupanças, tendo estes últimos atingido mais de 7.500 milhões de 

euros no final 2012. 

Os recursos de clientes sob gestão do Crédito Agrícola incluem ainda os de fora de balanço, que continuaram a registar, como já se 

notou, um crescimento significativo, em contraciclo com o observado no conjunto do sector. 

DEPÓSITOS DE CLIENTES

Valores em milhões de euros, excepto %

2010 2011 2012

Depósitos à Ordem 2.642,4 2.476,2 2.586,5 110,3 4,5%   

Depósitos a Prazo e Poupanças 7.316,8 7.349,9 7.517,8 167,9 2,3%   

Encargos a pagar líquidos 29,4 57,8 73,4 15,6 26,9%

Total 9.988,7 9.883,9 10.177,7 293,8 3,0%

%ABS.
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RECURSOS FORA
DO BALANÇO

RECURSOS DE CLIENTES 
SOB GESTÃO

DO CRÉDITO AGRÍCOLA

Valores em milhões de euros, excepto %

2010 2011 2012

Fundos de Investimento 192,3 222,2 282,9 60,7 27,3%

Depósitos à Ordem 111,8 128,2 166,4 38,2 29,8%  

Depósitos a Prazo e Poupanças 80,5 94,0 116,5 22,5 24,0%  

Seguros de Capitalização 795,8 874,6 966,0 91,4 10,4%

Total 988,1 1.096,7 1.248,8 152,1 13,9%

%ABS.

O crescimento dos produtos fora de balanço permitiu às Caixas e à Caixa Central evitar o impacto adverso na margem financeira 

da remuneração de recursos a taxas comparativamente mais elevadas, mantendo-se, no entanto, os recursos na órbita do Crédito 

Agrícola, para além de ter contribuído para a geração de comissões na colocação desses produtos, favorecendo o incremento da 

margem complementar.

Relativamente à comercialização de fundos de investimento, verificaram-se aumentos consideráveis, quer no que respeita aos 

fundos de investimento mobiliário quer no que respeita aos fundos de investimento imobiliário, de 29,8% e 24%, respectivamente. 

Nos seguros de capitalização, por sua vez, é de assinalar o crescimento de 10,4%, tendo atingido a respectiva carteira um valor de 

quase 1.000 milhões de euros em 2012.

Este crescimento em boa parte é explicado pelas soluções apresentadas pela CA Gest e pela CA Vida, que se têm mostrado atractivas 

para os clientes, satisfazendo os níveis de remuneração por eles pretendidos - sem impacto, como referido, na margem financeira.

Na estrutura de recursos de clientes manteve-se, porém, o peso dominante dos depósitos tradicionais, os quais representavam 89,1% 

dos recursos totais confiados ao Grupo no final de 2012, contra 91% em 2010. Observou-se, de qualquer modo, um peso crescente de 

todas as rubricas que integram os recursos fora do balanço os quais, no total, perfizeram no ano findo 10,9% dos recursos de clientes 

sob gestão do Crédito Agrícola, contra 9% em 2010 e 10% em 2011.

*inclui encargos a pagar.

Valores em milhões de euros, excepto %

2010 2011 2012 2010 2011 2012 ABS.

Depósitos à Ordem* 2.671,9 2.534,0 2.659,9 24,3% 23,1% 23,3% 125,9 5,0% 

Depósitos a Prazo e Poupanças 7.316,8 7.349,9 7.517,8 66,7% 66,9% 65,8% 167,9 2,3%  

Total Depósitos 9.988,7 9.883,9 10.177,7 91,0% 90,0% 89,1% 293,8 3,0%

Seguros de Capitalização 795,8 874,6 966,0 7,2% 8,0% 8,5% 91,4 10,4% 

Fundos de Investimento 192,3 222,2 282,9 1,8% 2,0% 2,5% 60,7 27,3%

Total Recursos fora Balanço 988,1 1.096,7 1.248,8 9,0% 10,0% 10,9% 152,1 13,9%

Total 10.976,8 10.980,6 11.426,5 100,0% 100,0% 100,0% 445,9 4,1%

%

Estrutura (% do total) 2012/2011
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ESTRUTURA
DE RECURSO

Dada a evolução positiva, quer nos produtos fora do balanço quer nos depósitos tradicionais, o 

valor total dos recursos de clientes geridos pelo Crédito Agrícola registou um acréscimo de 4,1%, 

tendo atingido os quase 11,5 mil milhões de euros em Dezembro de 2012.
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 CRÉDITO A CLIENTES

1inclui garantias e avales prestados e créditos documentários de importação.
2exclui activos dados em garantia, nomeadamento de crédito e de títulos, junto do euro-sistema.

Valores em milhões de euros, excepto %

2010 2011 2012 Absoluta

Crédito a Clientes (1) 8.606,2 8.587,0 8.365,4 -221,6 -2,6

    Empresas 4.118,6 4.179,8 4.108,0 -71,7 -1,7

    Particulares 4.487,6 4.407,1 4.257,4 -149,7 -3,4

do qual crédito vencido

a mais de 90 dias (2) 420,7 499,6 567,9 68,3 13,7

Rácio de crédito vencido (2/1) 4,9% 5,8% 6,8% – –

Compromissos perante terceiros 1.306,3 1.080,5 1.085,4 4,9 0,5

    Linhas de crédito irrevogáveis 854,9 597,2 553,1 -44,2 -7,4

    Linhas de crédito revogáveis 301,3 322,3 308,4 -13,9 -4,3

Garantias Prestadas1,2 301,5 273,9 256,8 -17,0 -6,2

Relativa

Variação

O crédito vencido no SICAM a mais de 90 dias no final de 2012 apresentou um crescimento de 13,7%, comparativamente a 2011, 
atingindo cerca de 568 milhões de euros no termo de 2012. Como consequência, o rácio de crédito vencido a mais de 90 dias registou 
um agravamento em 2012, atingindo um valor de 6,8%, contra 5,8% em Dezembro de 2011 e 4,9% em 2010.

O crescimento do crédito vencido foi inferior ao verificado em 2011, ano em que se verificara um acréscimo de 18,7%.

É também de salientar que este acréscimo do crédito vencido, que espelha as dificuldades da actual conjuntura, se tem mostrado, 
no decurso da actual crise, menos acentuado no SICAM do que no conjunto do sistema financeiro, no qual o aumento do crédito 
vencido desde 2008 foi de 186%, contra 70% no SICAM. É também de salientar que este acréscimo do crédito vencido, que espelha 
as dificuldades da actual conjuntura, se tem mostrado, no decurso da actual crise, menos acentuado no SICAM do que no conjunto 
do sistema financeiro, no qual o aumento do crédito vencido desde 2008 foi de 186%, contra 70% no SICAM. 

Como aspecto positivo é de referir ainda que em 2012 se registou uma redução significativa (-27,8%) no crédito vencido a menos de 
90 dias (-0,8 milhões de euros na Caixa Central e -14,5 milhões de euros nas Caixas Associadas).

Impõe-se, no actual contexto de crise, o reforço dos processos de acompanhamento do crédito e a intensificação dos esforços de 
recuperação, para além, naturalmente, de cuidados acrescidos logo na fase de concessão e nas próprias renovações, atendendo ao 
agravamento e maior imprevisibilidade dos factores de risco.

Face à evolução do crédito vencido, o rácio da respectiva cobertura por provisões diminuiu em relação ao final de 2011 de 119,8% para 
115,3%, nível que, no entanto, se apresenta confortável e excede amplamente o que se verificava há alguns anos atrás (em 2007, 
antes do início da crise financeira, este rácio era de 108,9% e no início da década, em 2002, era de 73,6%).

1.2. Evolução do Crédito

Em 2012, como já se referiu, a carteira de crédito do SICAM registou um decréscimo de -2,6% face ao ano anterior, tendo passado de 
8.587,0 milhões de euros em 2011 para 8.365,4 milhões em 2012.

O crédito concedido pela Caixa Central registou uma diminuição de 51 milhões de euros e o das Caixas Agrícolas de 171 milhões 
de euros.

Considerando o SICAM no seu conjunto, o crédito concedido a empresas sofreu, porém, uma contracção de apenas 1,7%, tendo sido 
nos particulares que a diminuição foi mais expressiva (-3,4%). 
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Relativamente aos Compromissos perante Terceiros, assistiu-se a um ligeiro acréscimo de 0,5% face a 2011, não devido à evolução 
das linhas de crédito irrevogáveis e revogáveis que registaram decréscimos de 7,4% e 4,3%, respectivamente, mas sim devido à 
tomada firme de papel comercial (44,3 milhões de euros em 2011 e 90,3 milhões de euros em 2012). 

No que respeita às Garantias prestadas relacionadas com operações com clientes, verificou-se um decréscimo no seu valor global 
de 6,2%, para o que será factor explicativo a quebra de actividade no sector imobiliário e de obras públicas, o qual é um dos principais 
geradores de procura deste tipo de garantias. 

A retracção do crédito em 2012 foi extensiva a quase todas as tipologias de crédito, exceptuando-se os descobertos bancários e o 
papel comercial, que registaram crescimentos de 3,9 e 11,6 milhões de euros, respectivamente.

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO
POR TIPO DE  OPERAÇÃO

a) A rúbrica Crédito à Habitação inclui o "Crédito Multiusos" (C.H. Complementar)
b) Inclui empréstimos de maturidades diversas
c) Inclui garantias e avales prestados e créditos documentários de importação
d)  Exclui activos dados em garantia, nomeadamente de crédito e de títulos, em operações junto do euro-sistema

Valores em milhões de euros, excepto %

2010 2011 2012

Crédito à Habitaçãoa) 2.459,7 2.480,5 2.449,1 -31,5 -1,3%

Contas Correntes Caucionadas 643,2 649,8 568,9 -81,0 -12,5%

Descontos Comerciais 77,1 70,3 52,1 -18,2 -25,9%

 190,3 182,5 164,9 -17,6 -9,7%

Cartões de Crédito 39,7 38,7 38,6 -0,1 -0,3%

Descobertos 24,9 30,3 34,3 3,9 13,0%

Operações com o Estrangeiro 10,8 12,4 11,7 -0,7 -5,6%

Papel Comercial 93,8 157,0 168,7 11,6 7,4%

Contratos de Financiamentosb) 5.046,6 4.939,3 4.853,5 -85,8 -1,7%

Rendimentos a receber (líq.) 35,5 42,6 40,8 -1,9 -4,3%

Receitas com rendimento diferido (líq.) -15,4 -16,5 -17,0 -0,5 2,8%

Crédito a Clientes (1) 8.606,2 8.587,0 8.365,4 -221,6 -2,6%

Compromissos perante terceiros (2) 1.306,3 1.080,5 1.085,4 4,9 0,5%

dos quais linhas de crédito irrevogáveis 854,9 597,2 553,1 -44,2 -7,4%

dos quais linhas de crédito revogáveis 301,3 322,3 308,4 -13,9 -4,3%

Garantias Prestadasc), d) (3) 301,5 273,9 256,8 -17,0 -6,2%

Subtotal (2 + 3) 1.607,9 1.354,4 1.342,2 -12,2 -0,9%

Total (1 + 2 + 3) 10.214,1 9.941,1 9.707,6 -233,8 -2,4%

%ABS.

Leasing

O crédito à habitação registou um decréscimo de 31,5 milhões de euros em 2012 face a 2011. Representava no termo 

do ano findo 29,3% do total da carteira, denotando assim um peso relativo ligeiramente superior ao dos dois exercícios 

precedentes.

Continuando com reduzida dinâmica, o crédito agenciado apresentou um decréscimo de 9,4%, para 495,6 milhões de 

euros, verificando-se igualmente uma redução do seu peso na carteira da Caixa Central, em que representa cerca de um 

terço do total (35,5% em 2011 e 33,3% em 2012).
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Para além dos efeitos induzidos pela retracção da procura de crédito a nível local como reflexo da situação recessiva da economia, 

a diminuição verificada no crédito agenciado na maioria das tipologias é sobretudo justificada pelo aumento da capacidade de 

concessão de crédito por parte das Caixas Associadas - fruto da política de fusões levadas a cabo e do consequente aumento dos 

seus fundos próprios -, a que se junta a confortável liquidez de que praticamente todas desfrutam. Além disso, a esmagadora 

maioria das Caixas dispõe de autorização para ampliar o âmbito da sua actividade para fora dos sectores a que tradicionalmente 

estavam confinadas (agricultura e sector primário em geral).

Outro factor explicativo para a redução do crédito agenciado foi o elevado número de pedidos de liquidações antecipadas, mormente 

nos financiamentos às actividades agrícolas e conexas, para o qual terá contribuído o bom ano agrícola.

Em sentido contrário ao verificado no conjunto do crédito agenciado, registe-se o aumento significativo nas rubricas “Contas 

Correntes Caucionadas” (+13,9%) e operações com o estrangeiro (+12,7%), mas esta última rubrica detém ainda um peso 

diminuto no crédito agenciado.

a) Empresas 

No segmento de empresas, como se referiu, verificou-se, em termos globais, um decréscimo de 1,7% extensivo a quase 

todas as tipologias de crédito, reflectindo a actual conjuntura, que tem conduzido à retracção da procura de crédito viável, 

bem como a uma atitude de maior contenção por parte das Caixas, dado o agravamento dos factores de risco com que 

actualmente se deparam. 

No entanto, o crédito sob a forma de papel comercial, que se inscreve na actividade da Caixa Central, registou um acréscimo de 11,6 

milhões de euros, sendo a única componente do crédito ao segmento empresarial que apresenta crescimento, mas algumas das 

operações incluídas nesta rubrica são na verdade aplicações de tesouraria junto de empresas nacionais de referência.

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO 
AGENCIADO POR 

TIPOLOGIA DE CRÉDITO

A rúbrica Crédito à Habitação inclui o "Crédito Multiusos" (C.H. Complementar)

Valores em milhares de euros, excepto %

2010 2011 2012

Crédito à Habitação 199.103 191.620 181.406 -10.215 -5,3%

Cartões de Crédito 20.469 18.785 17.463 -1.322 -7,0%

Descontos Comerciais 1.204 1.182 537 -645 -54,6%

Contas Correntes Caucionadas 24.504 21.378 24.340 2.962 13,9%

Financiamentos 180.185 191.499 167.261 -24.238 -12,7%

 129.091 121.411 103.449 -17,962 -14,8%

Operações com o Estrangeiro 2.094 975 1.098 123 -12,7%

Total 556.650 546.851 495.554 -51.296 -9,4%

%Absoluta

Variação

Leasing

EMPRESAS

1 Inclui descobertos e empréstimos de maturidades diversas, quer em moeda nacional, quer estrangeira.

Valores em milhões de euros, excepto %

2010 2011 2012

Crédito a Empresas 4.118,6 4.179,8 4.108,0 -71,7 -1,7

    Contas Correntes Caucionadas 551,7 566,7 497,3 -69,4 -12,3

    Descontos Comerciais 69,9 69,1 53,0 -16,1 -23,3

    Locação Financeira  158,2 152,8 141,6 -11,1 -7,3

    Financiamentos1 3.338,8 3.391,2 3.416,1 25,0 0,7

       do qual Papel Comercial 93,8 157,0 168,7 11,6 7,4

RelativaAbsoluta

Variação

(Leasing)
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b) Particulares

O impacto do ambiente recessivo da economia, com o aumento do desemprego, a diminuição do poder de compra e o aumento dos 

factores de incerteza, cria dificuldades acrescidas às famílias e pequenos negócios e condicionou, no exercício findo, a actividade 

creditícia também neste segmento.

Assim verificou-se um decréscimo da carteira de crédito a particulares na ordem dos 150 milhões de euros (-3,4%) para um valor 

total de 4.257,4 milhões de euros, sendo o decréscimo mais acentuado no crédito ao consumo e na locação financeira.

O Crédito à Habitação, apesar de se manter como a rubrica com maior peso neste segmento, registou, como já se apontou, uma 

redução de 31,5 milhões de euros. No entanto, aumentou o seu peso relativo, representando no final do exercício 57,5% do total 

do crédito concedido a particulares (56,3% em 2011 e 54,8% em 2010), o que está em linha com o que se verifica no conjunto do 

sistema bancário, em que, como se viu noutra parte deste relatório, se observou um redução marcada no crédito a particulares 

para consumo e outros fins. 

Esta componente do crédito a particulares registou no SICAM um decréscimo de 8%, reflexo do maior rigor na sua concessão, em 

resultado da alteração dos factores de risco que lhe são inerentes, mas também devido a uma manifesta retracção da procura. 

No total, porém, o crédito concedido a particulares para consumo e outros fins representa uma pequena parcela do crédito a este 

segmento (7,8% em 2012 e 8,2% em 2011).

O crédito na modalidade de locação financeira, à semelhança do que ocorreu no segmento empresas, registou nos particulares um 

decréscimo de 22%, conforme se explicita no ponto seguinte.

c) Locação Financeira

Sendo a locação financeira especialmente destinada ao financiamento do investimento, - de equipamentos, viaturas e imóveis - e 

tendo a procura destes bens sofrido uma forte retracção durante o ano de 2012, tal não podia deixar de afectar negativamente a 

evolução da actividade.

Assim, de acordo com os dados disponíveis para o sector a nível nacional, a quebra global na celebração de novos contratos foi de 

aproximadamente 38%, tendo incidido em todos os três produtos (equipamentos, imóveis e viaturas).

A locação financeira no Crédito Agrícola acompanhou esta conjuntura desfavorável, embora com uma quebra nos novos contratos 

que se ficou por - 28%, bastante inferior à do sector no seu todo.

Reflexo desta evolução, o valor da carteira de crédito em locação financeira do Crédito Agrícola teve uma redução de 

aproximadamente 10%, ascendendo a um valor global de 165 milhões de euros.

PARTICULARES
E MICRO-NEGÓCIOS

1 A rúbrica Crédito à Habitação inclui o "Crédito Multiusos" (C.H. Complementar)
2 Inclui descobertos, efeitos descontados, contas correntes e empréstimos de naturalidades diversas

Valores em milhões de euros, excepto %

2010 2011 2012

Crédito a Particulares 4.487,6 4.407,1 4.257,4 -149,7 -3,4

    Crédito à Habitação1 2.459,7 2.480,5 2.449,1 -31,5 -1,3

    Crédito ao Consumo2 388,0 359,8 331,1 -28,7 -8,0

    do qual Cartões de Crédito 38,8 37,8 37,6 -0,1 -0,4

    Locação Financeira  31,1 28,8 22,5 -6,3 -22,0

    Outro Crédito por Desembolso de Fundos2 1.608,9 1.538,0 1.454,7 -83,3 -5,4

RelativaAbsoluta

Variação

(Leasing)
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O sector empresarial não financeiro representa cerca de 85% do valor da carteira de crédito nesta área, enquanto os particulares e 

pequenos negócios representam cerca de 14%. Por sua vez, o sector público estatal e o sector financeiro têm um peso residual na 

carteira de leasing do Crédito Agrícola.

De realçar ainda o facto de não existirem diferenças muito significativas do peso de cada um dos grupos de bens na estrutura de 

crédito, representando cada um deles cerca de um terço do valor total da carteira, embora com um peso ligeiramente superior da 

carteira de leasing imobiliário.

1.3. Meios Electrónicos de Pagamento

A actividade nesta área continua a ser fortemente influenciada pela alteração do Modelo de Negócio para os Meios de Pagamento 

a nível Europeu, com implicações estruturais a nível do mercado nacional e impacto na oferta comercial e sua rentabilidade. Outro 

factor relevante prende-se com o acentuado agravamento do cenário actual da economia portuguesa, colocando fortes desafios 

ao crescimento de produtos de Crédito, bem como, do controlo dos riscos que lhe estão associados.

A nível do Grupo Crédito Agrícola, identificam-se algumas oportunidades para esta área de actividade, a saber:

Alteração do Regime Jurídico do SICAM, permitindo às CCAM o registo da sua própria carteira do Crédito concedido por Cartão;

A Rede de Proximidade das CCAM potencia o desenvolvimento do negócio com Comerciantes, a nível de Terminais de Pagamento 

Automático e Cartões;

Numa análise ao tipo de bem locado, constata-se que a referida redução da carteira foi quase uniforme nos três segmentos.

ACTIVO DAS 
OPERAÇÕES LEASING

TIPO DE LOCATÁRIO

TIPO DE BEM LOCADO

Se valor, em milhares de euros

2010 2011 2012 Absoluta

Caixa Central 179.299 167.014 150.221 -16.793 -10,1 91,5% 91,1%

Caixas Associadas 11.035 15.510 14.674 -836 -5,4 8,5% 8,9%

Total  190.334 182.524 164.895 -17.629 -9,7 100,0% 100,0%

Variação Estrutura carteira

% 2011 2012

Se valor, em milhares de euros

2010 2011 2012 Absoluta

Particulares
e pequenos negócios 31.080 28.820 22.479 -6.341 -22,0 15,8% 13,6%

Sector público estatal 1.941 1.463 870 -593 -40,5 0,8% 0,5%

Sector financeiro 1.084 942 785 -157 -16,7 0,5% 0,5%

Sector não financeiro 156.235 151.299 140.761 -10.538 -7,0 82,9% 85,4%

Total 190.340 182.524 164.895 -17.629 -9,7 100,0% 100,0%

%

Variação

2011 2012

Estrutura carteira

Se valor, em milhares de euros

2010 2011 2012 Absoluta

Viaturas 57.099 57.293 51.731 -5.562 -9,7 31,4% 31,4%

Equipamentos 67.042 59.034 52.598 -6.436 -10,9 32,3% 31,9%

Imóveis 66.199 66.197 60.566 -5.631 -8,5 36,3% 36,7%

Total 190.340 182.524 164.895 -17.629 -9,7 100,0% 100,0%

%

Variação

2011 2012

Estrutura carteira
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A base de Associados do GCA potencia a oferta de novos produtos, tendo em vista a sua Fidelização, 
maior envolvimento Comercial e o aumento do Capital próprio das CCAM.

LINHAS DE NEGÓCIO

a) Acquiring de TPAs

No ano de 2012 foi efectuada a consolidação e desenvolvimento de actividades de Acquiring, 
nomeadamente com o apoio à Rede Comercial na captação de novos comerciantes, com a 
Migração de Terminais MBOnly para a Rede CA&companhia; e pela captação de comerciantes a 
nível nacional com o objectivo de contratação do Serviço de Acquiring.

No segundo Trimestre de 2012 foi efectuada uma Campanha de adesão à Rede CA&companhia, 
com ofertas especiais dirigidas a Clientes aderentes e incentivos aos melhores desempenhos 
a nível comercial, sendo que, de momento 36% do parque de TPAs são CA&companhia.

Ainda neste âmbito, durante o primeiro Semestre foi efectuada a consulta e selecção dos 
Fornecedores de TPAs, a nível da oferta de equipamentos contactless, em conjunto com a CA 
Informática.

b) Plano de Negócio

A nível da dinamização da oferta de cartões, a actividade durante o ano de 2012 foi 
influenciada pelas acções previstas no Plano de Actividades, conjugada pela definição 
conjunta (DMEP e CCAM) de objectivos para o incremento de carteira.

Neste enquadramento, foram realizadas visitas a CCAMs para apresentação dos resultados 
da actividade e identificação de oportunidades de crescimento comercial e dos próprios 
resultados, quer nos cartões de crédito, cartões de débito ou na rede CA&companhia.

Foram alcançados os objectivos definidos para a Rede CA&companhia previstos no Plano de 
Negócio, bem como do produto cartão de crédito.

Dando continuidade ao Plano de Negócios foram efectuadas visitas a CCAMs com o intuito de 
potenciar o incremento da carteira e resultados nos produtos cartões e serviço acquiring.

PRODUTOS

a) Clube A

No segundo trimestre de 2012 foi efectuado o relançamento do Clube A, nomeadamente através 
do contacto com os Associados detentores de menos de 100 títulos e oferta do Cartão Clube A na 
Vertente Débito.

Os produtos Clube A permitem o desenvolvimento da Oferta diferenciada para Associados do 
Crédito Agrícola, promovendo o aumento dos Capitais próprios das CCAM, a fidelização dos 
actuais Associados, bem como a penetração na Base de Dados de Clientes.

b) Produtos Picture Card

Foi efectuado o lançamento do produto Picture Card, que permite, através de um verso transversal, 
a obtenção de economias de escala pela emissão de cartões que têm a mesma imagem no verso 
e uma imagem personalizada na frente. Neste momento já se migraram todas as parcerias 
CoBranded para este produto.
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c) Cartão CA Mulher

Foi efectuado o lançamento do produto Cartão CA Mulher, um Cartão de Crédito específico para 

Clientes Particulares do sexo feminino a partir dos 18 anos.

No âmbito do seu lançamento, disponibilizou-se um Programa de Fidelização que consistiu em: 

atribuição de descontos em Parceiros CA Mulher, atribuição de um Vale de Desconto na Halcon 

Viagens e Aquisição de Produtos não Financeiros em Condições Especiais.

Esta solução é uma oferta exclusiva para as mulheres do Crédito Agrícola, com produtos e 

condições preferenciais para este segmento que inclui, o Seguro CA Mulher da CA Vida, entre 

outros produtos de Marketing.

d) Migração Contactless

No ano de 2012 foi efectuado o desenvolvimento da oferta de produtos Contactless, com o apoio 

da VISA Europe, acompanhando os principais Bancos do Mercado, bem como o desenvolvimento 

da Rede CA&companhia para aceitação de Cartões Contactless.

Para o Grupo CA esta tecnologia oferece as seguintes vantagens: Emissão de produtos inovadores, 

com uma comunicação centrada na comodidade de utilização, Aumento da utilização de cartões 

em transacções de pequeno montante, Aumento da Margem Complementar e Penetração na 

Base da Dados de Clientes.

O Grupo CA foi a 1ª instituição a iniciar o roll-out de Cartões e Terminais Contactless junto dos 

seus clientes.

PROJECTOS ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO

a) Gestão Rede ATM’s

Decorreu em 2012 o Piloto de Cash Management com a SIBS, com o objectivo de avaliar o interesse 

deste serviço na gestão das ATMs instaladas fora da rede de Balcões, geridos por ETVs.

As conclusões resultantes deste piloto darão origem à construção de um modelo de gestão 

alargado às restantes CCAMs.

b) Data Mart de Meios Electrónicos de Pagamento

Está em curso um Projecto com vista ao desenvolvimento do Data Mart de Meios Electrónicos 

de Pagamento, tendo sido concluídas as Fases I e II, que consistiram em efectuar a análise da 

situação actual e na definição do Modelo de Data Mart, e Modelos Comportamentais de Risco. 

Está em curso a Fase de Implementação.

COMPLIANCE

a) Norma PCI

Foi assegurado que, a partir de 1 de Julho de 2012, todos os TPAs instalados eram compatíveis 

com a Norma PCI. Esta Norma imposta pelas Marcas Internacionais consiste em alterações de 

segurança a nível do hardware, fundamentais para proteger a confidencialidade e integridade dos 

dados nas transacções.
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b) Regulamento CE 260/2012

No âmbito da SEPA, durante o ano de 2012 o Crédito Agrícola efectuou as actividades preparatórias 

para cumprir os requisitos do Regulamento 260/2012, com vista à migração das Transferências e 

Débitos Directos nacionais para os Schemes SEPA CT e SEPA DD até 2014.

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES 2012

A actividade do Departamento de Meios Electrónicos de Pagamento em 2012 teve uma evolução 

positiva, com crescimento em diversos indicadores, dos quais se destacam:

 Aumento do Número e Volume de Transacções efectuadas com os Cartões de 2% e 6%, 

respectivamente;

NÚMERO DE 
TRANSACÇÕES

CARTÕES CA 

70.000

80.000

90.000

100.000

2011 2012

+2%

Valores em milhares de euros VOLUME DE 
TRANSACÇÕES

CARTÕES CA 

3.500

4.000

4.500

5.000

2011 2012

+6%

Valores em milhões de euros

   Embora tenha ocorrido uma diminuição da Quota de Mercado em Número de Cartões:

2011 2012

-7%

12,9%
11,9%

QUOTA DE MERCADO

CARTÕES DE DÉBITO VISA

2011 2012

-4%

5,5% 5,3%

QUOTA DE MERCADO

CARTÕES DE CRÉDITO VISA

   O parque de ATM´s da rede Multibanco registou um crescimento relativamente ao ano anterior 

de 4% na quota de mercado e de 2% no número de transacções;

QUOTA DE MERCADO

ATM'S

9,50%

10,00%

10,50%

11,00%

2011 2012

+4% NÚMERO DE 
TRANSACÇÕES

EM ATM'S CA

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

2011 2012

+2%
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 A instalação de Terminais de Pagamento Automático continuou a registar uma evolução 

positiva, o que permitiu aumentar a quota de Mercado em 5%, bem como um aumento do número 

de transacções em TPAs do Crédito Agrícola em 6%.

QUOTA
DE MERCADO

TPA'S

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

2011 2012

+5%

NÚMERO DE 
TRANSACÇÕES

TPA'S CA

20.000

25.000

30.000

2011 2012

+6%

1.4. Canais Directos e Digitais

Os canais directos e digitais têm vindo a registar desde o seu lançamento uma adesão crescente, 

quer em termos de número de transacções quer de novos utilizadores. A aposta nas novas 

plataformas permite dinamizar e rentabilizar a actividade comercial, reforçando a relação com 

os clientes, fortalecendo a imagem de modernização e inovação do Grupo Crédito Agrícola, 

simultaneamente reduzindo custos da instituição e optimizando processos.

As acções realizadas em 2012 tiveram por objectivo alargar a oferta de soluções financeiras e 

disponibilizar à rede comercial as condições necessárias à sua divulgação e comercialização, 

tendo-se registado durante o ano em análise um incremento significativo na evolução do negócio:

Crescimento superior a 20% da carteira de clientes activos aos serviços On-Line – particulares e 

empresas, o que reforça a necessidade de continuar a investir nos canais electrónicos/digitais para 

reforçar a relação comercial com os actuais clientes, promovendo a sua fidelização ao Crédito Agrícola 

e apoiando a captação de novos segmentos, através da utilização destas plataformas tecnológicas;

O lançamento da Documentação Digital, que vai permitir ao Grupo Crédito Agrícola prestar um 

serviço mais flexível aos clientes na gestão das suas comunicações com a instituição, bem como 

reduzir custos operacionais:

Os principais indicadores registados em cada um dos serviços, ao longo do ano, apresentam-se 

nos pontos seguintes.

a) Linha Directa (Contact Centre)

O serviço Linha Directa transaccional registou em 2012 um crescimento de 3% no total de contactos 
recebidos (contactos inbound). Registou-se igualmente um crescimento de 3% face ao ano anterior nos 
contactos de clientes. Durante o ano de 2012 a Linha Directa recebeu em média 1.000 contactos por dia.

TOTAL DE CONTACTOS
OUTBOUND

TOTAL DE CONTACTOS
DE CLIENTES

2011 2012

3%

277.954 285.129

2011 2012

-3%

272.030 264.975

TOTAL DE CONTACTOS
INBOUND

2011 2012

3%

322.091 332.054
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Relativamente às acções de Outbound realizadas (chamadas efectuadas – Telemarketing e 

Telecobranças), destacam-se as acções de Telecobranças para crédito próprio (16 Caixas de 

Crédito Agrícola até final de 2012), de crédito agenciado e cartões de crédito.

Os resultados desta acção registaram 67% de clientes recuperados e 34% de montante recuperado. 

Estes valores traduzem, no ano 2012, uma diminuição na recuperação de 1% em clientes e de 13% 

em montantes, face ao período homólogo, situação que resulta do actual contexto financeiro que 

dificulta o sucesso da actividade.

TELECOBRANÇAS

CLIENTES RECUPERADOS

2011 2012

-1%

68% 67%

TELECOBRANÇAS

MONTANTES RECUPERADOS

2011 2012

-13%

39% 34%

LINHA DIRECTA

DISTRIBUIÇÃO
DE CHAMADAS

POR TRIMESTRE

Os gráficos a seguir apresentados reflectem os principais indicadores do serviço em 2012:

b) Evolução do Serviço de Internet Banking – CA On-Line

b1) CA On-Line Empresas

No Serviço CA On-Line Empresas registou-se um crescimento de cerca de 28% nas adesões 

activas, em relação ao ano de 2011.

INBOUND  Atendimento telefónico dos Clientes e Caixas (Chamadas recebidas).
OUTBOUND  Acção de Recuperação de Crédito Vencido, Telemarketing e Call-Back (Chamadas efectuadas).
BACKOFFICE  Faxes/E-mails recebidos e enviados e trabalho administrativo.

1º trimestre

77.96479.635

14.509

65.423

81.940

14.006

65.247

84.750

15.139

56.341

85.729

14.963

2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

OutboundInbound Back-Office

TELECOBRANÇA

TAXA DE SUCESSO

39%

69%

32%

64%

38%

69%

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

Recuperação de Montantes Recuperação de Clientes

28%

65%
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b2) CA On-Line Particulares

O Serviço CA On-Line Particulares registou um crescimento de cerca de 15% nas Adesões Activas 

ao Sistema MultiCanal, face ao ano 2011.

CA ONLINE EMPRESAS

ADESÕES ACTIVAS

2011 2012

28%

31.509 40.324

A análise semestral do 1º e 2º semestre de 2012 reflecte o crescimento do volume de transacções 

realizadas no Serviço CA On-Line, face aos períodos homólogos de 2011, de 16% e 15%, respectivamente. 

TOTAL DE OPERAÇÕES 
FINANCEIRAS/

CONSULTAS

15%16%

Operações Consultas

6.281.615

7.268.014
6.945.775

7.975.506

1º semestre 2011 1º semestre 2012 2º semestre 2011 2º semestre 2012

CA ONLINE 
PARTICULARES

TOTAL DE CONTRATOS

2011 2012

15%

137.315
158.203

A evolução semestral do volume de transacções do Serviço CA On-Line Particulares registou em 

2012 um crescimento de 20% e 29% respectivamente, face ao ano anterior.

TOTAL DE OPERAÇÕES 
FINANCEIRAS/

CONSULTAS

29%20%

1º semestre 2011 1º semestre 2012 2º semestre 2011 2º semestre 2012

Operações Consultas

13.543.352

16.311.446
14.598.869

18.814.606
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CA MOBILE

TOTAL DE ADESÕES

c) Evolução do Serviço CA Mobile

O Serviço CA Mobile – canal bancário sobre plataformas de smartphones - foi lançado em Junho 

de 2012 e até final do ano alcançou 3.661 Adesões, o que representa uma média de 406 novas 

adesões/mês.

Até ao final de 2012 foram realizadas 417.074 transacções (19.328 Consultas e 397.746 Operações), 

o que corresponde a uma média de 59.582 transacções/mês desde o lançamento do serviço. O 

número de transacções realizadas cresceu 46% (de Julho a Dezembro de 2012). É na verdade 

de realçar que este canal tem sido utilizado predominantemente para transacções financeiras, 

muito mais do que para consultas.

Junho

1.850
2.068

2.400

2.832

3.231
3.402

3.661

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

CA MOBILE

EVOLUÇÃO MENSAL –
TOTAL DE OPERAÇÕES

d) Evolução do Serviço Balcão 24

O Serviço Balcão 24, que conta já com sete anos de existência, terminou o ano de 2012 com 220 

Balcões em funcionamento, representando um crescimento de 5% nos serviços inicializados, 

face a 2011.

Junho

1.441

36.499

2.282

47.619

2.578

54.055

2.784

56.203

3.121

62.873

3.119

63.427

3.464

69.335

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Consultas Operações

B24

ATM'S INICIALIZADAS

REDE BALCÕES 24

2011 2012

5%

209
220

2011 2012

0%

67 67

O número total de transacções registou um crescimento de 4%, face ao ano de 2011. O número 

médio de transacções/mês por equipamento situa-se, por sua vez, nos 4.317.
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A taxa média de transferência das transacções do balcão presencial para o balcão 24 encontra-se 

acima dos 27%.

Da análise semestral realizada, verifica-se um crescimento de 4% e 3%, respectivamente, em 

relação ao ano anterior. 

De acordo com o gráfico anterior, salienta-se a evolução semestral do volume de transacções – 

Operações e Consultas - realizadas no Serviço Balcão 24, que registou, em 2011, um crescimento 

de 7% e 6%, respectivamente, face a igual período de 2010. 

e) Site Institucional Grupo Crédito Agrícola (www.creditoagricola.pt)

Em 2012 registaram-se 11.476.097 visitas (+10% face a 2011) ao Site Institucional do Grupo Crédito 

Agrícola, representando uma média de 956.341 visitas/mês, as quais foram efectuadas por 

2.996.601 visitantes únicos.

Estas visitas resultaram em 29.096.986 páginas vistas, o que reflecte um crescimento de 18% face 

ao número de páginas vistas em 2011 (24.595.361). 

2011

2012

4%

10.464.239

10.078.534

Operações Consultas

3%4%

1º semestre 2011 1º semestre 2012 2º semestre 2011 2º semestre 2012

Operações Consultas

4.953.601 5.167.055 5.124.933
5.297.184

TOTAL DE OPERAÇÕES 
FINANCEIRAS/

CONSULTAS

NÚMERO
DE VISITAS

/VISITANTES

Número de Visitas Visitantes

10%

10.394.262
11.476.097

3%

2.900.156 2.996.601

2011 2012

EXIBIÇÕES DE PÁGINAS

2011 2012

18%

24.595.362
29.096.986
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1.5. Área Internacional, Emigração e Representações Exteriores

1.5.1. Área Internacional

O contexto recessivo que se manteve em 2012 conduziu as empresas portuguesas a procurar na 

exportação o veículo de crescimento que o mercado interno não lhes proporcionou. 

A crise mundial, as crises políticas em diversas regiões do mundo, o aumento do risco do país e 

do risco bancário criou condições para as empresas se interessarem por produtos e serviços que 

aumentem a segurança e reduzam o risco do comércio internacional. 

Contudo, a dificuldade de acesso ao crédito condicionou a conquista de novos mercados de 

exportação, embora o reforço de muitas empresas portuguesas, incluindo grande número de 

PMEs, tenha permitido crescimentos significativos em novos mercados, embora a partir de 

valores iniciais baixos. 

O Grupo Crédito Agrícola, caracterizado pelo seu posicionamento de banca de proximidade e 

de permanente orientação para responder às necessidades de cada Cliente, preocupou-se em 

desenvolver uma oferta adaptada às empresas exportadoras.

O Grupo Crédito Agrícola possui características que lhe proporcionam uma posição privilegiada 

no apoio às empresas em fase de internacionalização: por um lado dispõe de uma equipa 

especializada em trade finance, com excelente nível de conhecimento técnico, que permite 

adequados níveis de serviço, mesmo em operações de maior complexidade. Por outro lado, detém 

uma estrutura de balanço – rácio de transformação e liquidez - que permite disponibilizar apoio 

financeiro às empresas num contexto de contracção da oferta de crédito. 

O apoio à internacionalização das empresas é um aspecto essencial na estratégia actual do 

Grupo Crédito Agrícola e enquadra-se nas grandes linhas de orientação definidas - menor 

dependência da margem financeira e maior contributo da margem complementar para a 

formação do produto bancário.

No conjunto da oferta específica para empresas exportadoras, destaca-se em 2012 a Linha CA 

Apoio à Exportação, que conjuga uma linha de financiamento de 250 milhões de euros com a 

oferta de produtos e serviços em condições muito competitivas.

No âmbito do apoio à promoção do negócio internacional, é de referir também a produção 

de informação de gestão para desenvolvimento do negócio internacional e o apoio às áreas 

comerciais na captação de clientes e operações.  

O volume de operações de comércio internacional, intermediado pelo Grupo Crédito Agrícola, 

conheceu um aumento de cerca de 15% em valor e cerca de 27% em número de operações em 

relação ao ano anterior.

No entanto, para o crescimento sustentável do negócio internacional é essencial uma maior 

dinâmica das áreas comerciais na captação e fidelização dos Clientes e a adequação do nível de 

oferta, através da implementação de novos produtos e serviços que respondam às especificidades 

das empresas e reforço das funcionalidades disponíveis no internet banking do Grupo (CA On-Line).

A descida do rating da República e dos bancos nacionais traduziu-se em dificuldades acrescidas na 

negociação de linhas com bancos estrangeiros, inclusivamente para operações de trade finance.
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EVOLUÇÃO
DAS OPERAÇÕES 

DE COMÉRCIO 
INTERNACIONAL

*Inclui saldos a Dezembro/2011 e 2012 das operações que envolvem crédito
NOTAS  Manteve-se a tendência de decréscimo do volume de operações documentárias e do aumento do número de operações correspondentes.
Atendendo à estrutura por tipo de operações – quase 100% de operações não documentárias – o crescimento total de cerca de 15% – deve-se a este tipo de operações.

Valores
em milhares de euros

Nº Opr Volume Nº Opr Volume

Operações
Documentárias* 2.781 78.202 0,65% 3,59% 2.913 75.792 0,54% 3,02% -3,08%

Operações
Não-Documentárias 424.742 2.101.276 99,35% 96,41% 539.412 2.435.147 99,46% 96,98% 15,89%

Total Geral 427.523 2.179.478 100,00% 100,00% 542.325 2.510.939 100,00% 100,00% 15,21%

Estrutura %

Dezembro 2011

Estrutura %

Dezembro 2012

Nº Opr Volume Nº Opr VolumeTipo de Operações Dez’12/Dez’11
% 

A relação duradoura com os nossos bancos correspondentes, no entanto, pautada por princípios de transparência e de 

prestação de informação e comunicação eficiente, tornou possível concretizar as operações necessárias às empresas em fase de 

internacionalização.

Ao longo do ano procedeu-se à atribuição de limites para instituições financeiras, sempre subordinada a elevados níveis de prudência 

e por uma preocupação permanente de minimização do risco, o que implicou o estreito acompanhamento da evolução do risco de 

contraparte e risco soberano.

1.5.2. Emigração e Representações Exteriores

A Área da Emigração e Representações Exteriores – AERE – é uma unidade orgânica que tem como principal função o apoio à 

posição do Crédito Agrícola junto da diáspora e a detecção de oportunidades de negócio no exterior, direccionando-as para todo o 

Grupo Crédito Agrícola. 

A actividade desenvolvida nas áreas que abrange foi a seguinte:

EMIGRAÇÃO

Este segmento de clientes, com elevada expressividade no Grupo Crédito Agrícola, tem constituído a base de dedicação e dinamismo 

comercial nas diversas representações exteriores, procurando potenciar-se a forte ligação que estes clientes têm com as Caixas 

inseridas nas comunidades de que são originários. 

Esta estratégia comercial tem como corolário uma subida constante e sustentada do volume de remessas provenientes da diáspora 

com destino ao Grupo Crédito Agrícola, que registaram no final de 2012 uma subida de cerca de 13%, face ao período homólogo.

Este crescimento acompanhou os resultados a nível nacional e dessa forma o Grupo Crédito Agrícola manteve a sua quota de 

mercado nos 16%.

Já os depósitos associados ao segmento, apesar de também registarem um crescimento de cerca de 5% em contraciclo com o total 

nacional, sofrem um efeito de canibalização de outros produtos de poupança, dada a  ausência de benefícios fiscais nos depósitos 

titulados por emigrantes.

COMÉRCIO 
INTERNACIONAL

QUOTA
DO CRÉDITO AGRÍCOLA

Milhões de euros

Nacional CA* Quota de Mercado

Dezembro 2011 102.113 2.116 2,07%

Dezembro 2012 101.362 2.446 2,41%

   *Exclui emigração
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VOLUME
DE REMESSAS

DE EMIGRANTES
COM DESTINO
AO GRUPO CA

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Valores em milhares de euros

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

REMESSAS
DE EMIGRAÇÃO

Volume em milhares de euros, excepto %

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº Opr 427.652 473.741 515.502 547.154 583.568 638.723 9%

Volume 319.701 336.393 347.337 365.270 382.031 431.234 13%

Q.M. 12% 14% 15% 15% 16% 16%

‘11/’12

DEPÓSITOS
DE EMIGRAÇÃO

Volume em milhares de euros, excepto %

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nacional 7.240.000 7.837.000 7.670.000 7.482.000 7.120.000 6.550.000 -8%

Grupo CA 255.312 261.077 265.288 285.846 247.871 259.359 5%

Q.M. 3.5% 3.3% 3.5% 3.8% 3.5% 4.0%

‘11/’12

IMIGRAÇÃO

A AERE gere e coordena o desenvolvimento comercial do serviço de transferências Western Union, em toda a rede do Grupo Crédito 
Agrícola, fruto do estatuto da Caixa Central de Agente daquela empresa internacional.

Trata-se efectivamente de um negócio que, não fazendo parte do “core business’’, pode proporcionar um acréscimo de receitas, 
estando disponível em aproximadamente 600 localizações do CA, embora o nível actual dos proveitos seja ainda limitado.

Em 2012 registou-se um razoável crescimento de cerca de 11% nos valores transaccionados (movimentando-se mais de 11,5 milhões 
de euros) e que teve reflexos no aumento de 9% nas comissões recebidas por via deste serviço.
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SUCURSAIS FINANCEIRAS EXTERIORES

A Sucursal em Cabo Verde (SFE) do Grupo Crédito Agrícola representa uma ferramenta de 
competitividade do negócio direccionado para os não residentes em Portugal.

A SFE tem desempenhado um papel importante não só na captação de recursos, mas sobretudo 
oferecendo condições competitivas destinadas à manutenção de depósitos de não residentes no 
seio do Grupo. Num segmento extremamente competitivo, a gestão do binómio competitividade/
rentabilidade é complexa e potenciada pelas estratégias agressivas da concorrência, que tem 
praticado taxas passivas muito elevadas.

No entanto, apesar da conjuntura adversa, os recursos de clientes na SFE aumentaram 7% e a 
margem financeira cresceu consideravelmente (mais de 70%), mercê de uma correcta política de 
gestão de activos e passivos. 

Foi mantido um elevado rácio de solvabilidade (superior a 21%) e registaram-se resultados líquidos 
positivos de 255 mil euros.
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Em 2012, o financiamento por recursos externos, designadamente do BCE e de operações com garantia com contrapartes, ascendeu 

em média a €1,9 mil milhões. 

Ao longo de 2012, a política de aplicações da Tesouraria continuou assim a ser especialmente condicionada pelo apoio à margem 

financeira das Caixas de Crédito Agrícola para retenção da sua base de depósitos, pela gestão do consumo de capital das aplicações 

e pela conservação de uma sólida posição de liquidez. 

O apoio à margem das Caixas de Crédito Agrícola foi operacionalizado através da estabilidade da tabela de remuneração dos seus 

excedentes aplicados na Caixa Central, não obstante o afundamento das taxas de reaplicação da liquidez verificado em 2012, do 

plafond para constituição do Depósito a Prazo Especial de Cobertura (DPEC) e, mais recentemente, através do financiamento no 

BCE de Direitos Adicionais de Crédito (DAC), instituídos pelo Banco de Portugal no decurso do ano, cuja margem é directamente 

transferida para as Caixas de Crédito Agrícola, via remuneração de depósito constituído na Caixa Central (DPADAC). 

No final de 2012, os juros dos depósitos na Caixa Central representavam 26% do total dos juros recebidos pelas Caixas de Crédito 

Agrícola (no final de 2010 este valor era de 17%).

Como resultado da degradação do rating da República Portuguesa e do concomitante aumento do ponderador de requisitos 

de fundos próprios dos activos financeiros, por opção estratégica concentrados em Portugal, a gestão do consumo dos fundos 

próprios impôs em larga medida a circunscrição da renovação das aplicações a dívida pública (bilhetes do tesouro), induzindo assim 

um aumento da concentração da carteira em dívida pública nacional de curto prazo, dado que a única alternativa com reduzido 

consumo de capital são as obrigações hipotecárias de bancos nacionais em que se tem feito também aplicações, mas de montantes 

ainda pouco expressivos. 

Finalmente, reflectindo em especial a revalorização do preço da carteira de activos financeiros, num período em que se 

assistiu a uma diminuição significativa do rendimento da dívida, bem como a redução do prazo médio das aplicações, 

num contexto de elevada incerteza e de menor visibilidade do risco de crédito, da redução do seu desconto (haircut) para 

refinanciamento no BCE e da constituição dos DAC, assistiu-se a um reforço da já sólida situação de liquidez da Caixa Central. 

Medida pelo cash-flow projectado a um mês de vista, acrescido da carteira de activos de liquidez imediata, a posição líquida da Caixa 

Central representava com efeito em 31 de Dezembro de 2012 mais de 15 % da carteira de depósitos do SICAM.

Valores em milhares de euros

31.12.11 31.12.12 Absoluta Relativa

M. Monetário, P. Comercial
e Depósitos BdP 408.709 365.675 -43.034 -10,5% 12,3% 8,8%

Obrigações 2.921.193 3.795.367 874,174 29,9% 87,7% 91,2%

Total  3.329.902 4.161.042 831.141 25,0% 100,0% 100,0%

VariaçãoMontante % do Total

2011 2012

2. Actividade Financeira e Mercado de Capitais

2.1. Estratégia de Actuação na Área de Tesouraria

Nos últimos anos, a política de aplicações da Tesouraria foi em larga medida associada a objectivos de gestão do balanço e da conta 
de demonstração de resultados do SICAM, no seu conjunto.

O fulcro dessa política de aplicações deslocou-se assim, em crescendo, de uma gestão quase exclusiva de liquidez, com o inevitável 
custo de oportunidade associado, para uma gestão de carteira de investimentos, financiada também por significativos recursos 
externos e estrategicamente subordinada ao apoio à margem financeira das Caixas de Crédito Agrícola, com vista à retenção da sua 
base de depósitos. Isto, sempre, sem prejuízo da liquidez do balanço da Caixa Central e do SICAM. 
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2.2.Caixas, Empresas Associadas e Corporate Desk (CEACD) 

Em 2012, o grupo de trabalho relativo aos produtos de passivo destinados às Caixas de Crédito 

Agrícola dedicou-se principalmente ao melhoramento das regras de acesso à informação e ao 

sistema informático, assim como à alteração das regras de alguns produtos e procedimentos 

associados aos mesmos, pretendendo dar resposta às necessidades previamente identificadas 

com as Caixas de Crédito Agrícola. Das alterações levadas a cabo destacam-se a adaptação de 

perfis de acesso à evolução das necessidades funcionais, incluindo a reclassificação de índices 

de taxas de juro e a deslocalização de menus de consulta. Relativamente aos produtos foram 

feitas alterações aos prazos dos produtos standard indo ao encontro de necessidades de gestão 

detectadas, permitida a constituição com data-valor dos depósitos especiais de cobertura e 

disponibilizado o respectivo montante de plafond para consulta, substituindo procedimentos 

semi-automáticos em vigor, aumentando a eficiência e mitigando o risco operacional. 

Foram ainda reavaliados os documentos de contratação e a informação necessária ao 

acompanhamento e gestão destes produtos. Na sequência desse trabalho, foi actualizado o 

catálogo de documentos necessários, assim como o seu conteúdo, e as características dos 

relatórios de informação sobre produtos de passivo destinados às Caixas de Crédito Agrícola.

Partindo da base existente de produtos, documentação associada, procedimentos e relatórios 

de sistema, os trabalhos deste grupo visam assegurar o seu aperfeiçoamento contínuo em 

harmonia com a evolução das necessidades funcionais, informação completa e as condições 

para uma gestão mais flexível dos produtos de passivo destinados às Caixas de Crédito Agrícola.

2.3 Intermediação no Mercado de Capitais 

A actividade da intermediação financeira em 2012 continuou a ser afectada pela evolução da 

economia portuguesa, sujeita às medidas de austeridade associadas ao programa de assistência 

financeira da União Europeia e do FMI a Portugal.

No entanto, começou a verificar-se uma recuperação dos mercados financeiros da União 

Monetária Europeia que influenciaram também o mercado nacional, principalmente no 

segundo semestre, tendo designadamente o índice PSI – 20, após atingir níveis mínimos em 

redor dos 4.500 em Junho/Julho de 2012, encetando uma subida consistente, para atingir 

5.655,15 no final de 2012, que comparam com 5.494,27 no final do ano anterior.

A recuperação referida não foi suficiente para evitar uma redução nos proveitos de comissões 

de corretagem da Caixa Central, nos mercados à vista e a prazo, de 15,1% face ao ano anterior, 

tendo a actividade no mercado de futuros sido particularmente afectada. No entanto, o 

último trimestre de 2012 já evidenciou uma inversão daquela tendência, registando-se o 

crescimento dos volumes processados na actividade de recepção e transmissão de ordens 

e das comissões geradas.

Em contrapartida, os proveitos com a actividade de registo e depósito de valores mobiliários, 

incluindo a transferência de títulos e o processamento de eventos, cresceram substancialmente 

(cerca de 40%), principalmente por via do aumento do valor patrimonial dos Fundos de 

Investimento, para os quais a Caixa Central desempenha funções de depositário.
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Correspondentemente, o valor dos instrumentos financeiros à guarda da Caixa Central, no âmbito da prestação de serviços de 

custódia ou de depositário, registou um crescimento assinalável de 16,7%.

Na vertente da actividade de organização e participação em Programas de Emissões de Papel Comercial observou-se um crescimento 

do montante total dos Programas, com o consequente incremento dos proveitos associados, que se cifrou em cerca de 4%.

Aquela actividade é realizada em colaboração com o Gabinete Comercial de Empresas, tendo sido originados 4 novos Programas, 

com um montante total de cerca de 19,5 milhões de euros. Ao abrigo dos Programas existentes foram realizadas 309 emissões 

de Papel Comercial. 

No conjunto, verificou-se o aumento dos proveitos globais associados à actividade de intermediação no mercado de capitais, de 

cerca de 25%, conforme quadros abaixo:

Ao longo do ano de 2012 foram abertas 1.031 novas contas de títulos, das quais 366 de pessoas colectivas.

Um dos factores que contribuiu para a abertura de novas contas foi o desenvolvimento de operações de concessão de crédito com 

a intervenção das Sociedades de Garantia Mútua, envolvendo o depósito de acções daquelas sociedades. O número total de contas 

com os referidos títulos em depósito é de 1.328. 

A utilização da plataforma de negociação em Bolsa no Internet Banking do Grupo Crédito Agrícola - CA Online, continuou a 

progredir, tendo a percentagem de ordens transmitidas por aquela via passado de 64%, em 2011, para  71%, em 2012, denotando a 

adesão dos Clientes do Grupo Crédito Agrícola ao canal da internet.

Em 2012 não foram realizadas novas emissões de Títulos de Investimento da Caixa Central, situando-se o montante total das seis 

emissões vivas, no final de 2012, em 84 milhões de euros.

O Departamento de Títulos continuou a participar na preparação e realização de acções de formação presenciais aos Colaboradores 

do Grupo Crédito Agrícola, no âmbito dos Programas FORBASIC e SABERES+, bem como de acções pontuais sobre o Mercado de 

Capitais, a pedido de Caixas de Crédito Agrícola.

Unidade: milhares de euros

2012 2011 2012 2011

Mercado à Vista 768.007 783.945 101 119

Custódia/Depositário* 1.612,593 1.382.395 2.948 2.107

Programas de Papel Comercial* 209.333  191.333 1.026 987

Comissões BrutasValor

Unidade: milhares de euros

2012 2011 2012 2011

Mercado Futuros 6.296 21.162 31 69

Comissões BrutasNº de Contratos transaccionados
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3. Bancasseguros

3.1. Seguros – Ramos Reais

A CA Seguros reafirmou em 2012 a consolidação da sua estratégia de Bancasseguros, no âmbito 

dos seguros não vida, numa relação directa com a actividade das Caixas Agrícolas na prestação de 

um serviço financeiro completo aos seus Associados e Clientes, tendo registado um crescimento 

no montante de prémios brutos emitidos de 1,8%, para 80,8 milhões de euros. A esta evolução 

correspondeu, também, um crescimento no número de Clientes e de apólices em carteira, em 

ambos os casos de 9% relativamente ao ano anterior. 

A prossecução de uma estratégia de Bancasseguros e o respectivo acompanhamento 

permanente da actividade resultaram no cumprimento da generalidade dos objectivos, definidos 

e orçamentados, quer em termos comerciais quer técnicos e financeiros. A eficiente selecção 

e gestão de riscos, conjugada com um rigoroso provisionamento e uma gestão financeira 

conservadora, contribuíram decisivamente para mais um ano de resultados positivos. De salientar 

a significativa recuperação em 2012 dos créditos sobre o IFAP.

Simultaneamente, no plano da qualidade da prestação de serviço, confirmou-se o comprovado 

excelente tempo de regularização de sinistros e um dos mais reduzidos índices de reclamações 

no mercado. 

Em termos gerais, o ano de 2012 concluiu-se pelo cumprimento do plano e das iniciativas 

estratégicas definidas, que se traduziu num nível ponderado de concretização de 93,8%, 

contribuindo desta forma para a afirmação dos seus valores, o reforço da qualidade de serviço 

aos seus Clientes e o prestígio do Grupo Crédito Agrícola.

Em 2012 foi lançado um novo projecto, concluído no 1º trimestre de 2013, no âmbito da 

responsabilidade social e, designadamente, quanto à certificação ambiental que, conjuntamente 

com o sistema de gestão da qualidade, certificado pela APCER, formará o sistema integrado de 

gestão da CA Seguros, constituindo, assim, um dos pilares para o desenvolvimento do projecto e 

regime de Solvência II.

No desenvolvimento da sua estratégia, a CA Seguros continua a assumir a actividade 

de Bancasseguros em ligação exclusiva ao Crédito Agrícola, no âmbito de um quadro 

institucional de cooperação e de partilha de resultados e 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.

O reforço desta estratégia passa por um constante incentivo a um envolvimento crescente de 

todos os Colaboradores do Crédito Agrícola, cuja eficácia se revela no facto de o número de Balcões 

e de Colaboradores que comercializam seguros activamente terem novamente aumentado em 

2012. A consistência nos resultados comerciais alcançados acompanhou a performance atingida 

em anos anteriores.

A contínua reestruturação de carteira contribuiu para a capacidade de introdução de um 

novo sistema de remuneração às Caixas Agrícolas, pela intermediação de seguros não vida 

de forma mais participativa e alinhada com a natureza dos produtos e das respectivas 

margens técnicas. As remunerações de mediação de 9,7 milhões de euros representaram um 

crescimento de 8,1% relativamente a 2011, não obstante uma redução de 1,7% nos prémios 

comerciais emitidos pelo Canal.
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A VII Convenção Anual da CA Seguros contou com a presença dos Colaboradores das Caixas 
Agrícolas que atingiram os objectivos definidos para essa qualificação. Outros incentivos 
distinguiram igualmente os Colaboradores das Caixas Agrícolas com melhor performance na 
venda de seguros. Unanimemente, os Colaboradores das Caixas Agrícolas participantes têm 
elogiado estas iniciativas e referem-nas como um dos factores mais motivantes para a contínua 
melhoria da sua performance comercial.

Com o Departamento de Marketing da Caixa Central capitalizaram-se sinergias ao nível da venda 
cruzada de produtos bancários e de seguros, merecendo especial destaque a acção de marketing 
CA Habitação, tendo-se alcançado uma realização de objectivos de 145%. Destaque, igualmente, 
para a Campanha CA Vinculação, destinada a todos os actuais Clientes, no sentido de os fidelizar 
ao Crédito Agrícola e que se traduziu num enorme sucesso. De salientar ainda o elevado empenho 
de 1.498 Colaboradores de 86 Caixas Agrícolas e 624 Balcões que participaram nesta acção. 
Reforçou-se ainda a promoção do produto CA CliniCard, com um elevado envolvimento dos 
Colaboradores do Crédito Agrícola e a adesão dos Clientes.

A avaliação da satisfação dos Clientes representa uma oportunidade para assegurar a 
melhoria contínua da qualidade, permitindo, também, reunir as sugestões dos Clientes e, 
simultaneamente, conhecê-los melhor. Em 2012, no âmbito do processo de medição da 
satisfação de Clientes, deu-se continuidade aos inquéritos a Clientes CA Seguros. Realizou-
se um inquérito de satisfação geral por forma a conhecer o grau de satisfação/percepção dos 
Clientes relativamente às seguintes dimensões: produtos, atendimento, serviços prestados e 
critérios de qualidade. Os resultados deste inquérito foram bastante positivos, sendo que 82% 
dos Clientes inquiridos revelaram estar satisfeitos.

Realizou-se, igualmente, o inquérito de satisfação a sinistrados que incluiu exclusivamente 
Clientes que tenham tido sinistro, nos produtos mais representativos da carteira, tendo-se 
obtido um resultado de 80% de satisfação destes Clientes. A percentagem destes Clientes 
que afirmaram que recomendariam a CA Seguros a familiares e amigos situou-se nuns 
elucidativos 86%.

A comunicação teve presença regular nos meios de informação do Grupo e a nível interno 
lançou-se a newsletter que periodicamente informa todos os Colaboradores da CA Seguros das 
actividades mais relevantes relacionadas com a CA Seguros. 

Os prémios brutos emitidos ascenderam a 80,8 milhões de euros, um crescimento de 1,1% face 
ao ano anterior, o que contrasta favoravelmente com a evolução do mercado não vida, que 
apresentou uma quebra de 3% em 2012. 

A maior parte dos produtos que a CA Seguros tem vindo a destacar no contexto da sua estratégia 
continuaram a crescer a bom ritmo, com variações positivas nos prémios brutos emitidos, 
nomeadamente, CliniCard +40,7%, CA Saúde +11,1%, Habitação +9,0% e Comércio e serviços +9,9%.
O número de apólices renováveis, em vigor a 31 de Dezembro, atingiu 439 mil, um aumento de 
9% em relação ao final de 2011. Da mesma forma, o número de Clientes com apólices em vigor 
aumentou 9%, de 226 mil para 248 mil. 

A taxa de sinistralidade global situou-se em 51% - antes de imputação de custos por funções -, o 
que representa níveis inferiores aos do mercado, não obstante a manutenção de uma política de 
provisionamento conservadora.

O resultado líquido apurado em 2012 foi de 3.203 mil euros, o que representa um crescimento 
relativamente ao ano anterior.
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Pelo sexto ano consecutivo a Assembleia-Geral da CA Seguros deliberou efectuar o pagamento de dividendos aos Accionistas, 

desta vez pelo montante de 936 mil euros, o que corresponde a cerca de 29,2% do resultado líquido do exercício.

A situação patrimonial da CA Seguros registou uma evolução favorável em 2012, mantendo-se um elevado nível de cobertura das 

garantias financeiras exigidas pelo Instituto de Seguros de Portugal. A CA Seguros fechou o exercício com um montante de capitais 

próprios de 31,1 milhões de euros.

No activo, os investimentos financeiros aumentaram 15 milhões de euros, o que corresponde a um aumento percentual de 12,3%. 

O peso desta rubrica no total do activo aumentou de 77,4% para 79,1% em 2012. No passivo, a CA Seguros manteve uma política 

prudente ao nível do provisionamento, tal como em anos anteriores. Globalmente, as provisões técnicas aumentaram 6,3 milhões 

de euros situando-se, em 31 de Dezembro de 2012, no valor total de 118,4 milhões de euros.

As responsabilidades relativas aos segurados encontram-se devidamente asseguradas em 31 de Dezembro de 2012, quer ao nível da 

representação das provisões técnicas quer ao nível da margem de solvência, em que a taxa de cobertura se situa em 239%. Refira-se 

ainda que os activos elegíveis para a representação das provisões técnicas asseguravam um grau de cobertura de 128%.

DEPÓSITOS
DE EMIGRAÇÃO

2010 2011 2012

Prémios Brutos Emitidos 77.289 79.917 80.778

Activo 154.840 159.553 175.509

Capitais Próprios 22.655 25.195 31.134

Resultado Líquido 3.097 3.197 3.203

Nº Colaboradores no final do ano 142 140 145

3.2. Seguros – Ramo Vida

Em contraciclo com o restante mercado segurador, 2011 e 2012 foram anos de excelência para a CA Vida, representando a eleição 

da Companhia como a Melhor Grande Seguradora Vida, pela Revista Exame em 2012, o reconhecimento do mérito e desempenho da 

Companhia, bem como de todo o Grupo Crédito Agrícola. Este é também um reconhecimento da dedicação e do trabalho de todos 

aqueles que contribuem diariamente, directa ou indirectamente, para o desenvolvimento e crescimento da Companhia.

Apesar de todas as dificuldades, 2012 revelou-se um ano acima do expectável, registando a CA Vida um aumento da quota de 

mercado de 4% em 2011 para 4,3% em 2012, o que permitiu à Companhia a consolidação na 5ª posição do ranking das Seguradoras 

Vida. 

A dinâmica das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, associada ao nível de competitividade das soluções disponibilizadas pela CA Vida, 

permitiu o aproveitamento de oportunidades de mercado consubstanciadas num volume de prémios na ordem dos 294 milhões 

de euros e de 7,6 milhões de euros de contribuições em fundos de pensões. Apesar da quebra marginal no volume de prémios da 

Companhia, na ordem de 3%, muito inferior à verificada no mercado segurador em Portugal de 8,9%, o resultado líquido foi superior 

ao do ano transacto, situando-se em 4,2 milhões de euros.

Não obstante, o volume de produção e a dinâmica que tem caracterizado a actuação da  CA Vida nos últimos anos, o número de 

colaboradores da Companhia tem-se mantido estável, na ordem de 40 efectivos, sendo a relação volume de produção/número de 

Colaboradores uma das mais competitivas do mercado.
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A CA Vida fechou 2012 com o capital próprio a totalizar 56.706.158 euros, um incremento de 

6.044.625 euros face a 2011, na sequência não só da variação positiva da reserva de reavaliação por 

ajustamentos no justo valor de activos financeiros, mas também do resultado líquido alcançado 

em 2012; e com a margem de solvência em 125%, idêntica à do ano anterior.

Tendo em consideração os resultados alcançados e mantendo a prática dos anos anteriores, a 

CA Vida propôs a distribuição de dividendos pelos accionistas no montante de 750 mil euros, 

proposta que foi aprovada em Assembleia Geral.

Um dos maiores objectivos estratégicos da Companhia tem sido impulsionar o crescimento das 

Soluções Vida e contribuir para a dinamização da actividade de bancasseguros no Grupo. Esta 

estratégia tem conduzido ao aumento das apólices em carteira, sendo que no final de 2012 

existiam 236.247 apólices em vigor e 4.245 contratos de fundos de pensões, o que representa um 

crescimento face ao ano anterior de 4,5% e 74%, respectivamente.

No que aos produtos de risco e fundos de pensões respeita, foi efectuado um esforço no sentido 

de dinamizar seguros com coberturas inovadoras que fossem ao encontro das necessidades 

dos Clientes e de todo o Grupo Crédito Agrícola, atribuindo-se uma especial atenção ao 

Cliente empresa e ao empresário, uma vez que o ambiente económico em Portugal se afigura 

significativamente adverso para as empresas.

No que respeita a produtos de capitalização e à semelhança do ano anterior, continuando a 

verificar-se a permanência de um panorama macroeconómico adverso, a CA Vida, assegurando 

sempre um modelo de gestão eficiente, apostou numa estratégia de produto, assente em soluções 

de capitalização com capital e rendimento garantido, comercializadas em períodos limitados. 

Reflectindo o crescimento da produção de seguros de capitalização e de uma gestão baseada na 

preservação das carteiras de investimento por oposição à exposição ao risco, os activos sob gestão 

aumentaram 16% em 2012, comparativamente a 2011, atingindo 1.145 milhões de euros.

A preocupação da CA Vida em satisfazer as necessidades dos Clientes transcende o 

desenvolvimento de produtos, tendo a Companhia realizado um conjunto de iniciativas que 

visaram o reforço da sua missão de intervenção social junto da comunidade e dos Clientes do 

Grupo Crédito Agrícola, relacionadas com a necessidade de prevenção precoce do cancro da 

mama. O empreendedorismo de diversas Caixas Agrícolas que a nível local desenvolveram acções 

neste âmbito são reveladoras do papel social desempenhado pelo Grupo Crédito Agrícola junto 

da comunidade em que se insere.

No ano de 2012 potenciou-se e optimizou-se a importância das campanhas e acções comerciais 

previstas no plano de marketing do Grupo, que constituem os principais momentos da actividade 

comercial, destacando-se a colaboração dos diversos intervenientes.

De salientar também a colaboração da CA Vida no desenvolvimento e implementação do plano de 

formação do Grupo Crédito Agrícola. O diagnóstico das necessidades de formação, apresentado 

anualmente pela CA Vida junto do Departamento de Recursos Humanos do Grupo, compreende a 

reflexão e a visão do quão importante é o investimento que as Caixas Agrícolas efectuam nos seus 

recursos humanos ao nível da formação. Neste sentido em 2012 iniciou-se no Grupo Crédito Agrícola 

o processo de preparação de formação por e-learning, projecto este recebido pela CA Vida com 

grande expectativa, disponibilizando-se de imediato a Companhia para que, com o seu contributo, se 

desenvolvesse uma plataforma actual e útil para os formandos nas diferentes matérias. 
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2010 2011 2012

Valores em milhares de euros

Prémios Brutos Emitidos
e Entregas em Contratos de Investimento 254.442 302.795 294.022

Contribuições para Fundos de Pensões 3.788 3.506 7.607

Activo Líquido 872.793 990.553 1.149.802

Capital Próprio 45.290 50.662 56.706

Resultado Líquido 6.107 4.134 4.151

Nº Colaboradores no final do ano 41 40 41

Como complemento ao plano de formação do Grupo e como prática habitual, a Companhia colaborou activamente com as Caixas 

Associadas, desenvolvendo por sua iniciativa acções de refrescamento de diferentes âmbitos, disponibilizando-se para responder 

às necessidades específicas destas.

A CA Vida aposta numa comunicação directa com o canal bancário como um meio de reforçar a proximidade com os Colaboradores 

das Caixas Agrícolas e, em simultâneo, com os Clientes. Continuou a privilegiar-se a utilização das novas tecnologias como forma 

de estar cada vez mais próximo e de uma forma mais rápida junto dos Colaboradores do Grupo Crédito Agrícola.

Os sucessos alcançados nestes últimos anos revelam que a coesão e solidez de um Grupo Financeiro, em consonância com a 

capacidade de inovação, adaptação de uma Companhia e do esforço e dedicação de toda uma rede comercial, constituem factores 

chave para o sucesso, tornando ainda mais desafiante as metas a atingir em anos futuros.
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4. Banca de Investimento

4.1. Gestão de Activos e Fundos de Investimento

A CA Gest, sempre com a imprescindível colaboração das entidades que integram o Grupo Crédito 
Agrícola, conseguiu novamente ultrapassar os desafios acrescidos impostos pela conjuntura de 
mercado e contrariar a evolução do sector, alcançando em 2012 um crescimento de 22,5% (8,6 % 
em 2011) do montante sob sua gestão, que ultrapassou os 1,532 mil milhões de euros.

Esta evolução positiva estendeu-se, quer à actividade dos Fundos de Investimento Mobiliário 
geridos pela CA Gest, quer à gestão de carteiras por conta de outrem que, no conjunto, alcançaram 
um aumento do montante global sob gestão de 282 milhões de euros.

CA GEST

VALOR SOB GESTÃO
1.150,9

1.039,1

1.250,4
1.532,4

2010 2011 2013

Fundos de Investimento Mobiliário Gestão de Patrimónios

1.122,2

128,2

1.366,0

166,4111,8

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

O sector dos Fundos de Investimento Mobiliário nacional, cujo valor global líquido sofreu uma redução 

de 17,3% em 2010 e de 23,9% em 2011, evoluiu favoravelmente em 2012, tendo apresentado um 

crescimento relativamente ao ano anterior de 13,3% (1,46 mil milhões de euros) dos activos líquidos.

Em 31 de Dezembro de 2012, a CA Gest era responsável pela gestão dos seguintes fundos de 

investimento mobiliário:

  CA Monetário – Fundo do Mercado Monetário

  Raiz Tesouraria – Fundo de Tesouraria Euro

  Raiz Rendimento – Fundo de Obrigações de Taxa Indexada Euro

  Raiz Conservador – Fundo de Fundos Predominantemente de Obrigações

  Raiz Global – Fundo Misto Predominantemente de Acções

  Raiz Europa – Fundo de Acções da União Europeia, Suíça e Noruega

  Raiz Poupança Acções – Fundo de Poupança em Acções

  CA Saúde Valorização – Fundo Especial de Investimento Aberto

  CA Rendimento Crescente – Fundo Especial de Investimento Aberto

  CA Rendimento Fixo – Fundo Especial de Investimento Aberto de Capital Garantido

  CA Rendimento Fixo II – Fundo Especial de Investimento Aberto de Capital Garantido

  CA Rendimento Fixo III – F. Especial de Investimento Fechado de Capital Garantido

  CA Rendimento Fixo IV – F. Especial de Investimento Fechado de Capital Garantido

  CA Renda Semestral – Fundo Especial de Investimento Fechado

  CA Rendimento Mais – Fundo Especial de Investimento Fechado

  CA Rendimento Mais II – Fundo Especial de Investimento Fechado
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O crescimento resultou do sucesso comercial do lançamento de três novos fundos, numa oferta 

ajustada às condições de mercado e ao perfil dominante dos investidores a que se dirigem os 

F.I.M. da CA Gest, bem como do crescimento do Fundo de Investimento “CA Monetário”, que quase 

triplicou o valor líquido global dos seus activos.

O conjunto dos Fundos Especiais de Investimento registou um crescimento de 12,3%, atingindo-

se um valor de 93,1 milhões de euros, apesar da liquidação, num montante total de 21,2 milhões 

de euros, dos FEI Raiz Valor Acumulado e CA Euribor II, por terem atingido os prazos pelos quais 

haviam sido constituídos.

CA GEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO 
MOBILIÁRIO

VALOR GLOBAL LÍQUIDO

2010

111,8
128,2

166,4

2011 2012

4,7%
F. de Acções

5,2%
F. Mistos
 e F. Fundos

5,2%
F. de Rendimento

20,2%
Monetário e de
Tesouraria

64,7%
F.E.I.

2011

0,4%
F. de Acções

2,1%
F. Mistos
 e F. Fundos

3,7%
F. de Rendimento

35,9%
F. Merc. Monetário
e de Tesouraria

57,9%
F.E.I.

2012

REPARTIÇÃO
DOS ACTIVOS SOB
GESTÃO POR TIPO

DE FUNDO

O Fundo CA Monetário, o fundo mais rentável em 2012 da sua classe no mercado português, viu 

o seu activo líquido aumentar de 16,2 milhões de euros para 49,4 milhões de euros, constituindo 

um pilar fundamental da oferta disponibilizada pela CA Gest.

O Fundo “Raiz Tesouraria” manteve, embora de forma mais reduzida, a tendência decrescente 

do valor global sob gestão. O Fundo “Raiz Rendimento” apresentou uma rentabilidade positiva em 

2012 de 6,58%, mas manteve um nível de resgates superior às subscrições, pelo que o seu valor 

global líquido se reduziu em 9,3% relativamente ao final do ano anterior.

O volume dos Fundos “Raiz Conservador” e “Raiz Global” ressentiu-se novamente do 

desinvestimento de investidores institucionais com um peso importante no seu montante global. 

O fundo de acções europeias –“Raiz Europa”- aumentou ligeiramente em 2,9% os seus activos.

O valor global líquido dos Fundos de Investimento Mobiliário geridos pela CA Gest e 

comercializados pelo SICAM aumentou 38,2 milhões de euros, totalizando 166,4 milhões de 

euros em Dezembro de 2012, o que corresponde a um aumento de 29,8% face ao final do ano 

anterior, significativamente superior ao verificado no conjunto do sector (13,3%).
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O crescimento dos montantes aplicados nos Fundos geridos pela CA Gest situou-se acima da 

média do sector, originando um ganho de quota de mercado que passou de 1,2% em Dezembro de 

2011 para 1,4% em 31/12/2012 (em 2010 era de 0,8%).

GESTÃO DE CARTEIRAS

Em 2012, o montante sob gestão de carteiras de clientes ultrapassou os 1.366 milhões de euros, um 

acréscimo de 243,8 milhões de euros face ao ano anterior, o que representou um crescimento de 

21,7% (8% em 2011). Esta evolução ultrapassa significativamente o crescimento de 3.1% verificado 

no sector e coloca a CA Gest como a sociedade gestora que mais cresceu em 2012 de entre as 

maiores sociedades nacionais. O crescimento das carteiras de clientes institucionais determinou 

o desempenho registado, devendo também assinalar-se o reforço muito considerável no n.º de 

carteiras de particulares sob gestão da CA Gest.

Tal como se registou no sector dos Fundos de Investimento Mobiliário, a evolução francamente 

positiva do montante gerido pela Sociedade deu origem a um ganho de quota de mercado de 0,4% 

para 2,6%, consolidando a posição da CA Gest entre as seis maiores sociedades gestoras em Portugal.

DESENVOLVIMENTO DA OFERTA

O desenvolvimento da oferta da CA Gest confrontou-se com condições de mercado exigentes, 

resultantes de um ambiente generalizado de baixas taxas de juro nominais, da intensificação da 

crise soberana europeia até Junho e, no 2º semestre após a intervenção do Sr. Mário Draghi, de um 

contexto que evoluiu para a busca por yield por parte dos investidores, com redução drástica dos 

níveis de volatilidade no mercado obrigacionista.

A política de desenvolvimento de novas soluções de investimento, em articulação com a estratégia 

de diversificação e diferenciação dos instrumentos de captação e aplicação de disponibilidades e 

poupanças dos clientes do Crédito Agrícola, tem vindo a ser prosseguida com o objectivo de conferir 

competitividade à oferta global disponibilizada pelas Caixas de Crédito Agrícola Mútuo aos seus 

Clientes, contribuindo para a capacidade de fidelização e ampliação da base de negócio das mesmas.

Neste enquadramento e em virtude da introdução de incentivos pelo Banco de Portugal à 

contenção da remuneração oferecida pelas Instituições de Crédito em Portugal nos depósitos dos 

seus Clientes, a CA Gest na oferta de fundos abertos privilegiou a comunicação do CA Monetário, 

procurando oferecer aos Clientes do Crédito Agrícola taxas de remuneração competitivas para 

reduzidos prazos de aplicação.

Face a um contexto de declínio da poupança das famílias em Portugal, agravado pela contracção 

do rendimento disponível imposta pela política fiscal e resultante das dificuldades de 

financiamento externo e de alteração do modelo de funding do sistema bancário nacional, a CA 

Gest aprofundou o desenvolvimento de soluções financeiras orientadas para a preservação de 

capital, concentrando-se no lançamento de novos fundos de investimento mobiliário de capital 

protegido e rendimento esperado, significativamente acima das taxas de juro praticadas pela 

generalidade das Instituições de Crédito em Portugal nos Depósitos Bancários.

Assim, foram lançados os seguintes novos Fundos Especiais de Investimento:

  Fundo Especial de Investimento Fechado CA Renda Semestral, constituído em 13 de Fevereiro 

de 2012, com o capital de 6.915.820 de euros e com a duração aproximadamente de 3 anos;
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  Fundo Especial de Investimento Fechado CA Rendimento Mais, constituído em 09 de Julho 

de 2012, com um capital inicial de 6.702.510 de euros e com a duração aproximadamente de 2 anos;

  Fundo Especial de Investimento Fechado CA Rendimento Mais II, constituído em 13 de                            

Agosto de 2012, com um capital inicial de 5.152.080 de euros pelo prazo de 2 anos.

Os três Fundos constituídos em 2012 partilharam objectivos semelhantes, designadamente:

a) Procurar proteger, na data de liquidação do Fundo, o reembolso do valor de capital por 

unidade de participação;

b) Procurar proporcionar rendimentos líquidos significativamente acima das taxas de juro 

praticadas no mercado de depósitos bancários em Portugal, sem o incremento proporcional 

do risco das aplicações efectuadas pelos Fundos.

Para garantir estes objectivos, os Fundos investiram num conjunto predeterminado de títulos de 

dívida privada, identificados no respectivo Prospecto.

FUNDOS DE INVESTIMENTO LIQUIDADOS

Em conformidade com o determinado nos respectivos Prospectos e por terem atingido o termo do 

prazo pelo qual haviam sido constituídos foram liquidados os seguintes Fundos de Investimento:

CA Euribor II - Fundo Especial de Investimento Aberto. O Fundo constituiu-se em 20 de Julho de 

2009, por um prazo aproximadamente de 3 anos, ficando a sua liquidação prevista para o dia 20 

de Julho de 2012. O “CA Euribor II” F.E.I. Aberto tinha como objectivos:

a) Obter na data final de reembolso 100% do capital inicialmente subscrito na data de 

constituição do Fundo;

b) Proporcionar rendimentos periódicos líquidos correspondentes a 80% da taxa Euribor a 6 

meses, acrescida de um spread em função das condições de mercado na data de subscrição.

O Fundo atingiu plenamente os objectivos a que se tinha proposto, tendo reembolsado a 

totalidade do capital investido, correspondente às Unidades de Participação em circulação 

à data da Liquidação, tendo distribuído um rendimento semestral correspondente a 80% da 

soma da Taxa Euribor a 6 meses com um spread de 0,85%.

Raiz Valor Acumulado - Fundo Especial de Investimento Fechado. O Fundo iniciou a sua actividade 

em 1 de Agosto de 2007 com um capital inicial de 14.450.000 euros, tendo sido constituído por um 

período de 5 anos, ficando a sua dissolução estabelecida para o dia 1 de Agosto de 2012. O F.E.I. 

adoptou uma política de investimentos que tinha por objectivos:

a) Obter na data final de reembolso 100% do capital inicialmente subscrito na data de 

constituição do Fundo, independentemente da evolução dos mercados accionistas, 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 ao maior 

dos seguintes valores:

  60% da valorização acumulada de um cabaz composto em partes iguais pelo Fundo 

de Investimento Mobiliário Raiz Tesouraria – Fundo de Tesouraria, Fundo de 

Investimento Mobiliário Raiz Rendimento e pelos índices PSI20 e Dow Jones 

Eurostoxx Select Dividend 30, acrescida de uma remuneração adicional líquida de 

4,5% sobre o capital investido,
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Ou,
  4,5% do valor inicialmente subscrito, correspondente a uma taxa de rentabilidade 

anual líquida de 0,9%.

No decorrer da vida do Fundo ocorreram as seguintes alterações fiscais, com implicações no 
cálculo do valor de liquidação do Fundo:

a) A Lei do Orçamento de Estado de 2012 – Lei 64-B, de 30 de Dezembro de 2011- agravou a taxa 
de tributação de mais –valias aplicável a fundos de investimento mobiliário de 10% para 21,5% 
a partir de 1 de Janeiro de 2012. A tributação autónoma sobre mais-valias decorrente desta 
evolução adversa da fiscalidade traduziu-se no agravamento em 11,5 pontos percentuais, na 
taxa aplicável à mais-valia obtida com a alienação dos certificados adquiridos pelo Fundo;

b) A taxa de retenção liberatória aplicável a juros de Depósitos a Prazo foi agravada por força 
Lei do Orçamento de Estado de 2012 de 20% para 25%, pelo que a taxa ponderada de 80% 
conforme o disposto no Artº 25º do Estatuto dos Benefícios Fiscais passou de 16% em 2007 
para 20% em 2012. O juro do depósito a prazo constituído pelo Fundo sofreu desta forma um 
agravamento na taxa de retenção liberatória de 4 pontos percentuais.

Atendendo às alterações fiscais indicadas o rendimento líquido final, correspondente ao 
rendimento adicional ou mínimo, foi diminuído para 4,08%, face aos 4,5% perspectivados na 
constituição do Fundo, o que significa uma diminuição de 0,42%.

SERVIÇO PERSONALIZADO DE GESTÃO DE CARTEIRAS  
Clientes Institucionais

Face aos desafios e aos riscos acrescidos emergentes da crise das dívidas soberanas e da 
deterioração dos níveis de rendibilidade dos títulos de dívida/crédito, bem como dos impactos 
dessa crise sobre os mercados financeiros, a política de investimentos adoptada pela CA 
Gest em concertação com os seus clientes institucionais, foi claramente orientada para a 
diversificação e preservação do capital.

A gestão, apesar de orientada por critérios conservadores e tipicamente abaixo dos níveis de 
volatilidade dos benchmarks, resultou em rendibilidades positivas, avaliadas a preços de mercado, 
em todas as carteiras afectas a seguros do ramo vida, bem como nas principais carteiras de 
fundos de pensões.

O serviço prestado a clientes institucionais continuou a aprofundar-se, designadamente: 

Através do desenvolvimento contínuo de novos produtos de investimento com o Cliente, 
designadamente soluções de capitalização da CA Vida – Companhia de Seguros Vida, S.A., 
especialmente no que se refere à concepção das políticas de investimento e de gestão risco das 
carteiras associadas aos novos produtos;

Na implementação de critérios valorimétricos adicionais das carteiras em função das políticas de 
investimento dos clientes, para além da valorização a preços de mercado;

Na produção de informação adicional para validação e integração nos registos autónomos 
dos clientes.

Clientes Particulares

A CA Gest, em 2012, apresentou ao SICAM o seu Serviço de Gestão Personalizada de Patrimónios 
e procurou celebrar Protocolos com todas as CCAMs associadas com vista à apresentação deste 
serviço do Grupo Crédito Agrícola à sua base de Clientes elegíveis.
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PRINCIPAIS 
INDICADORES 
FINANCEIROSEuros

2011 2012

Margem Financeira 104.630 99.611 -5.020 -4,8%

Produto Bancário 2.246.633 2.443.045 196.412 8,7%

Custos Funcionamento 1.920.126 2.107.523 187.397 9,8%

Resultados Líquidos 174.760 225.297 50.537 28,9%

Activo (Líquido) 4.514.524 4.864.108 349.584 7,7%

Passivo 760.625 884.913 124.287 16,3%

Capital 3.753.898 3.979.195 225.297 6,0%

%Valor

Variação

A margem financeira reduziu-se em 4,8% como resultado da quebra nos níveis das taxas de juros das aplicações em depósitos a 

prazo dos excedentes da Sociedade.

A variação negativa da margem seguiu a tendência de descida das taxas dos depósitos bancários. Na actividade propriamente 

dita da Sociedade as variações entre rendimentos de serviços e comissões recebidas líquidas de encargos associados permitiu 

um crescimento do produto bancário em 8,7%, idêntico ao obtido no ano anterior, e sustentou o acréscimo dos resultados 

líquidos em 28,9%.

As comissões de comercialização pagas às Caixas de Crédito Agrícola Mútuo e à Caixa Central atingiram o valor de 517 mil euros.

Da actividade de gestão de activos desenvolvida pela Sociedade resultou um total de rendimentos para o Grupo Crédito Agrícola 

de 3,1 milhões de euros.

No total, os custos de funcionamento da Sociedade aumentaram 9,8% em 2012, decorrentes fundamentalmente do aumento dos 

custos com sistemas de informação e comunicação e da realização do 1º Encontro do Crédito Agrícola sobre Gestão de Activos, 

promovido pela CA Gest. Relativamente a este Evento, atribui-se-lhe especial relevância na dinâmica da actividade, conforme se 

demonstra no relato supra, quer na parte da gestão de Fundos de Investimento Mobiliário quer na Gestão de Carteiras.

Como corolário do exposto, os resultados líquidos de impostos subiram para 225,3 mil euros, traduzindo um aumento de 28,9% face 

ao ano anterior.

Finalmente, os capitais próprios da sociedade tiveram um incremento de 6%, atingindo quase 4 milhões de euros, obtendo-se um 

Return On Equity (ROE) de 5,7% (4,9% em 2011) e um Return On Assets (ROA) de 4,6% (3,9% em 2011).

Dado o enquadramento de baixas taxas de juro, da introdução de incentivos à limitação na remuneração de depósitos por parte 

de Instituições de Crédito e, essencialmente, da forte adesão do SICAM ao Protocolo de Apresentação do Serviço de Gestão 

Personalizada de Patrimónios, a CA Gest veio a observar um aumento significativo do nº de carteiras sob gestão.

Os novos mandatos foram preferencialmente centrados em políticas de investimento orientadas para o investimento em títulos 

de dívida privada.
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4.1.1. Fundos de Investimento Imobiliário

FUNDO CA PATRIMÓNIO CRESCENTE

O Fundo CA Património Crescente concluiu o seu sétimo exercício completo de actividade com 

cerca de 189,5 milhões de euros sob gestão (2011: 156,8 milhões), correspondentes a 14.040.926 

unidades de participação (2011: 12.063.967). A variação corresponde a 2.928.663 unidades 

subscritas e 951.704 unidades resgatadas.

No final do seu sétimo exercício completo, o Fundo CA Património Crescente tinha já 5.842 

participantes (2011: 4.538 participantes) que subscreveram o Fundo em 423 balcões (2011: 404) da 

rede do Crédito Agrícola, correspondentes a 77 Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (2010: 76).

As necessidades de liquidez dos Bancos estabilizaram durante o ano de 2012, originando uma 

diminuição da remuneração dos depósitos a prazo, tendo como consequência, uma estabilização 

do saldo entre subscrições e resgates nos Fundos de Investimento Imobiliários Abertos (FIIA). 

Apesar disso, a generalidade dos FIIA foi penalizada pelas necessidades de liquidez decorrentes 

de anos anteriores, o que levou a que o Índice APFIPP dos FIIA tivesse, pela primeira vez em 25 

anos de existência, rendibilidade negativa.

No entanto, o CA Património Crescente voltou, tal como nos anos anteriores, a apresentar 

rendibilidades competitivas em relação às aplicações tradicionais (3,83% líquida para o 

participante, uma diferença superior em 0,6% ao 2º Fundo do mercado e 1,6% relativamente 

ao 3º Fundo), o que, aliado às Campanhas promovidas pelo Departamento de Marketing da 

Caixa Central decorridas em 2012, o levou a obter um crescimento do volume sob gestão de 

cerca de 20,9%. 

O Fundo recebeu, pelo 2º ano consecutivo, em 2012, a distinção do melhor Portfólio Ibérico dos 

últimos três anos do ponto de vista da rentabilidade para o participante, distinção esta atribuída 

pelo IPD (Investment Property Databank).

FUNDO CA ARRENDAMENTO HABITACIONAL

O Fundo iniciou a respectiva actividade em 23 de Outubro de 2009, com um capital de 50 milhões 

de euros, tendo concluído o seu primeiro exercício completo de actividade com cerca de 49,3 

milhões de euros sob gestão, correspondentes a 500.000 unidades de participação.

Durante o ano de 2011 ocorreu um aumento de capital do Fundo, concretizado no dia 06 de 

Setembro, com a subscrição de um montante aproximado de 50 milhões de euros, correspondentes 

a 509.728 unidades de participação, tendo o Fundo terminado esse ano com um Activo Líquido de 

cerca de 98,84 milhões de euros, correspondentes a 1.009.728 unidades de participação.

O ano de 2012 foi concluído com o mesmo número de unidades de participação em circulação e 

um Activo Líquido de cerca de 98,71 milhões de euros.

FUNDO CA IMOBILIÁRIO

 O Fundo, tendo iniciado a sua actividade em 1 de Setembro de 2005 com um capital de 12 milhões 

de euros, atingiu em 31 de Dezembro passado o seu sétimo exercício completo de actividade com 

cerca de 468,3 milhões de euros sob gestão (322,9 milhões em 2011), correspondentes a 54.615.268 

unidades de participação (36.418.084 em 2011). 
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4.2. Consultoria Financeira

4.2.1 Banca de Investimento
4.2.1.1 Consultoria Financeira

Enquanto unidade de Assessoria Financeira Especializada, no âmbito da Banca de Negócios 

do Grupo Crédito Agrícola, a CA Consult tem por objecto a promoção e o desenvolvimento de 

negócios no sector empresarial, privado ou público, o apoio à internacionalização de empresas, 

o apoio à estruturação e montagem do financiamento de projectos / angariação de capitais 

alheios e próprios e a processos de aquisição ou alienação de partes de capital de empresas 

e caracteriza-se por ser dotada de competências técnicas, conhecimento sectorial e de 

veículos de investimento que, articulados com a oferta de Banca Comercial do Grupo Crédito 

Agrícola, constituem factores críticos de sucesso dos projectos, empresas, seus accionistas ou 

investidores apoiados.

A CA Consult desde 2006 tem vindo a desenvolver a sua oferta, nomeadamente a prestação 

de serviços nas áreas de assessoria de gestão estratégica, de acompanhamento a Fundos / 

veículos de investimento e de assessoria financeira (M&A, Corporate Finance e Project Finance), 

robustecida em 2010, na sequência de operações internacionais por parte de Clientes, com a 

internacionalização focada no mercado do Brasil.

Numa perspectiva sectorial, o desenvolvimento focou-se em sectores considerados estratégicos 

para o Grupo Crédito Agrícola, contribuindo também para a notoriedade da marca naqueles 

sectores, nomeadamente, Agribusiness, Florestas, Energias Renováveis e no Desenvolvimento 

Regional e Rural, seja em Portugal, seja em mercados externos. 

Em simultâneo, foi desenvolvida actividade nos sectores de Saúde, Facility Services e 

Construção, em Portugal e no Brasil, nomeadamente a nível comercial, sendo prospectadas 

oportunidades de projectos e transacções noutros sectores, nomeadamente os que denotam 

comportamento anticíclico.

Neste contexto, o portfolio de produtos e serviços de Banca de Negócios do Grupo Crédito Agrícola, 

desenvolvido pela CA Consult, no ano de 2012, contemplou as seguintes áreas:

  Assessoria Financeira e de Gestão Internacional;

  Assessoria Financeira e de Gestão Nacional;

  Assessoria em Capital de Risco;

  Assessoria Financeira e de Gestão ao Grupo Crédito Agrícola;

  Apoio administrativo, gestão de pessoal e prestação de serviços de contabilidade a empresas 

participadas do Grupo Crédito Agrícola.

ASSESSORIA FINANCEIRA E DE GESTÃO INTERNACIONAL 

A CA Consult deu continuidade ao desenvolvimento de negócio no Brasil, acumulando 

conhecimento e relacionamentos institucionais estrategicamente alavancáveis numa 

perspectiva de Grupo Crédito Agrícola. Durante 2012 foram originados 4 projectos no Brasil, 

encontrando-se 3 em curso: Sector da Construção / Pré-Moldados, Sector Real Estate / Shopping 

Centres e Facility Services.

No âmbito da actividade de M&A Cross-Border, a CA Consult continuou a sua articulação com 

entidades parceiras internacionais que integram a Pandion Partners e que permitem à CA Consult 
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o acesso a oportunidades de negócio num número crescente de países da Europa, América e Ásia.

Assessoria Financeira e de Gestão Nacional.

No âmbito do mercado nacional, a CA Consult continuou a desenvolver a sua actividade de 

assessoria financeira, com elevado enfoque no sector da Saúde, alavancando no momento de 

mudança estrutural deste sector. 

Neste enquadramento, a CA Consult desenvolveu, ao longo de 2012, 6 mandatos nos segmentos 

de Gestão Hospitalar, crio-preservação de células estaminais, Saúde e Bem-Estar (Ginásios), Meios 

Complementares de Diagnóstico, Distribuição de Medicamentos e Consumíveis para Medicina 

Dentária e, finalmente, formação de profissionais de saúde com tecnologia de realidade virtual.

Ao nível dos sectores do agronegócio, a actividade estendeu-se por diversos domínios do 

sector alimentar, nomeadamente nos segmentos de Produção de Snacks, Fileira Vitivinícola e 

Embalagem (packaging).

ASSESSORIA EM CAPITAL DE RISCO

No que respeita ao FCR AGROCAPITAL 1, e em consequência do retomar da actividade promocional 

do Fundo realizada ao longo do 2º semestre de 2011, foram recolhidas 18 intenções de investimento, 

das quais 9 originaram propostas de participação por parte dos respectivos promotores e 6 dessas 

propostas apresentavam, após a análise técnica, condições de envolvimento por parte do Fundo, 

no montante de 3,6 milhões de euros (entre capital e suprimentos).

Tais propostas não chegaram porém a ser apreciadas pelos órgãos do Fundo, na medida em que a 

actividade de tomada de novas participações por este Fundo foi suspensa no passado mês de Maio, 

já que o Conselho de Administração da AGROCAPITAL aguarda, desde então, que os Participantes 

do Fundo se pronunciem sobre a alteração do Regulamento de Gestão por forma a ver prorrogada 

a sua maturidade e flexibilizados alguns aspectos da sua Política de Investimentos.

No que respeita ao FCR CENTRAL FRIE foi prioritário, em 2012, captar oportunidades de 

investimento para a liquidez disponível, tendo sido angariadas 5 intenções de investimento, das 

quais 2 originaram propostas de participação por parte dos respectivos promotores (empresas 

de transformação florestal e agro-indústria), juntando-se estas a uma proposta que transitou de 

2011 (extrusão de plásticos). Em resultado da desistência dos promotores ou de vicissitudes na 

montagem das operações não foi concluído nenhum desses processos.

ASSESSORIA FINANCEIRA E DE GESTÃO AO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA 

Retomando alguns dos princípios norteadores do modelo de negócio da CA Consult, foi prestada 

ao Grupo Crédito Agrícola assessoria:

  na avaliação preliminar e proposta de soluções organizacionais alternativas que permitam a 

constituição de central de compras do Grupo Crédito Agrícola;

  na elaboração de candidatura ao Fundo Europeu de Investimento para o lançamento de uma 

linha de micro crédito garantida por aquela instituição; 

  na selecção da entidade gestora e no processo de constituição de fundo de investimento 

imobiliário para gestão de activos decorrentes da actividade de recuperação de crédito;

  no acompanhamento de participações institucionais e associativas.
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Encontram-se ainda em desenvolvimento dois projectos de carácter estratégico para o Grupo Crédito Agrícola: o modelo e o 

Roadmap para a implementação da Central de Compras do Grupo Crédito Agrícola e a constituição de novo Fundo de Investimento 

Imobiliário.

Não obstante estes projectos, a CA Consult manteve um apoio activo ao Grupo, nomeadamente no research e o acompanhamento 

do sector financeiro em Portugal e na Europa, tendo sempre que apropriado apresentado estudos e/ou points of view temáticos, 

bem como no apoio em processos de financiamento com maior complexidade (ex. Project Finance) ou em sectores em que a CA 

Consult detém efectivo know-how diferenciado.

APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DE PESSOAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE A 
EMPRESAS PARTICIPADAS DA CAIXA CENTRAL

A CA Consult continuou a providenciar:

  o apoio administrativo e o processamento contabilístico da própria Sociedade, bem como da CA Gest, CCCAM SGPS, FCR Central 

Frie, Agrocapital SCR, FCR Agrocapital 1 e CA Finance; 

  a preparação de dados para a consolidação das contas destas entidades no Grupo e, onde aplicável, a elaboração de reports à 

entidade de supervisão.

DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO

Do ponto de vista dos resultados, as áreas core anteriormente descritas e em conjunto geraram, em 2012, rendimentos para a CA 

Consult que excederam 1,2 milhões de euros, ainda assim significativamente abaixo dos objectivos propostos.

Apesar do clima adverso de negócios que caracterizou o ano de 2012, quer em termos nacionais quer em termos internacionais, o 

total de proveitos pela prestação de serviços registou um aumento de aproximadamente 8,5% face ao registado no ano anterior. 

Durante 2012 deu-se continuidade à implementação do plano de contenção de custos, o qual se traduziu numa geração de 

poupanças bastante acima do inicialmente previsto e orçamentado. Em termos de FSEs, este plano permitiu em 2012 uma redução 

significativa de 27,5% nos respectivos custos, comparativamente ao ano anterior.
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20092008 2010

Activo Líquido 839 654 944 660 1301

Situação Líquida 472 325 217 139 218

Resultados Líquidos 51 -147 -258 -679 -631

Nº Colaboradores Efectivos 21 19 19 20 21

20122011 CA CONSULT

A rubrica de Gastos de Pessoal, dada estabilidade do quadro dos colaboradores, esteve em linha com o ano anterior, com uma 

variação inferior a 1% nos seus gastos.

O recurso ao financiamento por capital alheio provocou um aumento de aproximadamente 2 mil euros nos juros e gastos similares 

suportados face ao ano anterior.

A rubrica de imparidades de dívidas a receber registou um aumento muito significativo face ao período anterior, traduzido num 

registo líquido de perdas potenciais de cerca de 65 mil euros, em obediência a critérios de prudência, na expectativa de recebimento 

dos valores em divida por parte de alguns clientes.

A rubrica Outros Gastos e Perdas sofreu um aumento de aproximadamente 100 mil euros, justificados pela anulação de réditos de 

um projecto (transacção de venda de capital de uma Empresa de Saúde no Brasil), desenvolvido ao longo de 2011 e terminado, sem 

sucesso, em 2012. 

Em resultado de em 2012 não se terem registado investimentos, as depreciações e amortizações mantiveram-se praticamente 

inalteradas relativamente ao ano anterior.

Em consequência dos factores atrás descritos, o resultado líquido do exercício atingiu um valor negativo de 631.282 euros, tendo o 

EBITDA sido negativo em 563.104 euros.

Em 28 de Dezembro de 2012, em Assembleia Geral, foi deliberado o reforço dos capitais próprios da Sociedade, através de prestações 

acessórias não onerosas no valor de 710 mil euros permitindo um aumento dos capitais próprios em 56%.


