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INTRODUÇÃO

Num momento de refundação do Sistema Financeiro Mundial, em que os seus alicerces e 

paradigmas foram severamente postos em causa, pensamos que é de primordial importância 

que os dirigentes do Crédito Agrícola façam uma profunda reflexão e aproveitem ao máximo 

todas as oportunidades que vão surgir, descobrindo qual o melhor caminho a percorrer em 

ordem a:

- preservá-lo o mais possível, fazendo a sua condução de forma a que o coloquemos, 

tanto quanto pudermos, ao abrigo de dificuldades e turbulências;

- desenvolvê-lo tenazmente a todos os níveis, aumentando a sua competência e 

notoriedade pública, procurando sempre uma via segura de incrementar a sua 

presença no mercado.

A aprovação do Regime Jurídico do CAM é a prioridade máxima deste executivo. 

Conjuntamente com a Caixa Central temos desenvolvido iniciativas para a sua aprovação e 

publicação no mais curto espaço de tempo. Após a entrega do documento, pelo Banco de 

Portugal, à Secretaria de Estado do Tesouro, os três Presidentes (FENACAM, Conselho Geral 

e CAE) reuniram com Sua Ex.ª. o Sr. Secretário de Estado, dando conta dos nossos desejos e 

necessidade de aprovação rápida do documento. A partir desse momento temos 

desenvolvido, pelo nosso lado, todos os esforços e iniciativas que pudemos, conducentes à 

agilização do processo. Apesar das dificuldades que atingem o Sistema Bancário, que 

poderão não ser inócuas na apreciação do Governo, é nossa convicção que ainda durante o 

ano corrente, ou logo no início de 2009, obteremos resposta positiva.

A FENACAM em 2009 vai propor às associadas (Caixa Central e Caixas Agrícolas), 

procurando envolver também as Empresas do Grupo, iniciativas que conduzam à discussão 

das opções de natureza filosófica do nosso movimento e teorização em antecipação das 

futuras políticas de desenvolvimento estratégico de médio prazo. Concretizando algumas das 

questões que podem ser abordadas, para uma melhor compreensão do que iremos propor:

 O novo Regime Jurídico está prestes a ser aprovado e publicado, estando nele 

previsto o alargamento da concessão de crédito a não sócios e alargamento do 

acesso à condição de associado. Sendo certo que cada Caixa continuará a poder 

fazer a sua opção como melhor entender, achamos que o Grupo CA, enquanto tal, 

deve fazer uma reflexão e dela sair uma recomendação no sentido de, por exemplo:

- optar-se por uma política de maximização do número de associados, 

tendo em conta apenas a sua honorabilidade, independentemente da 

respectiva profissão;

- Preferir-se como associados os agricultores, mantendo o Grupo na esfera 

de acção do sector agrícola;
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- Etc…

 Actualmente o CA está numa encruzilhada face ao posicionamento perante a 

divulgação e sustentação da marca e campanhas publicitárias de apoio ao 

lançamento de produtos:

- Vamos manter uma presença forte junto das comunidades locais, 

apoiando as festas, os clubes, as diversas iniciativas organizadas, ou 

espontâneas, aceitando um esforço de promoção do CA mais reduzido 

que os concorrentes nas televisões e rádios de implantação nacional?

- Preferimos passar a investir muito mais nos grandes meios e agentes 

publicitários, mitigando, ou, como os nossos concorrentes, anulando o 

apoio a iniciativas locais?

 Qual o papel e dimensão que, num determinado lapso de tempo, pretendemos que 

o CA venha a atingir na sociedade portuguesa (dizemos na sociedade portuguesa e 

não apenas no sector bancário)? Que fazer para realizar esses objectivos?

 O Subsector Cooperativo Agrícola (considerando o Sector Cooperativo como um 

todo), não tem conseguido ajudar a estruturar a produção e a comercialização de 

bens de consumo produzidos pela agricultura nacional. A falta (quase inexistência) 

dessas estruturas autóctones, isto é, provenientes da própria agricultura, de natureza 

cooperativa ou privada, leva a que não se consiga obter uma correcta valorização dos 

bens e artigos produzidos. Em grande parte a isso se deve o atraso e dificuldades 

permanentes que a agricultura portuguesa cronicamente enfrenta. Será que o CA 

pode e quer acolher esse problema e ajudar, de alguma forma que se consensualize, 

a ir resolvendo essa lacuna?

Tendo em consideração que a representação internacional do Crédito Agrícola está confiada 

à FENACAM, mas as opções financeiras estratégicas competem à Caixa Central, 

apresentaremos a esta e discutiremos com as associadas a pertinência e oportunidade do 

estabelecimento duma política estratégica de alianças com parceiros além fronteiras, com 

prioridade aos que constituem o Sistema Cooperativo Bancário Europeu. Alguns dos nossos 

congéneres europeus têm, ao longo dos anos, vindo a mostrar-se disponíveis para 

cooperarem com o CA, deixando a este a iniciativa.

A cooperação entre entidades que se completem, ou que possam apresentar mais valias 

interessantes, ou importantes, faz sentido em todas as situações e ocasiões, não tendo a 

nossa opção e escolha de oportunidade que ver necessariamente com o actual momento de 

crise aberta no Sistema Financeiro. Nesse sentido, este momento é tão bom como qualquer 

outro para avançar. Estando nós certos que todo o Grupo deseja aumentar, progressiva e 

tão rapidamente quanto possível, a quota de mercado do CA, somos de opinião que é 

necessário acrescentar à nossa acção músculo, capacidade e firmeza. Os tempos de crise, 

para quem acredite nas suas capacidades, podem ser encarados como advento de especiais 
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oportunidades. Então, na medida em que as oportunidades se constroem, nada como tomar 

a iniciativa.

Nestas coisas, sendo importante escolher bem os parceiros, a verdade é que as escolhas 

iniciais, se não surtirem as contrapartidas e efeitos esperados, podem alterar-se, ser anuladas, 

ou substituídas. Melhores condições de vida constroem-se com fé, inteligência, iniciativa e 

diligência, alicerçados no amor inabalável a uma determinada causa. A nossa Causa é o 

Crédito Agrícola que, no nosso caso, representa (muito para além duma ocupação, ou duma 

profissão) uma paixão, um projecto de vida e uma forma de nela estar.

No próximo exercício a Direcção apresentará uma proposta de alteração dos Estatutos, que já 

incluirá as conclusões da discussão, feita a priori com as associadas, do tema “REPENSAR A 

FENACAM”. Passaram 30 anos sobre a constituição da Federação, o essencial dos Estatutos 

é dessa altura e chegou o momento de dar a palavra às associadas, para em conjunto 

definirmos, com clareza, que FENACAM queremos para os tempos de hoje e para os 

próximos anos. Contactámos uma afamada Sociedade de Advogados para nos assessorar na 

proposta a apresentar. 

Decorre de legislação recente a alteração imperativa e a adaptação do Código de Conduta e 

Deontologia. Actualmente está a ser elaborada uma proposta que contemple as questões de 

natureza imperativa. Naturalmente queremos aproveitar para, em conjunto com a Caixa 

Central, reflectirmos sobre a oportunidade de introduzirmos outras alterações, entendidas 

como pertinentes, para então o documento resultante deste consenso, ser apresentado às 

associadas.

Levaremos a cabo em 2009 uma nova Acção Intercooperativa, decorrendo já contactos nesse 

sentido. É preciso continuar a divulgar o nome e marca CA junto do Sistema Cooperativo 

Bancário Europeu, dando oportunidade aos nossos dirigentes de conhecerem outras 

experiências e tirarem conclusões das inevitáveis comparações entre a sua realidade e aquela 

que encontrarem.

Continuaremos a representar internacionalmente o CA nos fóruns, meetings e seminários 

promovidos sobretudo pelo Agrupamento de Bancos Cooperativos Europeus, Pela 

Confederação Internacional do Crédito Agrícola e pelo IRU – Associação Raiffeisen.
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ACTIVIDADES DOS SERVIÇOS DA FEDERAÇÃO

Serviço de Apoio Técnico (SATA)

A conjuntura global para o próximo ano não se prevê favorável à actividade das 

avaliações imobiliárias, pelo que projectamos a manutenção do trabalho a 

desenvolver ao nível de 2008.

Para esta actividade estabelecemos três objectivos. O primeiro é a actualização e 

modernização do Sistema de Gestão de Avaliações – SGA –, permitindo novas 

funcionalidades e, simultaneamente, a criação da possibilidade de efectuar as 

reavaliações conforme imposição do Banco de Portugal.

O segundo objectivo é o alargamento do modelo de colaboração entre as Caixas 

Agrícolas com avaliadores próprios e o SATA, potenciando sinergias, tendo como 

experiência passada os “memorandos” já estabelecidos, que se têm revelado

proveitosos para ambas as partes.

Por último a realização de acções de formação/actualização para os avaliadores do 

SATA e das Caixas com protocolos assinados com a FENACAM, quer as inerentes à 

aplicação informática, quer para formação específica e partilha de experiências.

Quanto ao investimento no sector agrícola, o ano de 2009 será o primeiro de uma 

aplicação efectiva do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) que terá o seu 

terminus em 2013 e cujos níveis de apoios ao investimento, não é expectável que se 

repitam no futuro.

Pese embora a complexidade dos formulários de candidatura à Acção 1.1.1 –

Modernização e Capacitação das Empresas e à Acção 1.1.3 – Instalação de Jovens 

Agricultores, procuraremos dar resposta às intenções de projectos de investimento 

para os quais sejamos solicitados, tentando manter a qualidade dos serviços que 

actualmente prestamos. 

De salientar que o modelo instituído, com a existência de períodos definidos de 

apresentação de candidaturas, dificulta a sua formalização, pelo que será estabelecida

uma seriação dos pedidos de elaboração de candidaturas, em função da data de 

apresentação e dos meios humanos disponíveis à data dos “Avisos de Apresentação 

de Candidaturas”.

Serviço de Auditoria (SAUD)

No âmbito das suas competências legais, o Serviço de Auditoria analisa 

periodicamente os elementos de escrituração e as demonstrações de natureza 

financeira e patrimonial das Caixas Agrícolas, avaliando nesse contexto os aspectos 

principais da sua organização e funcionamento e os procedimentos de controlo 

interno e verifica, de uma forma geral, o cumprimento da legislação e normas 
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aplicáveis, designadamente os elementos de reporte prudencial e contabilístico 

exigidos pelo Banco de Portugal e pelas directivas da Caixa Central.

As auditorias continuarão a ser realizadas com base no critério de programação das 

CCAM em que o último trabalho foi realizado há mais tempo, dando-se prioridade às 

auditorias que venham a ser solicitadas pela Caixa Central. Dentre as Caixas Agrícolas 

a auditar em 2009 farão parte as que venham a constar da lista a apresentar pelo 

FGCAM para esse ano. No início de 2009, depois de conhecido o pedido do Fundo 

de Garantia, comunicar-se-á ao Banco de Portugal, como é exigido, quais as Caixas 

que se prevê auditar em 2009.

O Serviço de Auditoria continuará a dar resposta imediata aos trabalhos de 

investigação específica relativos, nomeadamente, a irregularidades verificadas em 

Caixas Agrícolas, a pedido das próprias, ou da Caixa Central.

Durante o ano de 2009 continuarão a ser prestados esclarecimentos, directamente 

pelos auditores, sobre questões técnicas de diversa natureza colocadas pelas Caixas 

Agrícolas. 

Da aplicação das normas e regulamentos resultantes da entrada em vigor do Acordo 

de Capital de Basileia II decorrem alterações de grande significado na divulgação de 

informação e reporte a fornecer ao Banco de Portugal, com implicações relevantes em 

auditorias futuras.

Continuar-se-á a avaliar e utilizar alguns dos instrumentos operacionais de gestão da 

informação preparados pela Caixa Central, de forma a poder tirar-se deles a maior 

rentabilidade possível. 

Prosseguirá a colaboração com o DFOA, no âmbito das suas funções no SICAM e na 

medida das orientações que forem definidas.

O quadro técnico é actualmente composto por doze elementos, dos quais dois com 

funções de coordenação. A estabilidade desse quadro é essencial para o bom 

desempenho do Serviço.

Serviço de Produção Documental e Aprovisionamento (SPDA)

O SPDA irá centrar-se na consolidação da sua imagem, apostando na melhoria e 

qualidade dos produtos e serviços que presta às Caixas Agrícolas e Empresas do 

Grupo.

Continuaremos atentos às tendências do mercado, quer a nível do tipo e 

diversificação dos produtos, quer a nível da componente técnica e tecnológica que é 

necessário imprimir na prestação dos serviços, ou na identificação de novas áreas de 

negócio, passíveis de decisão de investimento por parte da FENACAM.

Em 2009, efectuando uma análise de cada unidade deste serviço, o SPDA apostará 

no seguinte:
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Aprovisionamento

Correspondendo ao desenvolvimento da nossa tradicional actividade, continuaremos 

a assumir as nossas raízes no sentido de desempenhar o papel de Central de 

Compras do Grupo Crédito Agrícola.

Impressos / Consumíveis

Dando sequência ao trabalho desenvolvido em 2008, que incluiu o 

estabelecimento de um protocolo de fornecimento de todo o estacionário à

Caixa Central, preparamo-nos para continuar a fornecer o estacionário às Caixas 

(impressos, envelopes, pastas, papel de carta, consumíveis informáticos, etc). 

Pretendemos iniciar contactos para estabelecer também com as Empresas do 

Grupo este tipo de protocolos, procurando retirar desta actuação concertada 

benefícios directos para o CA, pelo que apostaremos num serviço direccionado a 

satisfazer todas as necessidades detectadas. Tentaremos reforçar os laços 

históricos com a CONFAGRI e, se possível, construir idêntica plataforma de 

actuação.

No âmbito dos impressos bancários existe uma estreita colaboração com o DCO 

da Caixa Central, situação que nos permite proceder às actualizações dos 

impressos, tendo por base as alterações aos normativos legais.

Equipamentos

Em termos dos equipamentos de tratamento de dinheiro, estaremos atentos às 

tendências do mercado procurando as melhores soluções, a cada momento, 

dentro das opções possíveis e viáveis, pautando a nossa análise pela certificação, 

fiabilidade, garantia e assistência técnica dos equipamentos a fornecer às Caixas 

Agrícolas.

Brindes

Continuaremos a contar com a preferência das CCAM no fornecimento dos 

brindes institucionais. Tentaremos também aqui corresponder às necessidades 

do Grupo apostando na criação de uma linha de produtos direccionada para a 

faixa etária mais jovem (situação a ser desenvolvida conjuntamente com o 

Departamento de Marketing da Caixa Central).

Centro de Produção Documental

Em virtude da grande evolução deste investimento bem sucedido, iremos integrar 

nele o antigo centro de impressão, constituindo desta forma uma única unidade,

agregando as vertentes de impressão a preto (produção documental) e de impressão 

a cores (produção dos documentos institucionais – Planos de Actividades e 

Orçamentos e Relatórios e Contas).
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Concretizando as vantagens imediatas desta concentração, iremos também integrar 

neste Centro a produção dos documentos da CA Seguros, CA Vida e CA Serviços. 

Continuaremos a desenvolver a nossa actividade em prol do Grupo, tentando dar

cabal resposta a todas as solicitações, quer a nível da criação de novos documentos, 

ou levando a cabo a alteração dos actuais, quer a nível da realização de mailings de 

origem central ou local.

Neste contexto continuaremos a desenvolver a nossa acção em sintonia com a CA 

Serviços (Departamento de Retalho) e com a Caixa Central (Departamento de 

Marketing, Departamento de Meios Electrónicos de Pagamento e Departamento de 

Consultoria e Organização). 

Pensamos que haverá lugar para a inovação, tornando-se possível a produção de

documentos e mailings a cores. A cor poderá ser o passo seguinte, uma vez que hoje 

em dia é fundamental a comunicação e a forma como chegamos ao cliente. 

Acreditamos que, utilizando a cor, o retorno do investimento será uma realidade.

Gestão de Cheques

Neste âmbito apostaremos no reforço da nossa acção em termos de entidade 

fiscalizadora do contrato de outsourcing. Assume importância crucial o bom 

entendimento existente com o DCO da Caixa Central e o Departamento de Retalho 

da CA Serviços, no que respeita à implementação das situações decorrentes da 

aplicação da legislação relacionada com os cheques.

Instalações

A nossa actuação tem sido no sentido de proporcionar aos nossos Colaboradores as 

melhores condições de trabalho, aplicável à realidade de cada tipo de serviço, pelo 

que continuaremos a exercer uma acção activa no sentido de melhorar e preservar as 

instalações.

Recursos Humanos

Um Chefe de Serviço

Dois Administrativos

Gestão de Cheques

Um Assistente de Marketing

Centro de Produção Documental

Um Chefe de Secção

Dois Técnicos de Informática

Um Operador Informático
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Um Assistente Técnico

Um Operador de equipamentos

Três Operadores de Envelopagem (Regime de Prestação de Serviços)

Armazém

Um Chefe de Secção 

Quatro Operadores de Armazém (2 Administrativos e 2 Contínuos) 

Face à dinâmica que o Serviço tem vindo a registar, iremos apostar na formação 

técnica dos Colaboradores com funções de chefia, bem como das chefias intermédias 

e dos restantes Colaboradores, sempre que se verificar necessidade e oportunidade 

para o efeito.

Resultados

Vendas de Produtos: face à redução gradual do número de Caixas Agrícolas, 

decorrente dos vários processos de fusão, em 2009 perspectivamos alcançar na venda

de produtos um valor de 2.650.000,00 Euros.

Prestação de Serviços: 

- Contratos/Assistência Técnica de Equipamentos: 55.000,00 Euros

- Centro de Produção Documental: 2.110.000,00 Euros

- Gestão de Cheques: 220.000,00 Euros  

Total Orçamentado em 2009: 5.035.000,00 Euros (correspondendo a um aumento 

de 6% face ao orçamentado para 2008).

Serviços Administrativos e Financeiros (SAF)

Em 2009 os Serviços Administrativos e Financeiros darão continuidade ao 

desenvolvimento de todas as funções de suporte ao adequado funcionamento da

Federação, cumprindo o seu tradicional papel de órgão de apoio.

As principais áreas funcionais do SAF manter-se-ão idênticas às actualmente 

existentes, destacando-se:

- Contabilidade, financeira e fiscalidade;

- Tesouraria e facturação de serviços e da quotização;

- Pessoal;

- Manutenção da sede, da carteira de seguros da Federação e apoio informático;

- Apoio logístico da sede.
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Durante o próximo ano, caso seja publicada a respectiva legislação, prevê-se um 

considerável aumento das exigências na área da contabilidade, com a entrada em 

vigor do novo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), que virá substituir o 

actual Plano Oficial de Contabilidade (POC), de acordo com as Normas Internacionais 

de Contabilidade. 

Actualmente o quadro de pessoal do SAF conta com seis colaboradores, composto 

por um Chefe de Serviço, três colaboradores afectos às áreas administrativa, 

financeira, contabilidade, tesouraria, facturação, pessoal, apoio informático, entre 

outras e mais dois colaboradores na área de logística interna que abrange a 

distribuição e expedição de correio, serviço externo, apoio aos Serviços e tarefas de 

controlo do estado das instalações. Esta área conta ainda com a colaboração de um 

vigilante de empresa especializada, assegurando a recepção e encaminhamento de 

visitantes, o atendimento telefónico e a segurança das instalações. 

Há vários anos que tem vindo a ser feito um esforço conjunto de toda a equipa do 

SAF no sentido da optimização de recursos e processos com vista à melhoria 

constante do nível global de serviço, nas suas vertentes de qualidade e tempo de 

resposta às solicitações internas e externas.

Algumas das melhorias introduzidas num passado recente, nomeadamente 

ferramentas informáticas, têm vindo a reduzir, em alguns casos, o tempo dispendido

com as tarefas. No entanto, o aumento da actividade da Federação, com a entrada 

em funcionamento do CPD, o desenvolvimento da área de Aprovisionamento e as 

crescentes exigências impostas a nível da contabilidade e fiscalidade, têm tido 

impacto directo no aumento da complexidade e volume de trabalho no SAF. Só com 

um elevado empenhamento do pessoal tem sido possível dar resposta tempestiva e 

de qualidade a todas as solicitações.

Prevê-se que os colaboradores frequentem acções de formação, privilegiando-se o 

Centro de Formação da Caixa Central, sempre que os temas sejam de interesse para 

os Colaboradores do SAF, tendo em conta as suas necessidades de constante 

actualização e desenvolvimento de competências e aptidões.
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ORÇAMENTO

O Orçamento da FENACAM para 2009, foi elaborado tendo em consideração o plano de 

actividades de cada Serviço, a situação económica nacional e seguiu, mais uma vez, o 

princípio da prudência. No que diz respeito às actividades da Federação com um histórico 

ainda muito reduzido, optou-se, à semelhança dos dois últimos anos, por orçamentar 

com margem de segurança, especialmente no que aos proveitos diz respeito.

Os valores estimados para 2008 tiveram por base as contas de Setembro extrapoladas 

para Dezembro, efectuando-se os ajustamentos necessários, de acordo com as 

informações existentes a esta data.

Para a obtenção do Orçamento de 2009 foram considerados os seguintes pressupostos:

Proveitos

Vendas de Mercadorias

Esta conta regista as vendas da área de aprovisionamento do SPDA (antiga Central de 

Compras) às CCAM associadas e Empresas do Grupo e a evolução esperada é a que 

se pode observar pelo quadro seguinte:

Para o ano de 2009 prevê-se um crescimento prudente de 1% face ao esperado para 

2008, considerando essencialmente a redução gradual do número de CCAM a que 

temos assistido nos últimos anos, ocasionada pelas fusões.

Prestações de Serviços

A evolução esperada para as Prestações de Serviços é a seguinte:

Evolução das Prestações de Serviços
2007 2008 2008 2009 

Realizado Orçamentado Previsto Orçamentado
Evolução 

SATA 652.033 620.000 638.000 640.000 0%
Avaliações Imobiliárias 588.747 560.000 580.000 580.000 0%
Assistência Técnica CCAM 63.285 60.000 58.000 60.000 3%
Projectos Investimento 0 0 0 0 0%
SPDA 2.536.535 2.157.500 2.375.000 2.385.000 0%
Protocolos SPDA 105.953 60.000 75.000 55.000 -27%
CPD (Centro de Produção Documental) 2.035.544 1.825.000 2.010.000
CI (Centro de Impressão) 133.438 100.000 70.000

2.110.000 1%

Gestão Cheques CA 261.599 172.500 220.000 220.000 0%
Serviço Auditoria 0 0 26.235 0 0%
Auditorias a Não Associadas 0 0 26.235 0 -100%

TOTAL 3.188.568 2.777.500 3.039.235 3.025.000 0%

Evolução das Vendas
2007 2008 2008 2009

Realizado Orçamentado Previsto Orçamentado
Evolução 

   VENDAS 2.754.944 2.600.000 2.630.000 2.650.000 1%

Euros

Euros
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Os pressupostos utilizados na sua orçamentação foram os seguintes:

SATA – Serviço de Apoio Técnico

 Avaliações Imobiliárias – considerando a actual conjuntura e conforme plano de 

actividades do Serviço, foi orçamentada a manutenção do valor esperado para 

2008;

 Assistência Técnica CCAM – eventuais alterações ao preçário poderão ter um 

efeito positivo nesta rubrica no entanto, por prudência, não se reflecte qualquer 

alteração no orçamento, prevendo-se um acréscimo de 3% face ao previsto para

2008;

 Elaboração de Projectos de Investimento – à semelhança dos anos anteriores, dada 

a inexistência de histórico, não foi orçamentado qualquer valor para esta rubrica.

SPDA – Serviço de Produção Documental e Aprovisionamento

 Protocolos SPDA – para os proveitos resultantes de contratos de assistência dos 

equipamentos vendidos às CCAM e outros serviços prestados no âmbito de 

protocolos estabelecidos com diversos fornecedores, estimou-se para 2009 o valor 

de €55.000;

 Centro de Produção Documental – esta área passará, a partir de 2009, a integrar o 

Centro de Impressão, agregando assim a vertente da impressão a preto e a cores. 

O valor orçamentado reflecte esta nova realidade englobando os proveitos dos 

dois tipos de serviço, num total de €2.010.000. Para o ano de 2009 e pelo 

segundo ano consecutivo, não se estimou qualquer actualização de preços às 

CCAM e Empresas, na parte de produção documental;

 Gestão de Cheques CA – esta rubrica reflecte o valor recebido pela FENACAM 

como contrapartida da gestão contratual do fornecimento de cheques ao Crédito 

Agrícola que é efectuado em regime de outsourcing. Para 2009 considerou-se o 

mesmo valor esperado para 2008.

Proveitos Suplementares

Nesta rubrica lança-se as comissões obtidas com as diversas campanhas não 

financeiras levadas a cabo pelo SPDA, não se esperando para 2009 a continuação 

deste tipo de actividade.

Subsídios à Exploração

Nesta rubrica é registada a contribuição do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola 

Mútuo (FGCAM) relativa às auditorias solicitadas por este organismo.

A sua evolução nos últimos anos tem sido a seguinte:

Nº Auditorias Pedidas pelo FGCAM Evolução %
Ano 2006 26 -10%
Ano 2007 24 -8%
Ano 2008 20 -17%
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O número de auditorias solicitadas tem vindo a decrescer anualmente, 

(fundamentalmente devido às várias fusões entre CCAM), pelo que para 2009 foi 

considerado um decréscimo de 15%. Das 17 auditorias a efectuar prevemos um 

proveito, ainda assim em decréscimo em relação a exercícios anteriores, de €

212.500,00.

Outros Proveitos Operacionais

Esta conta reflecte o valor estimado para a Quotização de 2009 a pagar pelas CCAM 

associadas.

A quotização, prevista na alínea b) do Art. 9º dos Estatutos (alterada em Assembleia 

Geral de 30/03/2006), corresponde a:

 Parte Fixa - €2.500;

 Parte Variável - percentagem sobre o activo líquido das CCAM associadas

(últimas contas aprovadas disponíveis – ano 2007), definida anualmente.

Evolução da Quotização Estatutária
2007 2008 2008                   2009

Realizado Orçamentado Previsto Orçamentado
Quotização Fixa (1)

Nº Associadas 100 101 97 97
Valor 256.568 252.500 242.780 242.500

Quotização Variável
% Activo Líquido N.A. (2) 0,01470% 0,01470% 0,01470%
Valor 1.163.163 1.392.335 1.378.350 1.469.460

TOTAL 1.419.731 1.644.835 1.621.130 1.711.960
(1) O valor da quota fixa é anualmente afectado negativamente pelas fusões, proporcionalmente, conforme data de escritura.
(2) Não aplicável devido à devolução extraordinária efectuada de 20% da quotização variável.

Para 2009, propõe-se a manutenção da percentagem da quotização variável de

0,01470%.

Proveitos e Ganhos Financeiros

O valor orçamentado para 2009 inclui os dividendos esperados da participação no 

MAP – Mercado Abastecedor do Porto, S.A. idênticos aos últimos anos e ainda o 

valor de juros relativos a aplicações de tesouraria, que se espera sigam a tendência de 

decréscimo dos últimos anos. Os valores excedentários têm vindo a ser aplicados no 

financiamento corrente da actividade, de alguns investimentos efectuados e sempre 

que possível na amortização extraordinária do empréstimo relativo à aquisição do 

edifício sede.

Proveitos e Ganhos Extraordinários

Conta destinada a contabilizar os proveitos que, pelas suas características, não sejam 

enquadráveis nas contas anteriormente referidas, não tendo sido orçamentado 

qualquer valor.

Euros
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Custos

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)

Esta conta reflecte o custo directo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 

no SPDA dividindo-se pelas seguintes áreas:

Evolução do CMVMC
2007 2008 2008 2009

Realizado Orçamentado Previsto Orçamentado
Consumo de Mercadorias

Aprovisionamento 2.004.983 1.846.000 1.972.500 1.987.500
Consumo de Matérias

CPD – Centro Produção Documental 154.701 127.750 160.800
CI – Centro Impressão 78.395 65.000 2.450

165.635

TOTAL 2.238.079 2.038.750 2.135.750 2.153.135

Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

Para 2009 prevê-se uma subida do total dos FSE de aproximadamente 1% face ao 

previsto para 2008, excluindo deste cálculo os custos incorridos este ano que não são 

esperados para o próximo.

Por outro lado, tem em consideração o reflexo da redução do número de viaturas em 

utilização, com impacto no consumo de combustíveis, conservação e reparação e 

seguros, em virtude da saída de dois auditores para os quais não está prevista 

substituição.

Os principais pressupostos subjacentes à orçamentação das rubricas com maior peso 

são os seguintes:

 Combustíveis – no total prevê-se uma descida de 3% do valor desta rubrica, 

considerando menos 2 viaturas e um acréscimo de 3% no das restantes, de 

acordo com o nível de actividade esperado e a tendência, ainda que menos 

acentuada, da subida do preço do petróleo;

 Comunicação – as despesas com comunicações têm vindo aumentar ao longo dos 

últimos anos fruto da actualização das tecnologias de transmissão de dados, 

especialmente após a saída do SPDA da Sede, e no ano de 2007 atendendo às 

novas necessidades impostas pela implementação do CPD. No entanto, este ano já 

se assistiu a uma estabilização e racionalização de custos, pelo que se estimou um 

crescimento médio de 2% para o próximo ano. Para esta racionalização contribuiu 

também o facto de, desde 2008, a FENACAM passar a estar incluída no projecto 

TREVO do Crédito Agrícola; 

 Conservação e Reparação – esta rubrica engloba despesas relacionadas com a 

manutenção de instalações, equipamentos e viaturas, esperando-se para 2009 um 

acréscimo de 2%. Tem ao longo dos últimos anos vindo a apresentar peso 

crescente no total dos FSE (actualmente 5%), resultado da existência de 2 

Euros
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instalações, com especial relevo da sede que, com o passar dos anos, vem 

implicando cada vez maiores custos para assegurar as condições mínimas de 

funcionamento;

 Trabalhos Especializados – para esta rubrica foi estimado um crescimento global 

de 3%, representando, actualmente, cerca de 58% do total dos FSE. Reflecte os 

custos directos com o CPD (para além do consumo de matérias) e para os quais foi 

considerada uma actualização contratual dos preços (que foi decidido, pelo 

segundo ano consecutivo, não reflectir no preço do serviço para as CCAM). 

Para além disso, inclui comissões pagas às CCAM ao abrigo do protocolo para 

avaliações do SATA, custos directos com os protocolos do SPDA, custos 

relacionados com o contrato RIMO, com aumento esperado para 2009, resultado 

da substituição, no final deste ano, de todos os computadores do SATA e Serviço 

de Auditoria (até aqui com contrato de AOP – Rendas e Alugueres), e outros 

serviços especializados de acordo com as necessidades de funcionamento da 

Federação.

Quanto às restantes rubricas foi considerado um crescimento tendo em conta o nível 

de actividade e a evolução esperada da inflação.

Impostos

Estimou-se para esta rubrica um crescimento de cerca de 3% relativamente ao 

considerado para 2008.

Custos com o Pessoal

Os custos orçamentados para 2009 representam uma subida global de cerca de 2% e 

tiveram em conta os reflexos da redução do quadro de pessoal do Serviço de 

Auditoria, com a saída de dois auditores no terceiro trimestre deste ano, para os 

quais não está prevista substituição. Nos restantes Serviços não foi considerada 

qualquer alteração em 2009.

Foi considerado um acréscimo do valor base das remunerações do pessoal de 

aproximadamente 6%, englobando-se neste acréscimo os normais aumentos do 

ACT, promoções e prémios de desempenho.

Outros Custos Operacionais

Esta conta contempla as quotizações relativas às entidades nacionais e internacionais 

a que a Federação se encontra associada, nomeadamente CONFAGRI, IRU, CICA, 

Groupement (AEBC) e OCPLP.

Inclui ainda ofertas de existências relativas a acções do SPDA e iniciativas da Direcção, 

de natureza incerta. Assim, considerou-se um crescimento global de 3%.



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL
Plano de Actividades e Orçamento 2009

16

Amortizações do Exercício

Esta rubrica foi calculada às taxas máximas fiscalmente aceites, de acordo com o 

estipulado pelo Decreto-Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro, excepto para as 

viaturas, para as quais se utilizou uma taxa coerente com o número de anos de 

utilização actualmente praticado na Federação.

Foi tida em consideração a redução das amortizações do imobilizado em fim de vida 

útil e o aumento resultante dos investimentos previstos para 2009, nomeadamente a 

substituição de alguns equipamentos administrativos, mobiliário e actualização de 

software, que se prevêem necessários para o adequado funcionamento dos Serviços.

Custos e Perdas Financeiros

Para 2009 estimou-se um crescimento de 3%, tendo em conta a evolução do último 

ano da taxa de referência, estando reflectidos nesta rubrica os custos financeiros com:

 juros suportados relativos ao empréstimo para aquisição do edifício sede;

 juros de contratos de locação financeira de viaturas e equipamentos existentes;

 diferencial de taxas, suportada pela FENACAM, relativo ao Crédito à Habitação ao 

abrigo do ACT dos seus empregados;

 comissões bancárias.

Custos e Perdas Extraordinários

Não foi estimado qualquer valor para esta rubrica, dado o seu carácter imprevisto.
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Mapas Previsionais

ORÇAMENTO 2009

2007 2008 2008 2009 Demonstração Resultados
Realizado Orçamentado Previsto Orçamentado

Evolução

  CMVMC 2.238.079 2.038.750 2.135.750 2.153.135 1%
  FSE 1.849.749 1.892.930 2.070.785 1.984.655 -4%
  Impostos 5.126 6.000 6.000 6.200 3%
  Custos com Pessoal 2.803.014 2.816.000 2.824.000 2.894.300 2%
  Outros Custos Operacionais 17.707 25.000 19.500 20.100 3%
  Amortizações / Ajustamentos Exercício 397.531 407.000 385.000 390.000 1%
  Provisões do Exercício 0 0 0 0 0%
  Custos e Perdas Financeiros 139.687 137.900 138.000 142.000 3%
  Custos e Perdas Extraordinários 23.157 0 13.000 0 -100%
  Imposto sobre Rendimento Exercício 73.200 0 0 0 0%

RESULTADO EXERCÍCIO 170.082 8.505 10.230 25.570
TOTAL 7.717.334 7.332.085 7.602.265 7.615.960

  Vendas de Mercadorias 2.754.944 2.600.000 2.630.000 2.650.000 1%
  Prestações de Serviços    3.188.568 2.777.500 3.039.235 3.025.000 0%
  Proveitos Suplementares 11.383 0 2.200 0 -100%
  Subsídios à Exploração 287.500 275.000 250.000 212.500 -15%
  Outros Proveitos Operacionais  1.419.731 1.644.835 1.621.130 1.711.960 6%
  Reversões 0 0 0 0 0%
  Proveitos e Ganhos Financeiros 39.243 22.250 16.500 16.500 0%
  Proveitos e Ganhos Extraordinários 15.965 12.500 43.200 0 -100%

TOTAL 7.717.334 7.332.085 7.602.265 7.615.960

2007 2008 2008 2009 Fornecimentos e Serviços Externos
Realizado Orçamentado Previsto Orçamentado

  Evolução

  Electricidade 26.262 27.300 30.000 31.200 4%
  Combustíveis 59.826 60.565 68.700 66.500 -3%
  Água 2.472 2.525 2.450 2.525 3%
  Outros Fluidos 104 215 0 0 0%
  Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido 0 0 0 0 0%
  Livros e Documentação Técnica 705 825 900 930 3%
  Material de Escritório 26.212 27.300 26.700 27.615 3%
  Artigos para Oferta 1.955 4.200 6.000 3.500 -42%
  Rendas e Alugueres 17.518 10.275 14.275 360 -97%
  Despesas de Representação 32.541 22.500 32.500 32.500 0%
  Comunicação 93.815 100.000 94.000 95.500 2%
  Seguros 30.158 38.500 30.000 29.000 -3%
  Transporte de Mercadorias 49.271 47.890 45.000 46.500 3%
  Transporte de Pessoal 0 0 0 0 0%
  Deslocações e Estadas 229.436 234.000 243.500 239.200 -2%
  Honorários 40.856 43.000 42.800 44.100 3%
  Contencioso e Notariado 342 500 1.100 350 -68%
  Conservação e Reparação 107.806 107.000 101.000 103.500 2%
  Publicidade e Propaganda 0 0 6.500 1.550 -76%
  Limpeza, Higiene e Conforto 41.816 48.500 49.000 50.500 3%
  Vigilância e Segurança 12.735 22.160 26.900 27.700 3%
  Trabalhos Especializados 1.051.037 1.070.000 1.118.000 1.155.000 3%
  Material de Embalagem 769 3.675 3.800 3.915 3%
  Outros Fornecimentos e Serviços 24.113 22.000 127.660 22.710 -82%

1.849.749 1.892.930 2.070.785 1.984.655 -4%

Euros

Euros
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Lisboa, 30 de Outubro de 2008

A DIRECÇÃO

Paulo Rebelo Barbosa de Macedo

CCAM de Amares

Josué Cândido Ferreira dos Santos

CCAM de Ferreira do Alentejo

Joaquim Maia Igreja

CCAM de Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Esposende

José Manuel da Silva Ferreira Moreira

CCAM de Salvaterra de Magos

Jorge Clemente André

CCAM de Sobral de Monte Agraço
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 340 dos Estatutos, o Conselho Fiscal 

analisou o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de dois mil e nove, apresentado 

pela Direcção da FENACAM - Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, 

Federação Cooperativa de Responsabilidade Limitada.

O Conselho Fiscal constata que a Direcção da FENACAM apresenta um Plano de 

Actividades e Orçamento para 2009 elaborado numa base prudencial. Mesmo 

atendendo a uma conjuntura económica e financeira pouco favorável, julgamos que é 

exequível o cumprimento dos objectivos delineados.

O Conselho Fiscal vê que a Direcção reitera o objectivo de ser aprovado uma nova versão 

do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, conjugando esforços nesse sentido com 

a Caixa Central.

De igual modo, consta o propósito de ser apresentada uma proposta de alteração dos 

Estatutos que venha ao encontro da adaptação e modernização às evoluções do sistema 

bancário.

Verifica que a Direcção da FENACAM pretende potencializar as suas Acções 

Intercooperativas, aprofundando-as em conjugação com a Caixa Central em novas 

oportunidades de negócio.

De um modo geral, o Plano de Actividades e Orçamento apresentado vem dar 

continuidade ao trabalho positivo iniciado por esta Direcção na reestruturação e criação 

de novos serviços desta Federação, de modo a satisfazer as necessidades das suas 

associadas, empresas do Grupo e Caixa Central.

Pela análise do orçamento não registamos oscilações significativas, nas diversas rubricas, 

em relação ao orçamento de 2008. As mesmas contemplam pequenos factores de 

correcção resultantes de normas contabilísticas e reajustamento de serviços.

Por último o Conselho Fiscal dá parecer favorável ao Plano de Actividades e Orçamento 

para 2009 apresentado pela Direcção da FENACAM, propondo a sua aprovação pela 

Assembleia Geral.

Lisboa, 03 de Novembro de 2008
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O CONSELHO FISCAL

José António Aboim Madeira

CCAM do Guadiana Interior

Vitorino António Canteiro de Carvalho

CCAM de Oliveira do Hospital

António Manuel de Abreu Dantas

CCAM do Minho
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