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INTRODUÇÃO

Regime Jurídico do CA

A Direcção tomou várias iniciativas para acelerar o processo de aprovação do novo 

Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo (RJCAM):

 Reuniu com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, onde reafirmou a 

necessidade que o CA tem de ver publicado o novo Regime Jurídico, muito mais 

próximo do regime jurídico aplicável aos Bancos;

 De fonte fidedigna chegou-nos, no decorrer do terceiro trimestre, a informação 

de que até final de 2008, início de 2009 o diploma seria publicado.

Pouco tempo depois de recebermos aquela informação desencadeou-se a grave crise do 

sector financeiro internacional e, em Portugal, apareceram entidades, integrantes do 

Sistema Financeiro nacional, na contingência de soçobrar. Pareceu-nos que o Governo 

fez um compasso de espera, para reavaliar a situação da Banca portuguesa, não 

especificamente a do Crédito Agrícola, que sabe está sólida, mas a globalidade do 

Sistema Financeiro português.

Por carta de Janeiro de 2009 solicitámos nova reunião ao Sr. Secretário de Estado do 

Tesouro. Ficámos a saber que o projecto fora por ele remetido ao Sr. Ministro de Estado 

e das Finanças.

Por carta assinada pelos três Presidentes (FENACAM, Conselho Geral e Conselho de 

Administração da Caixa Central) de 19.02.2009, solicitámos ao Sr. Ministro das 

Finanças, enunciando os respectivos fundamentos, urgência na apreciação e aprovação 

do Regime Jurídico do CA.

Constituição do Agrupamento Complementar de Empresas (ACE)

Demos início à apreciação interna e análise da oportunidade e interesse económico da 

constituição dum ACE (FENACAM SERVIÇOS), que concentrasse a prestação dos 

diversos serviços que vimos prestando às associadas, incluindo a associada Caixa Central 

e a eventual pertinência de incluir as Empresas do Grupo:

 Auditoria;

 Serviços de Apoio Técnico e Avaliação Imobiliária;

 Serviço de Correio Central do CA, Produção Documental, Estacionário e Central 

de Compras;

 Outros serviços que no futuro possam vir a ser prestados às associadas.
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Contratámos uma Sociedade de Advogados para nos apoiar na apreciação das diversas

questões de natureza jurídica que se põem neste caso.

Sendo positiva a apreciação prévia que fizemos, decidimos, já no decurso de 2009 (28, 

29 e 30 de Janeiro), promover reuniões a Norte, Centro e Sul com as associadas, de 

forma a colher a sua opinião e sensibilidade para este assunto. Tendo havido

generalizado bom acolhimento, para a prossecução da iniciativa, demos início a:

 Estudo para a elaboração prévia de proposta de Estatutos do ACE;

 Estudo económico aprofundado, definidor das economias a obter 

(essencialmente derivadas do não pagamento de IVA sobre as operações 

intermembros) e dos equilíbrios a gerar para a sustentação da FENACAM, pós 

constituição do ACE;

 Preparação da reunião com o Departamento de Supervisão do Banco Central, 

para, perante o projecto de Estatutos do ACE, informar e procurar apoio para a 

nossa pretensão de passar o Serviço de Auditoria da FENACAM para o ACE.

Comemorações do XXX Aniversário

O exercício de 2008 foi iniciado sob o lema das comemorações do trigésimo aniversário 

da Federação. Desde o início do ano que começaram a ser planeadas e implementadas 

acções e levadas a cabo iniciativas, conducentes a um permanente avivar de memórias 

sobre a efeméride.

O culminar das comemorações ocorreu no dia 28 de Novembro, com um colóquio, no 

Casino Estoril, onde foram oradores:

 O Dr. João Costa Pinto, Presidente do Conselho de Administração da Caixa 

Central, que abordou o tema “O Crédito Agrícola e o seu contributo para o 

desenvolvimento económico e social de Portugal”;

 O Dr. Angel Martin Serrano, Secretário Geral da Associação Espanhola de Caixas 

Rurais, que falou sobre “As Caixas Rurais no seio da banca espanhola –

diferenças com a banca não cooperativa. Principais serviços prestados pela 

Federação às associadas”;

 O Dr. Hervé Guider, Secretário Geral da Associação Europeia de Bancos 

Cooperativos, que desenvolveu o tema “Os Bancos Cooperativos Europeus, 

situação actual e desafios futuros”;

 O Dr. Carlos Costa, Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento, que 

apresentou o tema “A crise nos mercados financeiros internacionais e o seu 

impacto sobre o sistema financeiro português”.
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Entendemos que, com este colóquio – tendo em conta o momento absolutamente 

único que se vivia e continua a persistir no Sistema Financeiro nacional e internacional -

a FENACAM ajudou a posicionar os participantes num patamar bem mais elevado de 

compreensão das múltiplas e drásticas implicações que a situação implica e contém. 

Complementarmente puderam os participantes ficar a conhecer bem melhor o Sector 

Cooperativo de Crédito em Espanha e a dimensão e importância fulcral que os Bancos 

Cooperativos detêm na economia e sociedade europeia.

Estudo comparado do Regime Fiscal (IRC) aplicado aos Bancos e ao CA

Já abordámos este tema em diversas alturas, nas reuniões que temos promovido com as 

associadas e também em Assembleias Gerais. Produzimos mesmo um pequeno texto 

que distribuímos às associadas, onde abordámos o nosso pensamento sobre este 

assunto. Todavia, eternizando-se na prática o tratamento diferenciado da tributação dos 

resultados entre a Banca em geral e o CA, com prejuízo para os nossos interesses, 

demos início a um estudo técnico, no final do ano de 2008, que permita apurar as 

razões legais e de conjuntura que conduziram a que o Sistema de Crédito Cooperativo, 

que teve uma base isenta de impostos até 1991, tenha passado a ser, dentro do Sistema 

Financeiro português, em termos percentuais, o maior contribuinte do Estado. Em 

muitos casos a nossa tributação chega a ser tripla da que incide sobre os resultados de 

concorrentes nossos.

Acção Intercooperativa Anual

A FENACAM promoveu a sua Acção Intercooperativa que, em 2008, nos levou à Grécia 

a visitar os colegas da Associação de Bancos Cooperativos da Grécia e o Panellínea Bank, 

tendo obtido apreciação muito favorável da generalidade dos participantes. 

Descortinamos para o investimento que o CA tem vindo a fazer nestas viagens 

profissionais, iniciadas em 2003, vantagens de duas naturezas distintas:

 Retorno imediato pela via do conhecimento que se adquire na partilha de 

experiências entre os participantes e os congéneres visitados, que têm sido, 

bastas vezes, exemplares em muitos capítulos daquilo que, na gíria bancária, se 

designa de boas práticas e excelente organização;

 Retorno de médio prazo, eventualmente quantificável daqui a algum tempo, 

consubstanciado na capacidade de tirar proveito das ligações afectivas que 

estabelecemos com os dirigentes de diversos países e sistemas cooperativos de 

crédito.

Neste negócio, como em muitos outros, não há lugar para ingenuidades, temos de fazer 

o nosso trabalho contando essencialmente connosco. Uma só árvore, por mais frondosa 

que seja, nunca pode ser considerada uma floresta, pelo que preconizamos que o CA 
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desenvolva iniciativas no sentido de concertar uma parceria estratégica com um Grupo 

Bancário Cooperativo Europeu. Agilizar e potenciar o crescimento e aumentar a nossa 

capacidade de concorrer, poderão ser objectivos a atingir com essa parceria.

Na sequência das diversas Acções Intercooperativas e do nosso esforço de 

estabelecimento de relações com parceiros europeus, temos várias propostas de

intercâmbio que estão a ser canalizadas para a Caixa Central, para análise de pertinência 

e oportunidade.
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SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO (SATA)

A actividade deste Serviço, muito embora condicionada pela situação económica, 

ultrapassou os objectivos propostos, bem como os resultados verificados no ano 

anterior, destacando-se as avaliações imobiliárias solicitadas pelo Crédito Agrícola,

atingindo 6.223 processos com um montante avaliado de 1.227 milhões de euros.

Avaliações Imobiliárias

Em 2008, salienta-se o facto de se ter verificado um aumento de 9%, face ao ano 

anterior, do número total de processos e um aumento de 9,5% no montante avaliado, 

tendo sido realizados 6.223 relatórios de avaliação e autos de medição; o montante 

avaliado ascendeu a 1.227 milhões de euros.

Evolução do nº de processos de avaliação e montante avaliado

Ano Processos Processos
(Δ%)

Montante
(mil Euros)

Montante
(Δ%)

2008 6.223 9% 1.227.143 9.5%
2007 5.697 15% 1.120.814 6%
2006 4.957 22% 1.050.200 3%

A duração média de elaboração de cada relatório de avaliação, desde a data do pedido 

até à sua conclusão, diminuiu, relativamente ao ano anterior. Este prazo depende, em 

larga medida, da cooperação entre os técnicos e os colaboradores das Caixas Agrícolas. 

Uma adequada organização documental dos processos ao nível das CCAM, conduzirá a 

uma redução mais significativa da duração média de tramitação dos processos.

O sistema de gestão de avaliações tem assumido desde 2004 uma importância muito 

significativa, encontrando-se comprovada a sua eficiência. Face às solicitações do Grupo 

Crédito Agrícola, houve necessidade de proceder a algumas alterações ao longo do 

tempo, nomeadamente, no alargamento das suas funcionalidades. Reconhecendo-se a 

possibilidade de introduzir mais algumas melhorias, oportunamente será equacionada a 

sua inclusão na plataforma.

Por solicitação da CA Seguros, foi realizado um conjunto de avaliações, com o objectivo 

de determinar o Valor Reconstrução para efeitos de seguro, aos edifícios das Caixas de 

Crédito Agrícola Mutuo, sedes e balcões.

A colaboração estabelecida com as Caixas Agrícolas de Albufeira, Alto Minho, São João 

da Pesqueira e Zona do Pinhal para a realização de avaliações imobiliárias, tem-se 

mostrado uma parceria proveitosa e eficaz, prosseguindo-se no sentido de uma 

uniformização de procedimentos na elaboração dos relatórios produzidos e dos critérios 
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utilizados, permitindo o alargamento da cobertura territorial ao nível da realização das 

avaliações.

Esta parceria também possibilita a realização “interna” de avaliações para as Caixas 

Agrícolas de outras regiões, mantendo os mesmos padrões de qualidade, rapidez e com 

um preço competitivo.

Os proveitos directos desta actividade, 619.481 euros ultrapassaram o valor 

orçamentado, 560.000 euros e o realizado em 2007, 588.747 euros, consolidando o 

crescimento que se vem registando desde 2005.

Assistência Técnica

Nesta actividade continua a verificar-se um decréscimo do número de dias de assistência 

técnica. No exercício de 2008 efectuaram-se 911 dias de assistência técnica, que 

significou uma redução tanto de actividade como nos proveitos em 11% relativa a 

2007, sendo que, o preço por dia de assistência técnica se mantém inalterado desde 

2000.

O trabalho de apoio técnico constitui um suporte importante em algumas Caixas 

Agrícolas, para clientes, associados e agricultores, nas mais variadas funções, 

nomeadamente: colaboração na formalização de candidaturas a linhas de crédito do 

IFAP e informação sobre ajudas ao rendimento; preparação da documentação na 

sequência de projectos aprovados, em quadros comunitários anteriores; esclarecimentos 

referentes ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN).

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER), Sub-

Programa nº 1 – “Promoção da Competitividade”, nomeadamente a Acção 1.1.1. –

“Modernização e Capacitação das Empresas” e Acção 1.1.3. – “Instalação de Jovens 

Agricultores”, realizamos duas reuniões de trabalho, Porto e Lisboa, para todos os 

técnicos das Caixas Agrícolas, em colaboração com as Direcções Regionais de 

Agricultura e Pescas do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. No final de 2008 foram 

submetidos três projectos de investimento, no âmbito da Acção 1.1.1. 

Execução Orçamental 

A nível da execução orçamental em 2008, o total de proveitos directos ascendeu a 686 

mil euros, ultrapassando em 66 mil euros o montante orçamentado. Este diferencial, 

ocorre por via de dois factores, o orçamento para o ano foi elaborado de modo 

prudente, face às expectativas económicas existentes à data, e verificou-se uma aumento 

de 9% da actividade na rubrica avaliações imobiliárias.
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A actual estrutura dos proveitos directos, reflecte a tendência dos últimos anos, isto é, 

um aumento progressivo da componente das avaliações imobiliárias e redução, muito 

significativa, da assistência técnica. 

Outras Actividades

Mantivemos na Intranet do Crédito Agrícola, no Sistema de Divulgação de Informação 

(SDI/RIIS), um conjunto de informações para o Grupo Crédito Agrícola.

A partir do gabinete central/sede, o SATA, para além da actividade inerente ao seu 

normal funcionamento, elaborou 12 Informações e 29 comunicações à Direcção e 52 

notas internas de serviço aos técnicos.  

Quadro de Pessoal  

No final de 2008 o Serviço de Apoio Técnico era composto por 1 Coordenador, 13 

técnicos do quadro e 4 técnicos em regime de prestação de serviços e 1 administrativo. 
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SERVIÇO DE AUDITORIA (SAUD)

Actividade desenvolvida pelo Serviço de Auditoria no decurso de 2008:

 Realização de 70 auditorias a Caixas Agrícolas através do exame dos seus 

elementos de escrituração e das correspondentes demonstrações de natureza 

financeira e patrimonial; foi verificado se estavam a ser cumpridas as normas 

contabilísticas, fiscais, administrativas e os procedimentos de controlo interno em 

geral; foi ainda verificado se estava a ser dado cumprimento ao estipulado nos 

avisos e instruções do Banco de Portugal, compreendendo os elementos de 

reporte prudencial e contabilístico e as directivas da Caixa Central;

 Emissão dos correspondentes relatórios no final das auditorias;

 Realização de 2 trabalhos de averiguação específica em Caixas Agrícolas;

 Esclarecimentos sobre questões técnicas colocadas pelas Caixas Agrícolas;

 Envolvimento, por solicitação dos Tribunais, ou das CCAM, em processos 

judiciais.

Assinale-se que o Serviço de Auditoria completou 25 anos de existência no final do ano 

de 2008, facto assinalável, que lhe confere, com o acumular dos anos, um extenso 

capital de experiência de grande importância para a prossecução das suas funções.

Auditorias Realizadas

Na programação das auditorias manteve-se o critério de tomar por base o tempo 

decorrido desde a última auditoria efectuada tendo-se dado prioridade às solicitações da 

Caixa Central. Demos igualmente cumprimento aos pedidos do Fundo de Garantia do 

Crédito Agrícola Mútuo (FGCAM), num total de 20 CCAM. 

As auditorias reportam-se às contas trimestrais tomando por base o último trimestre 

encerrado à data de início dos trabalhos.

Nas auditorias em que se entendeu necessário efectuou-se a coordenação dos trabalhos 

na sua fase de execução em campo. A revisão final dos relatórios fez-se a partir da sede.

Os relatórios das auditorias foram enviados à Direcção da FENACAM e, nos termos da 

lei, à Direcção e Conselho Fiscal das Caixas Agrícolas, à Caixa Central, ao Banco de 

Portugal e ao FGCAM quando solicitado. 

As 70 CCAM auditadas num total de 93 (universo que constitui o SICAM em final de 

2008), representam uma cobertura global, em número, de 75%.

Em relação ao crédito concedido e aos depósitos totais o grau de cobertura é de 68% e 

67%, respectivamente.
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Em termos comparativos com o ano anterior, tomando o número de CCAM, o crédito 

concedido e os depósitos totais, a estrutura percentual das auditorias realizadas é a 

seguinte:

Efectuaram-se menos 13 auditorias do que no ano anterior devido ao seguinte:

 Saída de 3 auditores no decorrer de 2008, o que significa uma diminuição de 

21% do quadro técnico do serviço;

 Mais tempo incorrido nas Caixas Agrícolas em que ocorreram fusões dado o 

aumento de dimensão e a necessidade de avaliar as concentrações patrimoniais 

resultantes.

A qualidade e a profundidade das auditorias manteve-se, com incidência e atenção 

especial nas áreas dos activos de risco, sendo determinante o empenhamento e 

dedicação de todos, garantindo a credibilidade do trabalho realizado junto das 

entidades destinatárias dos relatórios.

Continuámos a utilizar os instrumentos operacionais de gestão de informação 

disponíveis no SICAM, de forma a podermos tirar deles a maior rentabilidade possível 

com o objectivo de se conseguir uma maior eficiência no cumprimento das funções de 

auditoria.

Esclarecimentos prestados às Caixas Agrícolas

Durante o ano de 2008, por solicitação de muitas Caixas Agrícolas, continuaram a ser 

prestados pelos auditores numerosos e frequentes esclarecimentos, sobre questões 

técnicas de diversa natureza.

Envolvimento, por solicitação dos Tribunais ou das CCAM, em processos judiciais

Durante o ano de 2008 foi solicitada a presença de um total de 8 auditores para 

prestarem declarações como testemunhas em vários Tribunais (Judicial, Administrativo e 

Fiscal e de Trabalho). Foram também emitidos relatórios de peritagem sobre processos 

Judiciais envolvendo Caixas Agrícolas tendo sido dispendidos, nessas tarefas, 22 dias 

úteis no total.

Auditorias realizadas

2007 2008

Número Crédito
Concedido

Depósitos
Totais

Número Crédito
Concedido

Depósitos
Totais

83 % 83 % 83 % 75 % 68 % 67 %
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Outras Actividades

Além dos trabalhos de auditoria, dos de averiguação específica, dos esclarecimentos 

prestados e do envolvimento nos processos em Tribunal, o Serviço de Auditoria 

desenvolveu, a partir da sede, toda uma actividade relativa ao seu próprio 

funcionamento, de que se destaca, no decurso de 2008, a emissão de 12 Normas 

Técnicas para os auditores, 22 Informações Técnicas também aos auditores, 12 

Informações à Direcção da FENACAM e a realização de 1 reunião de trabalho com os 

auditores em Lisboa. 

Na Sede do Serviço procedeu-se à digitalização dos Relatórios de Auditoria desde 1984 

até 2004. 

Quanto à formação externa, no decorrer de 2008 dois auditores frequentaram uma 

acção de formação sobre "Registos e Notariado" e quatro auditores uma acção sobre 

"Novas Regras de apuramento do Rácio de Solvabilidade", tendo sido despendidos 8 

dias úteis no total. 

Quadro de Pessoal

Em Julho saiu o Dr. Marco Paulo Pinto Amaral.

Em Agosto saiu o Dr. João Pedro Rodrigues Gonçalves.

Em Setembro saiu o Dr. António Xavier Costa Folgado.

Em Maio procedeu-se ao recrutamento de um novo quadro, tendo sido admitida como 

estagiária, em Setembro, com o esforço de formação necessário, a Drª. Ana Ribeiro 

Gomes.

No final de 2008 o serviço de Auditoria integra 1 Coordenador, 11 auditores de campo, 

1 auditora estagiária e 2 elementos no secretariado.

Para que o Serviço de Auditoria possa continuar a cumprir a sua missão e manter intacta 

a credibilidade junto das entidades externas, a Direcção da FENACAM fará o possível 

para que o actual quadro de auditores se mantenha estável.
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SERVIÇO DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E APROVISIONAMENTO(SPDA)

Dando continuidade à política de proximidade e reforço da sua posição junto das Caixas 

Agrícolas e Empresas do Grupo, o SPDA uma vez mais alcançou as metas estabelecidas 

em termos de Plano de Actividade e Orçamento para 2008.

Desta forma, paulatinamente, tem vindo este Serviço a conquistar o seu espaço e 

confiança do Grupo, situação com a qual nos congratulamos. Para isso muito tem 

contribuído o posicionamento das Caixas Agrícolas perante o Serviço, dando-nos 

preferência como principal fornecedor do Grupo Crédito Agrícola, contando connosco 

diariamente para satisfação das suas necessidades.

Por outro lado a Caixa Central e as Empresas do Grupo (CA Informática, CA Serviços, 

CA Seguros e CA Vida), têm depositado em nós igual confiança, contando connosco

quer para melhoramento dos processos existentes, quer para desenvolvimento de novos 

projectos. Esta confiança tem vindo a estabelecer-se e a consolidar-se na sequência de 

contactos muito frequentes e reuniões que mantivemos nos últimos anos.

Fruto da dinâmica introduzida no Serviço, foram realizados alguns investimentos de 

forma a, por um lado, diversificar a nossa oferta e, por outro, lado corresponder às 

expectativas em termos de qualidade e capacidade de resposta.

Aspectos mais relevantes da actividade desenvolvida pelo SPDA durante o ano de 2008:

Aprovisionamento

Neste domínio continuamos a conceder especial atenção à qualidade dos produtos 

fornecidos, tentando obter a melhor relação qualidade/preço. 

Esta área continua a ter grande representatividade no relacionamento diário com as 

Caixas Agrícolas - tentámos durante o ano de 2008, conceder a todas as solicitações o 

devido acompanhamento:

 Fornecimento de impressos, consumíveis de papelaria e informáticos, 

equipamentos de escritório e de segurança, equipamentos de tratamento de 

dinheiro e ainda os brindes. Neste contexto estabelecemos um protocolo para a 

gestão e fornecimento de todo o estacionário a utilizar pela Caixa Central. Esta 

parceria representa a conjugação de esforços entre duas instituições de cúpula 

do CA, bem ilustrativo dos caminhos a percorrer e das acções a desenvolver para 

obter economias de escala e sinergias ainda por explorar. Ocasionado por esta 

parceria, foi feito um investimento numa nova viatura para distribuição de 

produtos e serviço externo;   

 Estabelecimento de contratos de assistência técnica para os equipamentos 

fornecidos e a divulgação de algumas parcerias com vista à satisfação de 
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necessidades específicas, como seja a destruição de documentos em segurança 

nas instalações das Caixas Agrícolas;

 Participação no Grupo de Trabalho, para acompanhamento da temática 

“Recirculação de Notas”, procurando, de entre as alternativas possíveis,

proporcionar as melhores opções de escolha para equipamentos de tratamento 

de dinheiro a disponibilizar às Caixas Agrícolas, tendo em conta o cumprimento 

das suas obrigações legais em termos da “Recirculação de Notas”.

Centro de Produção Documental (CPD)

No segundo ano de actividade do CPD, passámos à fase da consolidação de processos e 

estabilização da estrutura informática e equipa de trabalho. 

Para além da sua normal actividade, de:

 Actualização de bases de dados, gestão e produção de documentos e expedição 

de toda a correspondência para os Clientes do Grupo Crédito Agrícola;

 Arquivo digital de documentos;

 Controlo e facturação dos serviços prestados, bem como dos portes de correio 

referentes a toda a correspondência expedida para os CTT, através da emissão 

de mapas com repartição de custos por Caixa Agrícola e respectivos Balcões.

O CPD procedeu ainda:

 Ao desenvolvimento de novos documentos essenciais à actividade das Caixas 

Agrícolas, conjuntamente com a CA Serviços (Departamento de Retalho);

 Realização em parceria com o Departamento de Marketing da Caixa Central, de 

mailings para acções de Marketing Directo, junto dos Clientes do Crédito 

Agrícola;

 Realização de convocatórias para Assembleia Gerais das Caixas Agrícolas;

 Gestão contratual do serviço de contingência (Disaster Recovery);

 Realização de investimento em equipamento de impressão digital a cores, 

respondendo às necessidades das Caixas Agrícolas, que cada vez mais têm 

apostado na utilização de cor nos seus documentos, como seja o Plano de 

Actividade e Orçamento e o Relatório e Contas e a realização de mailings a cores 

como forma de potenciar e tornar mais eficaz a comunicação com os seus 

Clientes. Outro investimento aconteceu na área da envelopagem, com a 

aquisição de equipamento de operação bastante versátil, permitindo a realização 

de envelopagens em vários formatos de envelopes (DL, C5 e C4).
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Por questões de organização interna, o CPD passou a integrar o antigo Centro de 

Impressão, constituindo desta feita uma única unidade produtiva, agregando a 

impressão a preto, a cores e o acabamento.    

Tratando-se do 2.º ano de actividade desta unidade de cariz produtivo (laborando por

turnos quando o volume de trabalho o exige), seleccionamos um conjunto de 

informação relevante e demonstrativa da evolução da actividade do CPD:

Registo de actividade do CPD

Da análise do quadro acima destacamos o crescimento de 8,53% em termos do volume 

de documentos produzidos (expedidos) e de 13,06% em termos de objectos postais 

(expedidos), comparando os exercícios de 2007 e de 2008. 

Saliente-se também a melhoria da taxa média de agregação de documentos por 

objectos postais, resultando esta situação numa redução de custos para as Caixas 

Agrícolas, em termos de portes de correio.    

Voltamos a frisar o bom entendimento e mútua colaboração entre a CA Serviços e o 

CPD, essencial para que este serviço seja prestado, com elevada performance, às Caixas 

Agrícolas e Empresas do Grupo, cumprindo os requisitos exigidos para um serviço desta 

natureza. 

O Centro de Produção Documental traduz a concretização de um projecto do Crédito 

Agrícola para o Crédito Agrícola. Sendo esta uma área em constante desenvolvimento, 

apostamos na eficiência e inovação do processo operativo, permitindo alcançar 

resultados bastante satisfatórios, quer em termos de performance, quer em termos de 

qualidade do serviço prestado.

Gestão de Cheques 

Área que consiste na gestão e controlo do fornecimento de cheques e facturação dos 

serviços efectuados pela empresa Mailtec (que presta serviços ao Crédito Agrícola em 

regime de outsourcing, com a qual existe contrato até 31 de Dezembro de 2010).

Em 2008 foi feito o acompanhamento ao serviço de produção de cheques para o 

Crédito Agrícola, tendo sido prestada especial atenção aos pedidos de esclarecimento 

Produção Documental     2007     2008

Documentos Recebidos (via CA Serviços) 12.198.386 13.154.294
Documentos Arquivados (Arquivo Digital) 12.198.386 13.154.294
Documentos Produzidos (Expedidos) 11.731.656 12.732.866
N.º Total de Impressões 14.770.311 17.186.077
N.º Total de Objectos Postais (Expedidos) 10.128.359 11.450.982

Taxa Média de Agregação de Documentos 16% 19%
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colocados pelas Caixas Agrícolas. Em conjunto com a Caixa Central (DSA, DCO e DM), 

procedemos à alteração e produção dos novos modelos de cheques “À Ordem” e “Não 

À Ordem”, de acordo com a nova legislação aplicável aos cheques.

Estabelecemos protocolo de parceria com empresa Contiforme, para produção e 

fornecimento de cheques carta para o Crédito Agrícola, situação que se traduziu numa 

melhoria das condições de fornecimento deste tipo de produto às Caixas Agrícolas.

Apoio Administrativo

Durante o ano de 2008, tentámos disponibilizar o máximo de informação às Caixas 

Agrícolas e Empresas do Grupo, quer através de circulares e catálogos, quer através da 

colocação de informação no C@IS.

Foram enviados por este serviço 1.238 ofícios e 2.247 faxes para as mais diversas 

entidades, 291 informações, e ainda 39 circulares para as Caixas Agrícolas. Foram 

também elaboradas 277 propostas a fornecedores.

Foram emitidas por este serviço 1.964 notas de encomendas, 2.832 guias de entrada 

em armazém, 13.430 facturas, 124 notas de crédito e 206 guias de consumo interno.

Instalações

Também no ano de 2008 foi constante a preocupação em adaptar e/ou melhorar as 

instalações afectas ao SPDA, onde podemos destacar a alteração de todo o sistema de 

comunicações através da adesão ao projecto TREVO+, a cobertura do parque de 

estacionamento e a melhoria de todo o piso afecto ao armazém.

Resultados da Actividade
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Vendas 2.600.000 3.007.133

Orçamentado Realizado

Proveitos orçamentados/realizados
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1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Euros

Vendas 2.799.609 2.754.944 3.007.133

CMVMC 2.005.138 2.004.983 2.263.836

Resultado Bruto de Vendas 794.472 749.962 743.297

2006 2007 2008
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1.000.000
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2.000.000

2.500.000

3.000.000

Euros

Gestão Cheques 261.599 260.323

CPD 2.168.983 2.353.149

Campanhas (Não-Financeiras) 25.615 11.383 2.884

Protocolos (Assistência Técnica) 73.847 105.953 107.712

2006 2007 2008

Em 2008, no Plano de Actividades e Orçamento para o SPDA, foi traçado como meta a 

alcançar em termos de Total de Proveitos 4.757.500 Euros, pelo que o valor alcançado 

de 5.731.201 Euros (facturação sem IVA), representa um acréscimo de 20,00% face ao 

estabelecido.

O SPDA facturou às Caixas Agrícolas 3.122.973 Euros referente aos portes de correio 

(CTT), no entanto este valor não acresce ao volume de proveitos do serviço uma vez que 

se trata de uma re-facturação. 

Quanto ao resultado alcançado em 2008 em termos de Vendas de produtos, podemos 

constatar que a actividade deste serviço apresenta um crescimento de 9,15% 

(comparativamente com o ano anterior).

Vendas de produtos/CMVMC/resultado bruto de vendas

Evolução - prestação de serviços
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4,54%

52,47%

41,06%
0,05%

1,88%

Assistência Técnica (Contratos)

Campanhas Não Financeiras

Centro de Produção Documental

Gestão de Cheques

Vendas

A crescente actividade do SPDA, em termos da prestação de serviços, através do 

desenvolvimento do Centro de Produção Documental, permitiu registar um acréscimo de 

6,9% deste tipo de proveitos, comparando 2007/2008. 

Mantendo a mesma linha de actuação, a estrutura de proveitos do SPDA apresenta-se 

equilibrada, com as Vendas a representar 52,47% e a Prestação de Serviços a alcançar 

uma representatividade de 47,53% (situação idêntica à verificada em 2007), o que 

demonstra o bom desempenho do Serviço.

Quadro de Pessoal

Durante o ano de 2008, procedeu-se à contratação a termo de 3 novos Colaboradores, 

para as seguintes áreas: Aprovisionamento, Centro de Produção Documental e 

Marketing, passando a contar com 18 Colaboradores.

A entrada destes novos elementos, numa primeira fase, decorreu do incremento do 

volume de trabalho esperado por via do estabelecimento do protocolo de parceria com 

a Caixa Central (gestão e fornecimento de todo o estacionário, com implicações na área 

de Aprovisionamento) e início da produção de documentos para a CA Seguros (com 

implicações na área do CPD). Teve ainda que ver com a necessidade de introduzir 

melhorias nas comunicações do serviço, estrutura dos catálogos, tratamento de imagens 

e melhor aproveitamento da ferramenta C@IS (com implicações na área de Marketing). 

Numa segunda fase, a introdução destes novos elementos tornou-se fundamental, uma 

vez que tivemos baixas prolongadas de 2 Colaboradores afectos à área de Secretariado e 

ao Centro de Produção Documental, tendo os novos elementos ajudado a superar estas 

ausências.

Pessoal afecto aos diversos sectores:

1 Chefe de Serviço; 

2 Administrativos (Secretariado) e 1 Assistente Técnico (na área de Marketing).

Repartição percentual dos proveitos por áreas
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Aprovisionamento

1 Chefe de Armazém, 1 Operador de Armazém e 3 Contínuos (que asseguram o serviço 

externo de entregas).

Centro de Produção Documental

1 Chefe do Centro de Produção, 2 Técnicos de Informática e 1 Assistente Técnico (na 

área de impressão, envelopagem e controlo).

1 Operador de Informática e 1 Operador de Equipamentos (na área de impressão, 

envelopagem e acabamento);

3 Operadores de Envelopagem (a prestar serviço em regime de outsourcing). 
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS (SAF)

Os Serviços Administrativos e Financeiros desempenharam durante 2008 as suas habituais 

funções de apoio à Direcção e aos vários Serviços da FENACAM.

Principais actividades

Tesouraria:
 Registo e controlo de entrada de documentos (facturas, notas de débito e crédito 

de fornecedores);

 Planeamento de pagamentos de acordo com a data de vencimento e proposta de 

aplicação de excedentes ou necessidades de fundos, para aprovação da Direcção;

 Emissão de cheques e ordens de transferência a fornecedores;

 Emissão de recibos e controlo dos recebimentos de clientes.

Facturação Serviços:
 Emissão de notas de débito e crédito relativas às prestações de serviços do SATA, 

quotização anual e das relacionadas com comissões de campanhas não financeiras 

do SPDA.

Contabilidade:
 Registo e controlo da contabilidade, de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade 

(POC);

 Cumprimento das obrigações fiscais e legais;

 Reconciliações bancárias e conferência de contas;

 Prestação de contas trimestrais para efeitos de consolidação com o SICAM;

 Prestação de contas anuais.

Secção Pessoal:
 Processamento mensal de salários e emissão/envio dos respectivos mapas 

obrigatórios;

 Manutenção e actualização do arquivo de pessoal;

 Emissão de listagens de controlo de custos com pessoal;

 Gestão do processo de medicina, higiene e segurança no trabalho.

Apoio Informático:
 Manutenção do servidor e controlo de seguranças;

 Instalação, manutenção e actualização de software e apoio informático, de acordo 

com o solicitado.

Manutenção e Património:
 Manutenção da rede de comunicações;

 Manutenção do edifício, assegurando a realização das reparações necessárias;

 Gestão dos contratos de manutenção do edifício e equipamentos;
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 Controlo das apólices de seguro das viaturas, pessoal e edifício;

 Assegurar a recepção do edifício sede (atendimento e encaminhamento de 

visitantes, atendimento telefónico, abertura e encerramento das instalações);

 Controlo da utilização e manutenção da viatura de serviço geral, bem como do 

aluguer de viaturas quando necessário;

 Gestão dos processos de aquisição e alienação de viaturas da Federação.

Secretaria-Geral:
 Manutenção e actualização do ficheiro das CCAM associadas, delegações e 

respectivos títulos de capital;

 Arquivo geral de entidades e CCAM associadas;

 Apoio logístico aos restantes Serviços da sede e Direcção, nomeadamente através da 

distribuição e expedição de correio interno/externo e serviço externo de acordo com 

o solicitado.

Outras Actividades

O SAF desenvolve para além das tarefas atrás descritas várias actividades esporádicas, de 

acordo com o solicitado quer pela Direcção, quer pelos restantes Serviços.

Desde 2006, e na sequência da implementação do Centro de Produção Documental do 

Crédito Agrícola, o SAF é responsável pela base de dados digital de assinaturas dos 

responsáveis das CCAM e seus Balcões, utilizadas em documentos diários e mailings, 

assegurando a sua manutenção e actualização.

No que diz respeito a formação externa, houve a participação em algumas acções, 

nomeadamente, “Encerramento de Contas 2007 e Orçamento de Estado 2008”,  

“Encontro sobre o Sistema de Normalização Contabílistico” e “Preços de Transferência e 

Medidas Anti-Abuso”, promovidas pela Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, 

“Encontro de Utilizadores do CAMRH” e “Registos e Notariado”, promovidas pela Caixa 

Central, num total de 76 horas.

Quadro de Pessoal

O quadro de pessoal do SAF é composto por seis colaboradores que asseguram o 

desenvolvimento de todo o trabalho atrás referido, distribuídos do seguinte modo:

 1 Chefe de Serviço;

 3 Colaboradores – Tesouraria, Contabilidade, Facturação de Serviços, Secção de 

Pessoal, Apoio Informático, Manutenção e Património e Arquivo;

 2 Colaboradores – Apoio logístico aos Serviços da sede e Direcção. 
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REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

No âmbito da sua actividade, a Federação participou nalguns encontros de organizações 

de cúpula do crédito cooperativo internacional:

 Reunião do Comité Central da CICA – Confederação Internacional do Crédito 

Agrícola (Siena/Itália – 09 de Maio de 2008)

 38ª Assembleia geral da CICA – Confederação Internacional do Crédito 

Agrícola (Dubai/Emirados Árabes Unidos – 09 e10 de Novembro de 2008)

A CICA é uma organização internacional sem fins lucrativos, que congrega bancos 

cooperativos e outras entidades envolvidas no processo de financiamento rural, 

visando, essencialmente: a) proporcionar à gestão de topo dessas entidades 

conhecimentos actualizados para orientação das suas políticas; b) promover o 

intercâmbio de ideias e experiências entre elas; c) estimular a sua sensibilidade e 

responsabilidade para melhorar o sector agrícola e rural; d) sensibilizar a opinião 

pública, governos e autoridades locais para as dificuldades e necessidades daquele 

sector.

 Reunião do Comité Executivo da AEBC - Associação Europeia de Bancos 

Cooperativos (Palermo/Itália – 27 de Junho de 2008)

Fundada em 1970, esta Associação é um dos corpos mais representativos no 

panorama europeu da indústria de crédito, representando os interesses dos bancos 

cooperativos e actuando como interlocutor e representante junto das principais 

Instituições da UE. Tem como principais objectivos: a) informar as organizações 

membro de todas as iniciativas da UE relevantes para o sector bancário; b) 

coordenar a posição dos membros relativamente a problemas de interesse comum 

e promover plataformas de troca de experiências; c) lobbying junto das instituições 

da UE; d) promover e desenvolver os princípios cooperativos no sector bancário a 

nível internacional.

 VIII Encontro da OCPLP – Organização Cooperativista dos Povos de Língua 

Portuguesa (Lisboa/Portugal – 24 e 25 de Outubro de 2008)

O 8º Encontro cooperativo dos países de língua oficial portuguesa foi promovido a 

par do grande acontecimento cooperativo de nível mundial – ICA EXPO – Feira 

mundial das cooperativas, organizada pela Aliança Cooperativa Internacional. Por 

este motivo, o 8º encontro da OCPLP teve importância e dimensão significativas, 

possibilitando a todos os participantes o contacto e estabelecimento de relações 

com cooperativas das diversas regiões do mundo.

A OCPLP assegurou a dinamização de um stand próprio na feira, com elementos 

informativos e produtos oriundos dos países associados da OCPLP. Com espaço 

para a intercooperação, o Encontro potenciou a partilha de experiências e 
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conhecimentos, incidindo fundamentalmente no processo de internacionalização 

das cooperativas lusófonas, com especial relevância para a temática do Comércio 

Justo.

Na cerimónia de abertura, o Presidente da Direcção da FENACAM apresentou à 

Assembleia as expectativas da Federação sobre o Encontro, fazendo também uma

breve referência sobre os últimos desenvolvimentos da FENACAM.

Quotizações para Associações internacionais

                                                                                                                                Euros

Entidade Quota 2008

CICA - Confederação Internacional do Crédito Agrícola 3.500,00
AEBC - Associação Europeia de Bancos Cooperativos 12.000,00
IRU - União Internacional de Raiffeisen 540,00
OCPLP - Organização Cooperativista dos Povos de Língua Portuguesa 250,00

TOTAL 16.290,00
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PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

As participações detidas pela FENACAM à data de 31/12/2008 são as seguintes:

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

Entidade Acções Valor Valor Unit. % Capital Valor Ajustamento Valor
Nº Nominal (€) Aquisição (€) Detido Total (€) Existente (€) Líquido (€)

CONFAGRI 2.800 5,00 5,00 15,76% 14.000,00 0,00 14.000,00
SUCRAL 12.254 25,00 26,91 8,94% 329.742,38 (60.452,41) 269.289,97
MAP 65.051 5,00 5,96 5,42% 201.923,36 0,00 201.923,36
ADRAL 400 4,99 4,99 0,40% 1.996,00 0,00 1.996,00
HORTOBELI 600 24,94 24,94 10,00% 14.963,94 (14.963,94) 0,00

562.625,68 (75.416,35) 487.209,33

CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito 

Agrícola de Portugal, CCRL

Tem como objecto principal contribuir, por si ou em associação com outras entidades 

nacionais e internacionais, para o crescimento e desenvolvimento equilibrado e eficaz do 

sector cooperativo em Portugal, especialmente da agricultura. Agrupa estruturas 

cooperativas do ramo agrícola e do sub-ramo do crédito agrícola mútuo, bem como de 

outros ramos do sector cooperativo.

A FENACAM tem representação na Assembleia Geral da CONFAGRI através de 40 

delegados (Órgãos Sociais da Federação, diversas CCAM representativas das principais 

zonas geográficas do país e 3 personalidades de honra do CA). A Federação tem ainda 

participação efectiva em todos os Órgãos Sociais da Confederação.

MAP – Mercado Abastecedor do Porto, S.A.

Esta sociedade é uma destacada plataforma comercial grossista contribuindo para o 

desenvolvimento da economia local. Tal como tem vindo a verificar-se nos últimos anos, 

procedeu à distribuição de dividendos relativos ao exercício de 2007, cabendo à 

Federação o montante de €12.197,00.

Durante 2008 houve um aumento de capital por incorporação de reservas, tendo sido 

atribuídas à FENACAM 16.263 novas acções. A Federação continua a integrar o 

Conselho Fiscal desta participada.

SUCRAL – Sociedade Industrial de Açúcar, S.A.

Empresa criada em 1986 pela RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A. em parceria 

com o IPE – Investimentos e Participações do Estado, S.A., com a finalidade de proceder 

ao estudo de viabilidade de utilização da quota de açúcar de beterraba atribuída a 

Portugal Continental pela Comunidade Europeia.

Não obstante o seu objecto ser a produção industrial e a comercialização de açúcar e 

produtos derivados, actualmente a sua actividade resume-se à administração da 
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participação social que detém junto da DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-

Industrial, S., a qual se dedica à produção de açúcar.

Tendo em conta que a participada não tem distribuído dividendos, continua a 

apresentar resultados negativos, mas sem grande deterioração da situação líquida. 

Consequentemente, o ajustamento existente foi reforçado em €196,69.

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A.

Com 10 anos de existência, a ADRAL é uma estrutura regional onde participam 

actualmente 68 parceiros/accionistas públicos e privados, com experiência relevante em 

todos os sectores de actividade económica, empresarial, social, de investigação e 

desenvolvimento e profundos conhecedores da realidade regional alentejana. Uma das 

suas principais tarefas é a cooperação com todos os actores locais, promovendo 

iniciativas comuns e projectos conjuntos, visando a promoção, divulgação e 

desenvolvimento do Alentejo.

A FENACAM integra o Conselho de Administração desta sociedade.

HORTOBELI – Sociedade Hortoflorifruticultura do Mercado de Origem da Beira Litoral, 

S.A.

A FENACAM detém 10% desta sociedade que, apesar de não ter sido encerrada, não 

apresenta qualquer movimento desde a inscrição inicial (ainda provisória) em 1989, 

razão pela qual se encontra ajustada pela totalidade desde 2001.
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RESULTADOS E EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS

   Euros

2006 2007 2008

  Resultados Operacionais (169.967,10) 350.919,17 307.884,95

  Resultados Financeiros 207.132,36 (100.444,84) (126.159,86)

  Resultados Extraordinários (12.119,12) (7.192,25) 22.575,12

  RESULTADO LÍQUIDO (10.653,86) 170.082,08 108.231,21

A Federação encerrou o exercício de 2008 com um Resultado Líquido positivo de 

€108.231,21.

Da análise dos resultados por natureza, pode constatar-se que a FENACAM apresentou 

uma descida dos Resultados Operacionais, apesar do crescimento da maior parte dos 

proveitos operacionais, mas que não cobriu totalmente o aumento dos custos da 

actividade mais relevantes.

Os Resultados Financeiros negativos evidenciam essencialmente o aumento dos custos 

financeiros, resultado da subida das taxas de juro ao longo do ano.

Os Resultados Extraordinários apresentam um saldo positivo e reflectem situações não 

directamente relacionadas com a actividade corrente. 

Com vista a permitir uma melhor apreciação das demonstrações financeiras, 

apresentam-se de seguida algumas notas explicativas às principais rubricas:

PROVEITOS

Vendas

Esta rubrica reflecte as vendas da área de Aprovisionamento do SPDA às CCAM e 

Empresas do Grupo e apresentou uma subida de 9% em relação a 2007, superando em 

16% o orçamentado. A sua evolução é a que se pode observar no quadro seguinte:

Euros 

Evolução do Resultado Bruto das Vendas

2006 % 06/05 2007 % 07/06 2008 % 08/07

  Vendas 2.799.609,29 0% 2.754.944,22 -2% 3.007.133,09 + 9%
  Custo Mercadorias (2.005.137,60) +1% (2.004.982,72) 0% (2.263.836,01) + 13%
  Resultado Bruto 794.471,69 -2% 749.961,50 -6% 743.297,08 -1%
  % Margem Bruta 28% 27% 25%

Prestações de Serviços

O valor global desta rubrica apresentou uma subida de cerca de 8% face ao realizado 

em 2007 e de 24% em relação ao orçamentado, com o seguinte detalhe:
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Euros

Evolução das Prestações de Serviços – SATA

2006 % 06/05 2007 % 07/06 2008 % 08/07

  Avaliações 541.331,40 + 17% 588.747,48 + 9% 619.481,00 +5%
  Assistência Técnica CCAM 70.580,17 -12% 63.285,25 -10% 56.800,85 -10%
  Projectos 471,20 -98% 0,00 -100% 9.960,50 +100%

TOTAL 612.382,77 + 8% 652.032,73 + 7% 686.242,35 +5%

Relativamente às Avaliações Imobiliárias verificou-se uma subida de 5% face a 2007 e 

de 11% em relação ao orçamentado, consolidando-se a tendência de crescimento 

evidenciada nos últimos anos.

No que diz respeito à Assistência Técnica às CCAM, assistiu-se a uma nova redução de 

cerca de 10% em relação ao ano transacto e -5% do que o previsto, seguindo também 

a tendência dos últimos anos.

A rubrica de Elaboração de Projectos de Investimento diz respeito aos primeiros 

projectos elaborados no âmbito do IV QCA, apresentados no final do ano.

Euros

Evolução das Prestações de Serviços – SPDA

2006 % 06/05         2007 % 07/06         2008 % 08/07

  Protocolos SPDA 73.846,57 +58% 105.953,20 +44% 107.712,35 +2%
  CPD N.A. 2.035.544,38 +100%
  CI – Centro Impressão N.A. 133.438,33 +100%

2.353.149,46 +9%

  Gestão Cheques CA N.A. 261.599,29 +100% 260.322,76 -1%
TOTAL 73.846,57 +58% 2.536.535,20 +3.335% 2.721.184,57 +7%

O valor dos proveitos resultantes dos Protocolos SPDA, serviço prestado às CCAM, 

beneficiando de acordos com diversos fornecedores a nível de assistência a 

equipamentos e destruição de documentos, apresentou um crescimento de 2% 

relativamente a 2007 e de 80% face ao orçamentado.

Os proveitos afectos ao Centro de Produção Documental (CPD), que passaram desde 

2008 a integrar a vertente cor do anterior Centro de Impressão (CI), apresentaram um 

crescimento conjunto de 9% face ao ano anterior e 22% acima do orçamentado.

No que diz respeito à Gestão de Cheques Crédito Agrícola, os proveitos foram 

sensivelmente os mesmos de 2007 e superiores em 51% ao previsto.

Foi também realizada uma Auditoria a pedido de uma CCAM não associada,

ascendendo a um proveito não orçamentado de €26.235.
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Proveitos Suplementares

Euros

Evolução dos Proveitos Suplementares                               

       2006 % 06/05 2007       % 07/06 2008       % 08/07

  Campanhas SPDA 25.614,83 +86% 11.383,14 -56% 2.883,67 -75%

Esta conta reflecte as comissões devidas no âmbito de campanhas de produtos não 

financeiros levadas a cabo pelo SPDA junto das CCAM aderentes.

Subsídios à Exploração

Euros

Evolução dos Subsídios à Exploração – FGCAM

2006 2007 2008
Nº Valor

% 06/05 Nº Valor
% 07/06  Nº                Valor

% 08/07

Auditorias Solicitadas 26 24   (2) 20

Auditorias Realizadas 26
325.000    (1) +24%

23
287.500 -12%

20
250.000 -13%

Notas:
(1) Em 2006 foram ainda terminadas 8 auditorias pedidas em 2005 o que correspondeu a mais 100.000 euros de proveitos a acrescer ao 

valor indicado para o ano
(2) Em 2007 não foi realizada 1 auditoria pedida com referência a dados pós-fusão cuja escritura só veio a efectivar-se em 2008

O montante desta rubrica diz respeito ao subsídio recebido do Fundo de Garantia do 

Crédito Agrícola Mútuo (FGCAM) para realização de auditorias às CCAM. O seu valor 

varia de acordo com o número de auditorias solicitadas e consideradas efectuadas à 

data do cálculo do respectivo pagamento no final de cada ano.

Face à alteração do critério de reconhecimento das auditorias consideradas realizadas 

por parte do Fundo desde 2005, tem sido dada especial atenção à data de conclusão 

dos relatórios solicitados por este organismo, tendo sido entregues até 31/12/2008

todas as auditorias pedidas.

Outros Proveitos Operacionais

Esta rubrica reflecte a quotização anual devida pelas CCAM associadas, conforme 

redacção actual (aprovada em Assembleia Geral da FENACAM de 30/03/2006) da alínea b) do 

Art. 9º dos Estatutos:

 Fixa – €2.500,00;

 Variável – percentagem, definida anualmente, sobre o activo líquido das CCAM, e 

que no ano de 2008 correspondeu a 0,01470%.



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL
Relatório e Contas 2008

28

A evolução da quotização estatutária tem sido a seguinte:
Euros

Evolução da Quotização Estatutária

2006 2007 2008

Nº CCAM 
Associadas

Valor % 06/05

Nº CCAM 
Associadas

Valor % 07/06

Nº CCAM 
Associadas

Valor % 08/07

Quotização
Fixa

213.173,75 -8% 256.568,49 +20% 241.058,74 -6%

Quotização
Variável

1.513.255,59 -21% 1.163.162,73 -23% 1.378.357,12 +19%

Total

105

1.726.429,34 -19%

100

1.419.731,22 -18%

91

1.619.415.86 +14%

Nota: nos casos de Fusão a quota fixa é reduzida proporcionalmente, conforme data da escritura.

Reversões

Esta conta reflecte as reduções de ajustamentos para dívidas a terceiros e existências. 

Em 2008 o seu valor é nulo, bem como o saldo dos ajustamentos.

Proveitos e Ganhos Financeiros

Esta rubrica apresentou uma redução de 54% face a 2007 e de 19% relativamente ao 

orçamentado e inclui:

 Juros obtidos de Depósitos Bancários no valor de €5.487, inferiores a 2007, fruto de 

uma maior utilização das aplicações financeiras, nomeadamente na amortização 

extraordinária do empréstimo bancário e em alguns investimentos em imobilizado 

financiados por capitais próprios;

 Dividendos do MAP no valor de €12.197 (igual ao ano anterior).

Proveitos e Ganhos Extraordinários

Esta conta reflecte ganhos não relacionados com a actividade corrente, nomeadamente 

os resultantes da alienação de imobilizações corpóreas.

CUSTOS

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)

Esta rubrica pode dividir-se do seguinte modo:
Euros

CMVMC – Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

2006 2007 2008
Consumo de Mercadorias

Aprovisionamento 2.005.137,60 2.004.982,72 2.263.836,01
 % Vendas 72% 73% 75%

Consumo de Matérias Primas
  CPD – Centro Produção Documental N.A. 154.701,26
  % Proveitos CPD 7,60%

197.922,65

  CI – Centro de Impressão N.A. 78.395,31
 % Proveitos CI 58,8%

8%

TOTAL 2.005.137,60 2.238.079,29
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Diversos
14%

Trabalhos Especializados
55%

Despesas Representação
4%

Transportes Mercadorias
3%

Combustíveis
3%

Comunicação
5%

Conservação e Reparação
4%

Deslocações e Estadas
12%

Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

Esta rubrica apresentou uma subida de cerca de 15% relativamente a 2007 e de 12% 

face ao orçamentado.

O aumento verificado está relacionado com:

 o normal desenvolvimento da actividade dos vários Serviços, aumento da inflação e 

crescimento dos custos relacionados com manutenção da sede e do armazém;

 custos associados à Comemoração do 30º Aniversário da FENACAM, assinalado 

com um colóquio seguido de jantar e espectáculo no Casino do Estoril, que contou 

com a presença de cerca de 350 participantes, dirigentes e quadros técnicos das 

CCAM e empresas do Grupo, convidados de congéneres estrangeiras, palestrantes, 

colaboradores da FENACAM e representantes de outras entidades nacionais. Este 

evento teve impacto relevante nas seguintes rubricas, sendo responsável por 5% 

dos 15% do crescimento verificado nos FSE:
 Despesas Representação;
 Ofertas;
 Trabalhos Especializados e Outros.

Da análise à estrutura de FSE constata-se que em 2008 as rubricas com maior expressão 

são, por esta ordem, Trabalhos Especializados (55%), Deslocações e Estadas (12%),

Comunicações (5%) e Conservação e Reparação de Viaturas, Equipamentos e 

Instalações (4%).

Excluindo-se o acréscimo motivado pela realização do evento dos 30 anos da Federação, 

os desvios mais significativos relativamente ao ano anterior e ao orçamentado foram os 

seguintes:

 Trabalhos Especializados – apresenta um total de 1.168.000 euros, dos quais 80% 

dizem respeito ao contrato com a XEROX. Este contrato sofreu um aumento 

relevante resultante da inclusão de equipamento de impressão digital a cores. O 

restante valor reflecte custos directos com os protocolos SPDA e SATA, 

equipamento informático e telefónico no âmbito do RIMO (CA Informática), cujo 

aumento em 2008 foi também representativo em resultado da adesão ao TREVO+, 

entre outros de menor relevância;
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 Deslocações e Estadas – apresentou uma subida de 13% face a 2007 e de 11% em 

relação ao orçamentado, justificado pelo aumento dos custos com deslocações em 

viatura própria;

 Transporte de Mercadorias – rubrica directamente relacionada com as Vendas, 

apresentou um aumento de 18% relativamente a 2007 e de 21% face ao previsto, 

tendo em conta as mercadorias transaccionadas.

Impostos

Esta rubrica inclui essencialmente as taxas sobre edifícios e imposto único de circulação 

(IUC), cujo valor é bastante superior no caso das viaturas adquiridas a partir de 2007.

Custos com o Pessoal

Os custos com pessoal sofreram um aumento de 7% face ao ano anterior e ao 

orçamentado, justificado por:

 alterações ao quadro do pessoal não previstas, nomeadamente admissão de 3 

colaboradores para o SPDA, aumento que foi atenuado pela saída de 2 auditores 

não substituídos;

 actualização das senhas de presença dos Órgãos Sociais e extensão das 

remunerações aos membros da Mesa da Assembleia Geral que até aqui não 

recebiam qualquer verba;

 aumento dos custos relacionados com o Fundo de Pensões resultantes do impacto da 

alteração dos pressupostos financeiros e tábua de mortalidade, bem como das 

responsabilidades com prémio de antiguidade e SAMS.

Outros Custos Operacionais

Nesta rubrica estão registadas as quotizações pagas a outras entidades nacionais 

(CONFAGRI) e internacionais (IRU, CICA, OCPLP e AEBC) a que a Federação se encontra 

associada e ainda às ofertas e amostras de existências.

Amortizações do Exercício

As amortizações do exercício foram efectuadas respeitando as taxas constantes do 

Decreto-Regulamentar nº2/90 de 12 de Janeiro, não tendo sido efectuadas quaisquer 

amortizações extraordinárias.

Relativamente às viaturas foi utilizada uma taxa inferior (20%) à taxa máxima do decreto 

(25%), atendendo ao período instituído de utilização (5 anos).
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O decréscimo de 4% face ao orçamentado, deve-se essencialmente ao investimento em 

software para o Serviço de Auditoria que não houve necessidade de realizar.

Ajustamentos do Exercício

Não houve lugar a Ajustamentos do Exercício, dado não existirem créditos em mora que 

desrespeitem o princípio da prudência e os prazos e percentagens fiscalmente aceites.

Provisões do Exercício

Nesta conta são registadas as provisões para riscos e encargos, não aplicáveis no caso da 

Federação.

Custos e Perdas Financeiros

O valor desta rubrica sofreu uma subida de 3% face ao ano transacto e de 5% 

relativamente ao orçamentado, que se prende com o aumento relevante das taxas de 

juro ao longo do ano, e inclui:

 juros dos contratos de locação financeira das viaturas e equipamentos (€25.104);

 diferencial das taxas do Crédito à Habitação ACT dos empregados (€66.883);

 juros do empréstimo bancário relativo ao edifício (€49.403), cujo aumento das taxas 

de juro foi atenuado pela amortização extraordinária de capital no valor de €300.000 

efectuada no 1º trimestre;

 aumento do ajustamento para investimentos financeiros (SUCRAL - €197);

 custos com comissões (€2.625).

Custos e Perdas Extraordinários

O valor desta conta reflecte essencialmente as perdas extraordinárias em existências do 

SPDA (produtos fora de validade e impressos descontinuados), donativos e algumas 

correcções relativas a anos anteriores.

Imposto Estimado

O imposto sobre o rendimento do exercício foi estimado de acordo com o Código do

IRC e o Estatuto Fiscal Cooperativo.
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

De harmonia com as percentagens definidas no Art.º 39 dos Estatutos da FENACAM, 

propõe-se que o Resultado Líquido positivo do exercício de 2008, no montante de 

€108.231,21 (cento e oito mil duzentos e trinta e um euros e vinte e um cêntimos)

seja aplicado da seguinte forma:

Proposta de Aplicação de Resultados 2008

Reservas Legais 20% 21.646,24

Reservas Educação e Formação Cooperativa 5% 5.411,56

Transferência Resultados Transitados 81.173,41

108.231,21
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO
Euros

                 Exercícios

CEE POC 31-12-2008 31-12-2007

(a) AB AA AL AL

ACTIVO

C IMOBILIZADO
   I Imobilizações Incorpóreas:

   II Imobilizações Corpóreas:
1 421 Terrenos e recursos naturais
1 422 Edifícios e outras construções 4.305.802,58 1.160.091,09 3.145.711,49 3.161.467,41
2 423 Equipamento básico 582.685,79 389.605,82 193.079,97 224.171,72
2 424 Equipamento de transporte 625.248,31 351.871,65 273.376,66 317.982,81
3 426 Equipamento administrativo 370.637,67 324.534,19 46.103,48 46.939,34
3 426 Taras e vasilhame 85,20 48,64 36,56 48,72
3 429 Outras imobilizações corpóreas 6.836,97 4.181,32 2.655,65 3.257,47
3 441 Imobilizações em curso

5.891.296,52 2.230.332,71 3.660.963,81 3.753.867,47
   III Investimentos Financeiros:

1 4111 Partes de capital em empresas do grupo
2 4121+4131 Empréstimos a empresas do grupo
3 4112 Partes de capital em empresas associadas 14.000,00 14.000,00 14.000,00
4 4122+4132 Empréstimos a empresas associadas

4113 Partes de capital - Outras empresas 548.625,68 75.416,35 473.209,33 473.406,02
562.625,68 75.416,35 487.209,33 487.406,02

D CIRCULANTE
   I Existências:

1 36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 37.691,31 37.691,31 23.838,27
2 35 Produtos e trabalhos em curso
3 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
3 33 Produtos acabados e intermédios
3 32 Mercadorias 184.052,99 184.052,99 113.105,90
4 37 Adiantamentos por conta de compras

221.744,30 221.744,30 136.944,17
   II Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo
   II Dívidas de terceiros - Curto prazo:

1 211 Clientes c/c 1.692.753,43 1.692.753,43 821.823,63
1 212 Clientes - Títulos a receber
1 218 Clientes de cobrança duvidosa
2 252 Empresas do grupo
3 253+254 Empresas participadas e participantes
4 251+255 Outros accionistas (sócios)
4 229 Adiantamentos a fornecedores 18.823,86 18.823,86 28.396,38
4 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
4 24 Estado e outros entes públicos 27.275,59 27.275,59 5.040,84
4 262/263+266a268+221 Outros devedores 76.687,13 76.687,13 65.323,68
5 264 Subscritores de capital

1.815.540,01 1.815.540,01 920.584,53
   III Títulos negociáveis:

   IV Depósitos bancários e caixa:
12+13+14 Depósitos bancários 591.546,87 591.546,87 1.004.206,24

11 Caixa 1.250,00 1.250,00 1.250,00
592.796,87 592.796,87 1.005.456,24

E ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
271 Acréscimos de proveitos 524,13
272 Custos diferidos 320.867,88 320.867,88 7.480,46

2761 Activos por Impostos Diferidos 83.691,00 83.691,00
404.558,88 404.558,88 8.004,59

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 2.230.332,71
TOTAL DE AJUSTAMENTOS 75.416,35
TOTAL DO ACTIVO 9.488.562,26 2.305.749,06 7.182.813,20 6.312.263,02

AB = Activo bruto               AA = Amortizações e ajustamentos               AL = Activo líquido

(a) Em conformidade com o art. 9º da 4ª Directiva da CEE (Com as alterações introduzidas pelo DL nº35/2005 de 17 de Fevereiro)

   Códigos das Contas
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Euros

   Códigos das Contas

CEE POC 31-12-2008 31-12-2007
(a)

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

A CAPITAL PRÓPRIO

   I 51 Capital 496.060,00 496.110,00
521 Acções (quotas) próprias - Valor nominal
522 Acções (quotas) próprias - Descontos e Prémios
53 Prestações suplementares

   II 54 Prémios de emissão de acções (quotas)
   III 55 Ajust.de partes de capital em filiais e associadas

56 Reservas de reavaliação
   IV Reservas: 1.857.561,89 1.815.041,37

571 Reservas legais 962.496,83 928.480,41
572 Reservas estatutárias 474.275,39 465.771,29
573 Reservas contratuais
574 Reservas livres 305.535,09 305.535,09

575 a 579 Outras reservas 115.254,58 115.254,58

   V 59 Resultados transitados 704.953,57 823.078,01
Sub-total 3.058.575,46 3.134.229,38

   VI 88 Resultado líquido do exercício 108.231,21 170.082,08
89 Dividendos antecipados

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 3.166.806,67 3.304.311,46

PASSIVO

B Provisões
1 291 Provisões para pensões
2 292 Provisões para impostos
3 293/8 Outras provisões

C Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:
231 Dívidas a instituições de crédito 798.265,91 838.179,23
2611 Fornecedores de imobilizado 326.661,41 324.162,72

1.124.927,32 1.162.341,95
C Dívidas a terceiros - Curto prazo:

1 232 Empréstimos por obrigações
2321      Convertíveis
2322      Não convertíveis

1 233 Empréstimos por títulos de participação
2 231+12 Dívidas a instituições de crédito 39.913,32 342.203,40
3 269 Adiantamentos por conta de vendas
4 221 Fornecedores c/c 1.531.614,01 717.776,64
4 228 Fornecedores - Facturas em rec. e conferência
5 222 Fornecedores - Títulos a pagar
5 2612 Fornecedores de imob. - Títulos a pagar
6 252 Empresas do grupo
7 253+254 Empresa participadas e participantes
8 251+255 Outros accionistas (sócios)
8 219 Adiantamentos de clientes
8 239 Outros empréstimos obtidos
8 2611 Fornecedores de imobilizado c/c 137.726,85 141.142,68
8 24 Estado e outros entes públicos 334.307,27 304.077,64
8 262+263+264+265+ Outros credores 1.879,67 2.386,07

+267+268+211

2.045.441,12 1.507.586,43
D Acréscimos e  Diferimentos

273 Acréscimos de custos 845.638,09 338.023,18
274 Proveitos diferidos
2762 Passivos por Impostos Diferidos

845.638,09 338.023,18

TOTAL DO PASSIVO 4.016.006,53 3.007.951,56
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 7.182.813,20 6.312.263,02

Exercícios
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

Euros

CEE POC

A CUSTOS E PERDAS

   2. a) 61   Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 2.461.758,66 2.238.079,29

Mercadorias 2.263.836,01 2.004.982,72

Matérias Primas e Subsidiárias 197.922,65 233.096,57

   2. b) 62   Fornecimentos e serviços externos 2.119.259,91 4.581.018,57 1.849.749,04 4.087.828,33

3   Custos com o pessoal:

   3. a) 641+642 Remunerações 2.398.214,68 2.260.708,17

   3. b) 643 a 648 Encargos sociais 611.670,25 3.009.884,93 542.306,15 2.803.014,32

   4. a) 662+663   Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo 390.136,97 397.531,49

   4. b) 666+667   Ajustamentos 0,00 0,00

5 67   Provisões 0,00 390.136,97 0,00 397.531,49

5 63   Impostos 5.619,96 5.126,03

5 65   Outros custos e perdas operacionais 18.549,16 24.169,12 17.707,17 22.833,20
(A) 8.005.209,59 7.311.207,34

6 683+684   Amortizações e ajustamentos de aplicações e inv. financeiros 196,69 143,41

7 681+685a688   Juros e custos similares 144.014,17 144.210,86 139.543,95 139.687,36

(C) 8.149.420,45 7.450.894,70

10 69   Custos e perdas extraordinários 20.645,08 23.157,35
(E) 8.170.065,53 7.474.052,05

8+11 86   Imposto sobre o rendimento do exercício 96.069,00 73.200,00
(G) 8.266.134,53 7.547.252,05

13 88   Resultado líquido do exercício 108.231,21 170.082,08

8.374.365,74 7.717.334,13

B PROVEITOS E GANHOS

1 71   Vendas 3.007.133,09 2.754.944,22

72   Prestações de serviços 3.433.661,92 3.188.567,93

2 (3)   Variação da produção

3 75   Trabalhos para a própria empresa

4 73   Proveitos suplementares 2.883,67 11.383,14

4 74   Subsídios à exploração 250.000,00 287.500,00

4 76   Outros proveitos e ganhos operacionais 1.619.415,86 1.419.731,22

4 77   Reversões de amortizações e ajustamentos 0,00 8.313.094,54 0,00 7.662.126,51

(B) 8.313.094,54 7.662.126,51

5 784   Rendimentos de participações de capital 12.197,00 12.197,00

6 7812+7815+7816+783   Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplic.financ.

7 7811+7813+7814   Outros juros e proveitos similares 5.854,00 18.051,00 27.045,52 39.242,52
7818 + 786 + 788

(D) 8.331.145,54 7.701.369,03

9 79   Proveitos e ganhos extraordinários 43.220,20 15.965,10

(F) 8.374.365,74 7.717.334,13

RESUMO:

Resultados operacionais: (B) - (A) =

Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =

Resultados correntes: (D) - (C) =

Resultados antes de impostos: (F) - (E) =

Resultado líquido do exercício: (F) - (G) =

(Conforme Art.3º do Decreto-Lei nº 410/89 com as alterações introduzidas pelo DL nº35/2005 de 17 de Fevereiro )

   Códigos das Contas Exercícios
2008 2007

307.884,95 350.919,17

(126.159,86)

108.231,21 170.082,08

(100.444,84)

181.725,09 250.474,33

204.300,21 243.282,08
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Exercício de 2008

Nota Introdutória

A FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, F.C.R.L., contribuinte fiscal 
nº 500 831 742, tem sede na Rua Pascoal de Melo, 49, em Lisboa, encontra-se registada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 500 831 742 e foi constituída em 29 de 
Novembro de 1978. A Federação encontra-se incluída no Grupo Financeiro do Crédito Agrícola Mútuo 
(Nota 16).

Tem como finalidade a promoção, o desenvolvimento e aperfeiçoamento do Crédito Agrícola Mútuo, a 
representação de interesses económicos, sociais e colectivos das Caixas Agrícolas suas associadas e do 
Crédito Agrícola Mútuo aos níveis nacional e internacional e a defesa dos seus legítimos interesses.  

O seu objecto social consiste, de forma resumida, na promoção do desenvolvimento das associadas por 
todos os meios ao seu alcance, realizando e coordenando as actividades de comum interesse; velar pela 
obediência aos princípios e à especificidade do sistema cooperativo do Crédito Agrícola Mútuo; 
promoção do apoio técnico e formativo às Caixas Agrícolas; divulgação e publicitação do Crédito 
Agrícola Mútuo; representação das Caixas Agrícolas e defesa dos seus interesses comuns junto de todas 
as entidades públicas, privadas e cooperativas com competência, fins ou actividades conexadas com o 
Crédito Agrícola Mútuo; organização e manutenção em funcionamento de um serviço de auditoria às 
Caixas Agrícolas, nos termos da legislação vigente; celebrar convenções colectivas de trabalho em 
representação das Caixas Agrícolas suas associadas e da Caixa Central.

As notas que se seguem respeitam a numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade (POC) e 
todos os valores são expressos em euros.

1. Disposições do POC derrogadas

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contabilísticos definidos no 
Plano Oficial de Contas (POC) e nas respectivas Directrizes Contabilísticas (DC), excepto no que diz 
respeito ao reconhecimento do Fundo de Pensões do Crédito Agrícola em que foi adoptada pela primeira 
vez em 2008 a IAS 19, derrogando a DC 19, relativamente aos Benefícios de Empregados.

Justificação para a derrogação da DC 19 e opção pela IAS 19

 A FENACAM é subscritora do Acordo Colectivo de Trabalho (ACT) das Instituições de Crédito 
Agrícola Mútuo que prevê o direito, em regime de complementaridade face à Segurança Social, a 
pensões de reforma, invalidez e sobrevivência dos seus empregados efectivos;

 Para cobertura dessas responsabilidades o Grupo Crédito Agrícola dispõe de um Fundo de Pensões 
que se assume como um fundo solidário com um plano de benefícios definidos estando a sua 
gestão a cargo da companhia de seguros CA Vida, S.A. conforme alteração ao contrato constitutivo 
assinada em 28/12/2007;

 A Caixa Central e as CCAM pertencentes ao SICAM – Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo 
adoptaram a partir de 2007 as Normas Internacionais de Contabilidade e Relato Financeiro (IAS/IFRS) 
de acordo com a transposição para a legislação nacional e avisos do Banco de Portugal sobre a 
matéria;
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 A FENACAM, não estando abrangida por estas disposições, optou por aguardar pelo novo Sistema 
de Normalização Contabilística (SNC), para o qual se espera que a breve prazo seja publicada a 
respectiva legislação;

 Até 2006 a FENACAM, à semelhança do restante Grupo CA, registou anualmente o custo com a 
entrega da contribuição ao Fundo de Pensões;

 A partir de 2007 a contribuição passou a assumir valores bastante mais relevantes (Ano 2007 –
24.783 euros e Ano 2008 – 174.152 euros), verificando-se que estes aumentos resultaram das 
alterações impostas pela IAS 19, nomeadamente, de adopção de pressupostos actuariais mais 
conservadores (tábua de mortalidade e taxa de actualização) e reconhecimento dos prémios de 
antiguidade e dos encargos de saúde pós-emprego do SAMS. 

 Tendo em conta a alteração ao contrato constitutivo de 28/12/2007, a FENACAM deveria à luz do 
POC, aplicar desde esse ano, a contabilização prevista na DC 19 – ponto 10.2.3 (Plano de benefícios 
definidos, com fundo constituído, não incluído no activo e gerido por terceira entidade) e Ponto 12 
(disposições transitórias), o que não foi feito;

 Considerando que:
 a DC 19 e IAS 19 se baseiam no mesmo princípio contabilístico, diferindo na complexidade de 

contabilização (sendo a IAS 19 bastante mais exigente e abrangente);
 a DC 19 data de 1997, estando prevista para breve a sua substituição através da introdução das 

IAS sob a forma do novo SNC;
 existe um estudo actuarial detalhado efectuado para o Grupo CA na óptica da IAS 19, cuja 

aplicação desde o início evitará ajustamentos posteriores desnecessários;

Foi decidido efectuar o reconhecimento do Fundo de Pensões aplicando não a DC 19 mas 
antecipadamente a IAS 19, com efeitos a 2007 registados nas contas a partir de 2008.

Principais impactos da adopção da IAS 19 – Benefícios aos Empregados (Nota 31)

 Consequentemente, a 31/12/2008 foram feitos os seguintes movimentos:

 Reconhecimento inicial do Fundo de Pensões do CA, responsabilidades com prémio de 
antiguidade e encargos com SAMS (que deveria ter sido feito à data de 01/01/2007)

 Registo do impacto da adopção da IAS 19 (que deveria ter sido feito à data de 01/01/2007)
 Reversão do registo do custo com a contribuição de 2007 por contrapartida de Resultados

Transitados
 Registo da situação à data de 31/12/2007 de acordo com a IAS 19
 Registo da situação à data de 31/12/2008 de acordo com a IAS 19

 Impacto no Balanço a 31/12/2008:

Referente Ano 2007 Referente Ano 2008 Total
ACTIVO
272 Custos Diferidos 320.227,00 (37.094,00) 283.133,00
276 Activos Impostos Diferidos 77.110,00 6.581,00 83,691,00

397.337,00 (30.513,00) 366.824,00
PASSIVO
273 Acréscimos Custos 605.929,00 (108.036,00) 497.893,00
CAPITAL PRÓPRIO
593 Resultados Transitados (208.592,00) (37.094,00) (245.686,00)
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 Impacto na Demonstração de Resultados de 2008:

Referente Ano 2007 Referente Ano 2008 Total
CUSTOS COM PESSOAL
6449 Fundo Pensões N.A. 66.116,00 66.116,00
IMPOSTO S/ RENDIMENTO 
EXERCÍCIO
862 Imposto Diferido N.A. (6.581,00) (6.581,00)

59.535,00

2. Comparabilidade das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras são comparáveis com as do exercício anterior, não tendo ocorrido 
alterações dos critérios contabilísticos (excepto no caso do reconhecimento do Fundo de Pensões CA –
Nota 1), nem da actividade da Federação.

3. Principais Critérios Valorimétricos

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da Federação, de 
acordo com o Plano Oficial de Contabilidade (POC) no pressuposto da continuidade das operações. Os 
principais critérios valorimétricos adoptados foram os seguintes:

Imobilizações Corpóreas

As imobilizações corpóreas são registadas ao custo de aquisição. As amortizações são calculadas, a partir 
do ano de entrada em funcionamento dos bens, pelo método das quotas constantes, de acordo com as 
taxas previstas no Decreto-Regulamentar nº2/90 de 12 de Janeiro, excepto no caso das viaturas em que 
seja conhecido um período de utilização diferente da vida útil fiscal, em que é utilizada a taxa real.

Investimentos Financeiros

Os investimentos financeiros são registados ao custo de aquisição. Anualmente, são verificados os valores 
das participações, pela óptica patrimonial, sendo constituídos ajustamentos ou efectuadas reversões, 
sempre que se verifique uma diferença negativa entre o valor actual e o contabilístico (Notas 10 e 48.2).

Existências – Mercadorias e Matérias

As existências são valorizadas ao custo de aquisição, utilizando-se como método de custeio das saídas o 
custo médio ponderado. A Federação utiliza o Sistema de Inventário Permanente.

Acréscimos e Diferimentos

É seguido o princípio da especialização de exercícios, pelo que os custos e proveitos são registados 
quando incorridos ou obtidos, independentemente do momento do seu pagamento ou recebimento 
originando, acréscimos e/ou diferimentos devidamente evidenciados no Balanço.

4. Cotações para conversão de rubricas das Demonstrações Financeiras, originariamente expressas em 
moeda estrangeira

Não aplicável.
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5. Alterações do resultado do exercício, com vista a obter vantagens fiscais:

Por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 5 (Critérios de Valorimetria)

Não houve alteração de quaisquer critérios valorimétricos.

Por amortizações do activo imobilizado superiores às adequadas

As amortizações respeitaram os limites fiscais.

Por ajustamentos extraordinários respeitantes ao activo

Não foram feitos ajustamentos que não respeitem o princípio da prudência.

6. Impostos Futuros

Os saldos de activos e passivos por impostos sobre o rendimento são os seguintes:

2008 2007

Activos por impostos diferidos

Por diferenças temporárias 83.691,00 0,00

Passivos por impostos diferidos

Por diferenças temporárias 0,00 0,00

Passivos por impostos correntes

Imposto sobre o rendimento a pagar 75.374,41 68.159,16

2008 2007

Impostos correntes 102.650,00 73.200,00

Impostos diferidos

Por diferenças temporárias (6.581,00)                 0,00

Total impostos reconhecidos em resultados 96.069,00 73.200,00

Os movimentos ocorridos durante 2008 foram os seguintes:

Activos por impostos diferidos

Prémio antiguidade 0,00 6.581,00 77.660,00 84.241,00

Encargos com saúde (SAMS) 0,00 (550,00)                    (550,00)                    

0,00 0,00 6.581,00 77.110,00 83.691,00

Saldo FinalSaldo Inicial Regularizações
Variação em 
Resultados

Variação em 
Resultados 
Transitados

A relação entre gastos de impostos e o resultado contabilístico e outras variações patrimoniais é a 

seguinte:
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Taxa Valor Taxa Valor
Resultados antes de Impostos (1) 204.300,21 243.282,08
Ajustamentos Fiscais

Estatuto Fiscal Cooperativo (4.263,73)                  (11.158,41)                
Variações Patrimoniais Positivas 26.817,00 0,00
Variações Patrimoniais Negativas (58.634,00)                0,00
Custos Não Aceites Fiscalmente 41.211,84 18.133,24
Mais Valias Fiscais 6.439,15 7.274,95
Deduções Fiscais (34.892,12)                (124.348,41)              

Lucro Tributável (2) 180.978,35               133.183,45               
Imposto sobre o rendimento 26,50% 47.959,26 26,50% 36.609,20
Tributações autónomas 54.690,74 36.590,80
Imposto corrente total (3) 102.650,00 73.200,00

Taxa Média     [ (3) / (2) ] 56,72% 54,96%

Taxa Efectiva [ (3) / (1) ] 50,24% 30,09%

2008 2007

 

De acordo com a legislação em vigor as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte 

das autoridades fiscais durante um período de 4 anos. Consequentemente as declarações da FENACAM 

relativas aos anos de 2005 a 2008 poderão ainda ser sujeitas a revisão e eventuais correcções. 

7. Número Médio de Pessoas ao Serviço da Federação 

Em 2008, a FENACAM apresentou um número médio de 52 empregados mais 1 licença sem vencimento. 

Durante o ano as alterações foram as seguintes: 

 Inicial Admissões Demissões Final 
SAUD – Serviço de Auditoria 17 1 (3) 15 
SATA – Serviço Apoio Técnico 15 0 0 15 
SPDA – S. Produção Documental e Aprovisionamento 12 3 0 15 
SAF – S. Administrativos e Financeiros 6 0 0 6 
Secretariado Direcção 1 0 0 1 

Total 51 4 (3) 52 

A Federação contou ainda com a colaboração, com carácter de regularidade, dos seguintes elementos: 

− 4 Técnicos afectos ao SATA em regime de prestação de serviços (ex-destacados Ministério Agricultura); 
− 3 Colaboradores afectos ao SPDA em regime de outsourcing (contrato prestação de serviços XEROX); 
− 1 Advogado para apoio jurídico em regime de avença. 

8. Contas 431 – Despesas de Instalação e 432 – Despesas de Investigação e Desenvolvimento 

Não aplicável. 

9. Amortização de Trespasses para além do período de cinco anos 

Não existem trespasses registados. 



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL
Relatório e Contas 2008

42

Saldo Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Abates Saldo

Inicial Ajustamento Aquisições Final

Imobilizações Incorpóreas:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizações Corpóreas:
Terrenos e recursos naturais 0,00

Edifícios e outras construções 4.208.376,95 97.425,63 4.305.802,58

Equipamento básico 495.771,07 86.914,72 582.685,79

Equipamento de transporte 619.654,34 97.894,15 (92.300,18) 625.248,31

Equipamento administrativo 343.881,46 33.139,31 (6.383,10) 370.637,67

Taras e vasilhame 85,20 85,20

Outras imobilizações corpóreas 6.572,97 264,00 6.836,97

 Imobilizações em curso 0,00 0,00

5.674.341,99 0,00 315.637,81 (98.683,28) 0,00 0,00 5.891.296,52

Investimentos Financeiros:

Partes de capital em empresas do grupo 0,00 0,00

Partes de capital em empresas associadas 14.000,00 14.000,00

Partes de capital - Outras empresas 548.625,68 548.625,68

Títulos e outras aplicações financeiras 0,00 0,00

Outros empréstimos concedidos 0,00 0,00

Investimentos em imóveis 0,00 0,00

562.625,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.625,68

Rubricas

ACTIVO BRUTO

10. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e nas respectivas 
amortizações e ajustamentos

No que diz respeito ao Imobilizado Corpóreo as variações mais relevantes foram:

Edifícios
 Benfeitorias Sede, nomeadamente, reforço de segurança do Posto de Transformação, melhorias de 

divisórias e pinturas (+€8.297,12);
 Benfeitorias Armazém, nomeadamente, reforço da rede eléctrica e de comunicações, finalização da 

reestruturação do espaço físico, melhoria do piso do armazém e do sistema de ar condicionado, 
beneficiação da zona estacionamento (+€89.128,51).

Equipamento Básico
 Aquisição de máquina de cintar, estantes e bancadas para o armazém (+ €13.876,34);
 Aquisição de estantes, bancadas, equipamento informático de produção e uma envelopadora para o 

CPD (+€73.038,38);

Equipamento Transporte
 Aquisição de 2 viaturas de passageiros + 1 de mercadorias (+€97.894,15);
 Alienação de 2 das viaturas substituídas + 1 viatura sem utilização (-€92.300,18);

Equipamento Administrativo
 Aquisição de mobiliário de escritório e diversos equipamentos informáticos e outros para os vários 

Serviços (+€33.139,31);
 Alienação (por valor simbólico) de diverso mobiliário obsoleto (-€6.383,10);

Outras Imobilizações Corpóreas
 Material contra incêndio SPDA (+€264,00).

Relativamente aos Investimentos financeiros não se verificaram quaisquer variações. As actuais 
participações da Federação encontram-se identificadas na Nota 48.2.
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Anulação /

Reversão

Imobilizações Incorpóreas:

Imobilizações Corpóreas:

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções 1.046.909,54 113.181,55 1.160.091,09

Equipamento básico 271.599,35 118.006,47 389.605,82

Equipamento de transporte 301.671,53 124.161,20 (73.961,08) 351.871,65

Equipamento administrativo 296.942,12 33.909,77 (6.317,70) 324.534,19

Taras e vasilhame 36,48 12,16 48,64

Outras imobilizações corpóreas 3.315,50 865,82 4.181,32

Imobilizações em curso 0,00 0,00

1.920.474,52 390.136,97 (80.278,78) 2.230.332,71

Investimentos Financeiros:

Partes de capital - Outras empresas 75.219,66 196,69 75.416,35

Títulos e outras aplicações financeiras 0,00

Outros empréstimos concedidos 0,00

75.219,66 196,69 0,00 75.416,35

Rubricas Saldo Inicial Reforço Saldo Final

AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS

No que diz respeito ao Imobilizado Corpóreo, para além das amortizações do exercício, as variações nas 
amortizações acumuladas dignas de nota foram as seguintes:

Equipamento Transporte
 Alienação de 2 viaturas totalmente amortizadas (-€61.735,01);
 Alienação de 1 viatura, por saída do utilizador, parcialmente amortizada (-€12.226,07);

Equipamento Administrativo
 Alienação (por valor simbólico) de diverso mobiliário obsoleto totalmente amortizado ou em casos 

pontuais com quotas perdidas (-€6.317,70).

No respeitante às amortizações do Imobilizado Corpóreo ver ainda Nota 3.

Relativamente aos Investimentos financeiros as variações verificadas nos ajustamentos foram as 

seguintes:

Partes Capital – Outras Empresas

 SUCRAL, S.A.: reforço do ano (+€196,69).

No que diz respeito aos ajustamentos aos Investimentos Financeiros ver também Notas 3 e 48.2.

11. Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar 
imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período

Não foram capitalizados quaisquer custos financeiros, durante a construção.

12. Indicação dos diplomas legais em que se baseou a reavaliação de imobilizações corpóreas ou de 
investimentos financeiros

Não aplicável.

13. Quadro discriminativo das reavaliações

Não aplicável.
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Imobilizações Corpóreas Amortizações Valor Líquido

Equipamento Transporte Acumuladas Imobilizado
2005 4762 41.372,99 33.098,40 8.274,59
2005 4768 41.372,99 33.098,40 8.274,59
2006 5616 18.225,00 10.935,00 7.290,00
2006 5632 18.225,00 10.935,00 7.290,00

2006 6363 35.000,00 21.000,00 14.000,00

2006 6364 35.000,00 21.000,00 14.000,00
2006 6365 35.000,00 21.000,00 14.000,00

2006 6366 35.000,00 21.000,00 14.000,00

2006 6367 31.000,00 18.600,00 12.400,00
2006 6368 31.000,00 18.600,00 12.400,00
2006 6369 29.967,11 17.980,30 11.986,81
2006 6370 30.274,16 18.164,51 12.109,65
2006 6371 30.345,17 18.207,11 12.138,06
2006 6372 30.274,16 18.164,51 12.109,65
2007 7415 18.980,00 7.592,00 11.388,00
2007 8004 39.000,00 15.600,00 23.400,00
2008 8524 39.968,14 7.993,64 31.974,50
2008 9642 19.126,00 3.825,20 15.300,80
2008 10072 38.800,01 7.760,00 31.040,01

TOTAL 597.930,73 324.554,07 273.376,66

Ano Contrato nº Imobilizações Corpóreas Amortizações Valor Líquido

Equipamento Básico Acumuladas Imobilizado
2008 9789 62.552,40 12.510,48 50.041,92

Locadora: CAIXA CENTRAL
Ano Contrato nº

14. Imobilizações corpóreas em curso

Não existem quaisquer imobilizações em curso.

15. Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira

Os bens utilizados em regime de locação financeira, conforme DC nº25, são registados em imobilizado 

pelo valor inicial do contrato (IVA não dedutível incluído). À data de 31/12/2008 apresentam os 

seguintes valores contabilísticos:

16. Empresas do Grupo e associadas

A FENACAM não detém nenhuma participação de capital superior a 20%.

As contas da Federação são incluídas nas Demonstrações Financeiras Consolidadas do Grupo Financeiro 
do Crédito Agrícola através do método de consolidação integral (conforme instrução do Banco de 
Portugal Refª 3369/02/DSBSD de 24/04/2002).

As Demonstrações Financeiras Consolidadas são preparadas pela Caixa Central de Crédito Agrícola 
Mútuo, CRL, com sede na Rua Castilho, 233-233 A, em Lisboa. 

17. Acções e quotas incluídas na conta “Títulos Negociáveis”

Não aplicável.

18. Discriminação da conta 451 – Fundos e indicação das respectivas afectações

Não aplicável.
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19. Indicação global, por categoria de bens, das diferenças materialmente relevantes entre os custos de 
elementos do activo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adoptados, e as 
quantias correspondentes aos respectivos custos de mercado.

Não existem diferenças materialmente relevantes.

20. Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do activo 
circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado

Não se aplica.

21. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo circulante

Relativamente ao activo circulante não existem quaisquer ajustamentos, dado não existirem situações 
conhecidas que o justifiquem.

22. Valores globais de existências que se encontrem fora da empresa (consignadas, em trânsito ou à 
guarda de terceiros)

Não existem existências nesta situação.

23. Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de 
terceiros constantes do balanço

Não existem dívidas consideradas de cobrança duvidosa em nenhuma das rubricas de terceiros 
constantes do balanço.

24. Adiantamentos ou empréstimos concedidos aos membros dos Órgãos Sociais

Não existem adiantamentos ou empréstimos concedidos aos Órgãos Sociais.

25. Dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal

A Federação apresenta uma dívida activa respeitante a pessoal no valor de €11.643,57 e uma dívida 
passiva de €792,57 de valores a regularizar em 2009.

26. Dívidas tituladas por rubricas do balanço quando nele não estiverem evidenciadas

Não existem quaisquer dívidas tituladas.

27. Obrigações convertíveis, de títulos de participação e de outros títulos ou direitos similares, emitidos 
pela empresa

Não aplicável.

28. Dívidas incluídas na conta “Estado e outros entes públicos” em situação de mora

Não existem quaisquer dívidas ao Estado ou outros entes públicos em situação de mora.
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29. Valores das dívidas a terceiros (ou parte delas) a mais de cinco anos

A FENACAM contraiu em 1999 um empréstimo bancário por um prazo de 30 anos, junto da Caixa 

Central, para a aquisição da Sede. O montante em dívida à data de 31/12/2008 é de €838.179,23, sendo 

€798.265,91 de médio e longo prazo, devidamente evidenciado no balanço.

30. Valor das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pela empresa

Ver Nota 32.

31. Valor global de compromissos financeiros que não figurem no balanço

Todos os compromissos financeiros da Federação encontram-se expressos no balanço.

Responsabilidades com complementos de reforma, cuidados de saúde pós-emprego (SAMS) e 
prémio de antiguidade

A FENACAM subscreveu o Acordo Colectivo de Trabalho (ACT) para o Crédito Agrícola (CA) pelo que os 

seus empregados ou as suas famílias têm direito a pensões de reforma, invalidez e sobrevivência. No 

entanto, uma vez que os empregados estão inscritos na Segurança Social, as responsabilidades da 

FENACAM com pensões relativamente aos seus colaboradores consistem no pagamento de 

complementos face aos níveis previstos no ACT.

Para cobertura das suas responsabilidades a FENACAM integra o Fundo de Pensões do Grupo Crédito 

Agrícola, o qual se destina a financiar os complementos de pensões de reforma por velhice ou invalidez e 

pensões de viuvez e orfandade efectuadas pela Segurança Social. Estes complementos são calculados, 

por referência ao ACT, de acordo com (i) a pensão garantida à idade presumível de reforma, (ii) com o 

coeficiente entre o número de anos de serviço prestados até à data do cálculo e o número total de anos 

de serviço à data de reforma.

Este Fundo, cujos benefícios a atribuir pelo Plano de Pensões são os definidos no ACT, assume, assim, a 

natureza de um Fundo solidário, estando a sua gestão a cargo da companhia de seguros CA Vida, S.A.

A repartição dos activos do Fundo de Pensões CA pelas entidades subscritoras foi efectuada com base no 

total das responsabilidades individuais de cada uma delas.

Atendendo a que os membros dos Órgãos Sociais da FENACAM não são considerados trabalhadores por 

conta de outrem, não se lhes aplica o ACT, pelo que não são abrangidos pelos benefícios descritos.

Para o cálculo das pensões do ACT, o tempo de serviço assumido foi calculado a partir das seguintes 

datas:

 Para as diuturnidades futuras e respectiva evolução automática na carreira, considerou-se a data de 

antiguidade para efeito de nível e diuturnidades;

 Para o cálculo das percentagens do anexo V na atribuição das pensões, assumiu-se a data de 

admissão reconhecida para o Fundo de Pensões.

Para a repartição das responsabilidades por serviços passados a cargo do Fundo de Pensões CA, admitiu-

se o seguinte:
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 Quando a data de antiguidade para efeito de nível e diuturnidades é posterior à data de admissão 

reconhecida para o Fundo de Pensões, é esta última a considerada no cálculo dos tempos de serviço 

passado e total;

 Quando a data de antiguidade para efeito de nível e diuturnidades é anterior à data de admissão 

reconhecida para o Fundo de Pensões, é esta última a considerada no cálculo do tempo de serviço 

passado e da data de antiguidade para efeitos de nível e diuturnidades para o tempo de serviço total, 

uma vez que esta corresponde à da admissão na Banca.

Os métodos de cálculo utilizados foram o do Projected Unit Credit para a reforma por velhice e 

sobrevivência diferida e o dos Prémios Únicos Sucessivos para a reforma por invalidez e sobrevivência 

imediata.

O cálculo da pensão de sobrevivência aplicou-se somente aos participantes efectivamente casados, 

admitindo-se como idade do cônjuge a do participante diminuída ou acrescida de três anos, consoante 

este seja do sexo masculino ou feminino. O cálculo deste benefício encontra-se em função do nível de 

remuneração do participante, de acordo com o Anexo VI do ACT.

A FENACAM regista anualmente a contribuição para o Fundo de Pensões CA que é estimada pela 

companhia de seguros CA Vida, S.A. para cada entidade contribuinte em função do número de 

trabalhadores inscrito.

Os benefícios pós-emprego dos colaboradores incluem ainda os cuidados médicos (SAMS), os quais 

foram calculados com base nos mesmos pressupostos que as responsabilidades com complementos de 

pensões.

Nos termos do ACT, a FENACAM assumiu também o compromisso de atribuir aos colaboradores no 

activo que completem 15, 25 e 30 anos de bom e efectivo serviço, um prémio de antiguidade de valor 

igual a 1, 2 ou 3 meses da sua retribuição mensal efectiva (no ano da atribuição), respectivamente. Os 

pressupostos para cálculo do valor actual dos benefícios são iguais aos dos benefícios anteriormente 

referidos. A taxa de desconto é determinada com base em taxas de mercado de obrigações de empresas 

de rating elevado e prazo semelhante ao da liquidação das responsabilidades.

Para determinação das responsabilidades por serviços passados da FENACAM relativas a empregados no 

activo e ao já reformado foram efectuados estudos actuariais pela companhia de seguros CA Vida, S.A.

Os pressupostos utilizados foram os seguintes:

31/12/2006 01/01/2007 31/12/2007 31/12/2008
Pressupostos Financeiros
     Taxa de desconto 6% 4,5% 5,25% 5,5%
     Taxa de Rendimento 6% 4,5% 4,5% 4,5%
     Taxa de crescimento dos salários e outros benefícios 3% 3% 3% 3%
     Taxa de crescimento das pensões 2% 2% 2% 2%
Pressupostos Demográficos
     Tábua de mortalidade TV – 73/77 TV – 88/90 TV – 88/90 TV – 88/90
     Tábua de invalidez EVK 80 EVK 80 EVK 80 EVK 80
     Idade de reforma 65 65 65 65

     Método de avaliação
Projected Unit 

Credit
Projected Unit 

Credit
Projected Unit 

Credit
Projected Unit 

Credit
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As responsabilidades com pensões de reforma, cuidados de saúde e prémio de antiguidade, assim como 

a respectiva cobertura, são as que de seguida se apresentam detalhadamente.

Em 1 de Janeiro de 2007, o valor actual das responsabilidades com complementos de pensões de 

reforma, prémio de antiguidade e SAMS e respectivas coberturas eram os seguintes:

01/01/2007
Fundo de pensões 

Responsabilidades POC 19.512,00
Impacto da transição para IAS 19: 67.682,00

Tábua de mortalidade 4.627,00
Pressupostos financeiros 63.055,00

Responsabilidades IAS 19 87.194,00
Valor da quota-parte do fundo de pensões FENACAM 31/12/2006 22.974,00

Insuficiência de cobertura pelo Fundo de Pensões (64.220,00)

Encargos com saúde (SAMS) 313.352,00
Com trabalhadores no activo e ex-trabalhadores 300.683,00
Com licenças sem vencimento 12.669,00
Com pré-reformados 0,00
Com pensões em pagamento 0,00

Prémio de antiguidade 272.310,00
Com trabalhadores no activo e ex-trabalhadores 272.310,00
Com licenças sem vencimento 0,00

O valor não financiado corresponde ao aumento das responsabilidades decorrente da alteração da tábua 

de mortalidade, da adopção de novos pressupostos financeiros, do reconhecimento das

responsabilidades com cuidados de saúde e prémio de antiguidade. Este valor poderá ser financiado ao 

longo de 5 anos com início em 2007, com excepção das responsabilidades com cuidados de saúde e 

alterações de tábua que poderão ser financiadas ao longo de 7 anos, conforme disposto pelo Banco de 

Portugal (Aviso nº 4/2005 de 21 de Fevereiro) e do prémio de antiguidade que não pode ser diferido.

Durante o ano de 2008 o Banco de Portugal veio permitir o diferimento dos impactos de transição por 

um período adicional de 3 anos face ao estipulado inicialmente (Aviso nº 7/2008 de 14 de Outubro).

Consequentemente o diferimento em resultados transitados dos impactos de transição para a IAS 19 será 

o seguinte:

01/01/2007
Nº anos 
a diferir

2007
Nº anos 
a diferir

2008
Ano limite 

diferimento
Acréscimo Responsabilidades Pensões 64.220,00 12.580,00 7.251,00
Alteração da tábua de mortalidade 4.627,00 7 661,00 +9 441,00 2016
Alteração dos pressupostos financeiros 63.055,00 5 12.611,00 +7 7.206,00 2014
Excesso de cobertura em POC (3.462,00) 5 (692,00) +7 (396) 2014
Benefícios Cuidados de Saúde 313.352,00 7 44.765,00 +9 29.843,00 2016

TOTAL 377.572,00 57.345,00 37.094,00
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O valor da quota-parte do fundo pensões referente à FENACAM e respectivos movimentos apresentam o 

seguinte detalhe:

2007 2008
Valor da quota-parte do fundo de pensões FENACAM Inicial 22.974,00 67.464,00
Contribuições anuais efectuadas pela FENACAM 24.783,00 174.152,00
Contribuições anuais efectuadas pelos empregados 19.174,00 20.682,00
Rendimento dos activos do Fundo de Pensões (liquido) 533,00 961,00
Valor da quota-parte do fundo de pensões FENACAM Final 67.464,00 263.259,00
Variação do valor da quota-parte do fundo de pensões FENACAM +44.490,00 +195.795,00

O valor actual das responsabilidades por serviços passados apresentou os seguintes movimentos:

2007 2008
Responsabilidades FENACAM Iniciais 87.194,00 83.741,00
Transferência das Responsabilidades SAMS para Fundo N.A. 266.511,00
Custo do serviço corrente 3.778,00 24.431,00
Custo dos juros 4.094,00 19.671,00
Ganhos e perdas actuariais nas responsabilidades (11.325,00) 10.984,00
Responsabilidades FENACAM Finais 83.741,00 405.338,00
Variação nas responsabilidades (3.453,00) +55.086,00

Responsabilidades FENACAM Finais 83.741,00 405.338,00
Com trabalhadores no activo e ex-trabalhadores 74.224,00 385.510,00
Com licenças sem vencimento 9.517,00 19.828,00
Com pré-reformados 0,00 0,00
Com pensões em pagamento 0,00 0,00

A transferência das responsabilidades do SAMS para o Fundo de Pensões CA tem como pressuposto a 

aprovação por parte do Instituto de Seguros de Portugal (ISP) da alteração do contrato constitutivo, 

conforme pedido feito pela CA Vida, S.A. em 19/12/2008, o que se espera venha a acontecer no início 

de 2009 e cuja produção de efeitos retroagirá a 2008.

O acréscimo anual de responsabilidades com pensões e o custo do exercício (no caso do ano 2007 

levado a resultados transitados) é o seguinte:

2007 2008
Custo do serviço corrente 3.778,00 24.431,00
Custo dos juros 4.094,00 19.671,00
Rendimento esperado dos activos do Fundo de Pensões (946,00) (2.709,00)
Ganhos / (Perdas) actuariais (10.912,00) 12.732,00
Acréscimo / (Decréscimo) anual de responsabilidades (3.986,00) 54.125,00

A evolução do valor das responsabilidades por serviços passados com contribuições para o SAMS 

respeitante a pensões de reforma e sobrevivência foi a seguinte:

Serviço de Assistência Médico-Social 01/01/2007 31/12/2007
Com trabalhadores no activo 300.683,00 259.204,00
Com licenças sem vencimento 12.669,00 7.306,00
Com pré-reformados 0,00 0,00
Com pensões em pagamento 0,00 0,00

Total SAMS 313.352,00 266.510,00
Variação Anual – (46.842,00)
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Conforme anteriormente referido estas responsabilidades foram transferidas para o Fundo de Pensões 

em 2008.

A evolução do valor das responsabilidades por serviços passados, com prémios de antiguidade futuros, 

com trabalhadores no activo e licenças sem vencimento, foi a seguinte:

Prémio de Antiguidade 01/01/2007 31/12/2007 31/12/2008
Com trabalhadores no activo 272.310,00 287.765,00 312.152,00
Com licenças sem vencimento 0,00 5.291,00 5.737,00

Total 272.310,00 293.056,00 317.889,00
Variação Anual -- 20.746,00 24.833

Os ganhos e perdas decorrentes de diferenças entre os pressupostos actuariais e financeiros utilizados e 

os valores efectivamente verificados no que se refere às responsabilidades e ao rendimento esperado dos 

fundos de pensões, bem como os resultantes de alterações de pressupostos actuariais, são diferidos 

numa rubrica de activo ou passivo (“corredor”), até ao limite de 10% do valor actual das 

responsabilidades por serviços passados ou do valor dos fundos de pensões, dos dois o maior, reportados 

ao final do ano corrente. Caso os ganhos e perdas actuariais excedam o valor do corredor, deverá ser 

reconhecido em resultados, no mínimo, um montante correspondente ao referido excesso dividido pelo 

diferencial entre a idade média dos colaboradores no activo e a idade normal de reforma considerada no 

estudo actuarial.

A decomposição do corredor é a seguinte:

2007 2008
A. Corredor (10% Responsabilidades) 8.374,00 40.534,00
Ganhos e perdas actuariais (10.912,00) 12.732,00

Desvio financeiro 413,00 1.748,00
Desvio actuarial (11.325,00) 10.984,00

Desvios incluídos no corredor (10.912,00) 12.732,00
Desvio financeiro 413,00 1.748,00
Desvio actuarial (11.325,00) 10.984,00

Desvios fora do corredor 0,00 0,00
Desvio financeiro 0,00 0,00
Desvio actuarial 0,00 0,00

Amortização dos desvios (1) 0,00 (110,00)
Desvios Actuariais por amortizar  (2.538,00) 1.930,00

(1) Tempo de serviço médio futuro dos activos do Fundo 23 anos.

Os desvios actuariais em 2007 foram originados pela alteração à lei da Segurança Social em que a

comparticipação da FENACAM aumentou.

As responsabilidades atrás referidas são estimadas utilizando pressupostos actuariais e financeiros, 

nomeadamente no que se refere à mortalidade, crescimento dos salários e das pensões e taxas de juro 

de longo prazo. Neste sentido, os valores reais podem diferir das estimativas efectuadas.

Atendendo a que a FENACAM não se encontra sujeita à supervisão do Banco de Portugal todos os 

impactos fiscais tiveram em conta esse facto, sendo a estimativa de imposto sobre o rendimento 

calculado com base nas regras aplicáveis à Federação.
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32. Descrição das responsabilidades da empresa por garantias prestadas

Existem garantias prestadas pela FENACAM à Caixa Central, nomeadamente, hipoteca sobre o edifício 

sede, para garantia real do empréstimo bancário, cujo montante total em dívida à data de 31/12/2008 é 

de €838.179,23.

Relativamente aos 20 contratos de locação financeira com a Caixa Central (Nota 15) foi dado como 

garantia da operação Livrança em branco subscrita pela FENACAM a favor da locadora, acompanhada da 

respectiva autorização de preenchimento.

33. Indicação da diferença, quando levada a activo, entre as importâncias das dívidas a pagar e as 

correspondentes quantias arrecadadas

Não existem diferenças.

34. Desdobramento das contas de provisões e explicitação dos movimentos ocorridos no exercício

De acordo com o conceito introduzido pelo Decreto-Lei nº35/2005 de 17 de Fevereiro, não existem 

situações que justifiquem a constituição de provisões.

35. Alterações ao Capital Social

Ver Nota 40.

36. Composição do Capital Social

O capital social da Federação é representado por 99.212 títulos de capital nominativos de €5,00 cada.

37. Participação no capital subscrito de cada uma das pessoas colectivas que nele detenham pelo menos 

20%

Nenhuma das associadas detém 20% ou mais do capital subscrito.

38. Subscrição de capital durante o exercício

Durante 2008 não houve qualquer subscrição de capital.

39. Variações das reservas de reavaliação

Não existem reservas de reavaliação.
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40. Movimentos ocorridos no exercício nas rubricas de capitais próprios

51 - Capital 496.110,00 215,00 265,00 496.060,00
52 - Acções (quotas) próprias
53 - Prestações Suplementares
54 - Prémios de emissão de acções (quotas)
55 - Ajustamentos de partes de capital
56 - Reservas de Reavaliação
57 - Reservas:

571 - Reservas legais 928.480,41 34.016,42 962.496,83
572 - Reservas estatutárias 465.771,29 8.504,10 474.275,39
573 - Reservas contratuais
574 - Reservas livres 305.535,09 305.535,09
575 - Subsídios

576 - Doações 115.254,58 115.254,58

59 - Resultados Transitados 823.078,01 290.743,56 408.868,00 704.953,57

Aumento Saldo Final

CAPITAIS PRÓPRIOS

ReduçãoContas Saldo Inicial

Capital

A redução de Capital e correspondente aumento de €215,00 diz respeito a transferências de Capital das 

CCAM incorporadas para as incorporantes, nos casos de fusões entre CCAM associadas, mais 

concretamente:

 CCAM Favaios (incorporada) com a CCAM Alto Douro (incorporante) (escritura de 14/01/2008);

 CCAM Costa Verde (Gaia) (incorporada) com a CCAM Ovar (incorporante) com alteração de 
denominação para CCAM Costa Verde (Santa Marinha) (escritura de 29/01/2008);

 CCAM Armamar e Moimenta da Beira (incorporada) com a CCAM Vale do Távora (incorporante), 
com alteração da denominação para CCAM Vale do Távora e Douro (escritura de 28/10/2008);

 CCAM Guarda e Celorico da Beira (incorporada), CCAM Vila Nova de Tazém (incorporada) e CCAM 
Fornos de Algodres (incorporada) com a CCAM Seia (incorporante), com alteração da denominação 
para CCAM Serra da Estrela (escritura de 07/11/2008);

 CCAM Alto Douro (incorporada) com a CCAM Região de Bragança (incorporante), com alteração da 
denominação para CCAM Trás-os-Montes e Alto Douro (escritura de 15/12/2008);

 CCAM Barcelos (incorporada) com a CCAM Alto Minho (incorporante), com alteração da 
denominação para CCAM Noroeste (escritura de 27/12/2008).

A restante redução de Capital de €50,00 diz respeito à exoneração da CCAM Torres Vedras, a seu 

pedido.

Reservas

O aumento de Reservas Livres e Estatutárias resulta da aplicação de resultados do exercício de 2007 

conforme aprovação da Assembleia Geral de 28/03/2008.

Resultados Transitados

O aumento dos Resultados Transitados refere-se:
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 à transferência dos resultados de 2007, de acordo com o aprovado pela Assembleia Geral de 
28/03/2008 (+€127.561,56);

 impacto da contabilização do Fundo Pensões CA, Prémios de Antiguidade e Encargos Pós-Emprego de 
acordo com a IAS 19 referentes ao ano 2007 (+€161.840,00) e ano 2008 (+€1.342,00) (Notas 1 e 
31)

A redução dos Resultados Transitados diz respeito aos movimentos relacionados com o impacto da 

contabilização do Fundo Pensões CA, Prémios de Antiguidade e Encargos Pós-Emprego de acordo com a 

IAS 19 referentes ao ano 2007 (-€371.378,00) e ano 2008 (-€37.490,00) (Notas 1 e 31)

41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Matérias-primas,

subsidiárias e de consumo

Existências iniciais .......................................... 113.105,90 23.838,27

Compras ........................................................... 2.374.264,31 205.907,84

Regularização de Existências ........................ (39.481,21) 5.867,85

Existências finais ........................................... (184.052,99) (37.691,31)

Custos no exercício 2.263.836,01 197.922,65

DEMONSTRAÇÃO DO CMVMC

Movimentos Mercadorias

42. Demonstração da variação da produção

A Federação não desenvolve actividade industrial, pelo que não é aplicável.

43. Remunerações dos membros dos Órgãos Sociais

Os Órgãos Sociais da Federação são constituídos por:

 Mesa da Assembleia Geral - 4 representantes de CCAM associadas (remunerados a partir de 

2008);

 Direcção - 5 representantes de CCAM associadas;

 Conselho Fiscal - 3 representantes de CCAM associadas.

As remunerações são atribuídas de acordo com o nº 5 do Art. 16º dos Estatutos e a alteração em vigor 

durante o ano de 2008 foi aprovada pela Assembleia Geral de 28/03/2008.

2008 2007

   Direcção 123.454,42 78.899,02

   Conselho Fiscal 6.900,00 2.446,16

   Mesa Assembleia Geral 3.950,00 0,00

Total 134.304,42 81.345,18

REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Notas:
- 2007: ajudas de custo e senhas de presença
- 2008: senhas de presença
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Atendendo a que os membros dos Órgãos Sociais da FENACAM não são considerados trabalhadores por 

conta de outrem, não se lhes aplica o ACT. Nesta conformidade, não foram assumidas quaisquer 

responsabilidades relativamente a pensões de reforma dos membros dos Órgãos Sociais.

44. Repartição do valor das vendas e das prestações de serviços

2008 2007

  71 - Vendas (Mercado Nacional) 3.007.133,09 2.754.944,22

Mercadorias - (SPDA) 3.007.133,09 2.754.944,22

  72 - Prestação de Serviços (Mercado Nacional) 3.433.661,92 3.188.567,93

SATA 686.242,35 652.032,73

Avaliações Imobiliárias 619.481,00 588.747,48

Assistência Técnica CCAM 56.800,85 63.285,25

Projectos 9.960,50 0,00

SPDA 2.721.184,57 2.536.535,20

Protocolos 107.712,35 105.953,20

CPD - Centro Produção Documental 2.035.544,38

CI - Centro Impressão 133.438,33

Gestão Cheques CA 260.322,76 261.599,29

Diversos 26.235,00 0,00

Auditorias a Não Associadas 26.235,00 0,00

TOTAL 6.440.795,01 5.943.512,15

2.353.149,46

REPARTIÇÃO DAS VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

RUBRICA

45. Demonstração dos Resultados Financeiros

2008 2007 2008 2007

681 - Juros Suportados 141.389,31 137.291,63 781 - Juros obtidos 5.486,81 12.323,32

682 - Perdas em empresas grupo e associadas 782 - Ganhos em empresas grupo e associadas

683 - Amortizações de inv. em imóveis 783 - Rendimentos de imóveis

684 - Ajustamentos para aplicações financeiras 196,69 143,41 784 - Rendimentos de participações de capital 12.197,00 12.197,00

685 - Diferenças de câmbio desfavoráveis 785 - Diferenças de câmbio favoráveis

686 - Descontos de pronto pagamento concedidos 786 - Descontos de pronto pagamento obtidos 367,19 462,57

687 - Perdas na alienação de aplicações tesouraria 787 - Ganhos na alienação de aplicações tesouraria

688 - Outros custos e perdas financeiros 2.624,86 2.252,32 788 - Reversões e o. proveitos e ganhos financeiros 14.259,63

Resultados Financeiros (126.159,86) (100.444,84)

18.051,00 39.242,52 18.051,00 39.242,52

(Com as Alterações Introduzidos pelo DL nº35/2005 de 17 de Fevereiro)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

Proveitos ou Ganhos
Exercícios Exercícios

Custos e Perdas

46. Demonstração dos Resultados Extraordinários

2008 2007 2008 2007

691 - Donativos 10.776,00 1.095,00 791 - Restituição de impostos

692 - Dívidas incobráveis 792 - Recuperação de dívidas

693 - Perdas em existências 8.578,28 14.898,86 793 - Ganhos em existências

694 - Perdas em imobilizações 35,40 78,52 794 - Ganhos em imobilizações 21.409,25 14.786,16

695 - Multas e penalidades 149,00 795 - Benefícios de penalidades contratuais

696 - Aumentos de amortizações 796 - Reduções de provisões

697 - Correcções relativas a exercícios anteriores 1.106,39 6.650,93 797 - Correcções relativas a exercícios anteriores 1.560,53 1.084,47

698 - Outros custos e perdas extraordinárias 0,01 434,04 798 - Outros proveitos e ganhos extraordinários 20.250,42 94,47

Resultados Extraordinários 22.575,12 (7.192,25)

43.220,20 15.965,10 43.220,20 15.965,10

Exercícios Exercícios
Custos e Perdas Proveitos ou Ganhos

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

(Com as Alterações Introduzidos pelo DL nº35/2005 de 17 de Fevereiro)
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47. Informações exigidas por diplomas legais

Não aplicável.

48. Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos 
resultados 

48.1 Benefícios Fiscais

A Federação, integrada no ramo cooperativo de crédito, encontra-se abrangida pelo estatuto de 

cooperativa de grau superior (nº 3 do Art. 5º do Código Cooperativo – Lei nº51/96 de 07 de Setembro), 

beneficiando da respectiva redução da taxa de IRC e outros benefícios fiscais, conforme Credencial 

nº902/2008 do INSCOOP.

48.2 Investimentos Financeiros

Acções Valor Valor % Capital Valor

Nº Nominal Aquisição Detido Total

  CONFAGRI, CCRL 2.800 5,00 5,00 15,76% 14.000,00

  SUCRAL, S.A. 12.254 25,00 26,91 8,94% 329.742,38

  MAP, S.A. 65.051 5,00 7,23% 201.923,36
          Nº Acções Inicial 33.881 5,00 5,96 201.923,36
          Acções por Incorporação Reservas 2001 6.776 5,00 0,00 0,00
          Acções por Incorporação Reservas 2005 8.131 5,00 0,00 0,00
          Acções por Incorporação Reservas 2008 16.263 5,00 0,00 0,00

  ADRAL, S.A. 400 4,99 4,99 0,40% 1.996,00

  HORTOBELI, S.A. 600 24,94 24,94 10,00% 14.963,94

562.625,68

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

Entidade

A totalidade das acções da SUCRAL, MAP e ADRAL encontram-se depositadas na Caixa Central.

Valor Ajustamentos Valor %

Aquisição  (Acumulados) Líquido Ajustamento

  CONFAGRI, CCRL 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00%

  SUCRAL, S.A. 329.742,38 60.452,41 269.289,97 18,33%

  MAP, S.A. 201.923,36 0,00 201.923,36 0,00%

  ADRAL, S.A. 1.996,00 0,00 1.996,00 0,00%

  HORTOBELI, S.A. 14.963,94 14.963,94 0,00 100,00%

TOTAL 562.625,68 75.416,35 487.209,33

Entidade

AJUSTAMENTOS PARA PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
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48.3 Associadas da FENACAM a 31/12/2008

CAIXA CENTRAL                                          

CCAM ALBERGARIA E SEVER                                

CCAM ALBUFEIRA                                         

CCAM ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR-O-NOVO

CCAM ALCANHÕES                                         

CCAM ALCOBAÇA                                          

CCAM ALENQUER                                          

CCAM ALGARVE                                           

CCAM ALJUSTREL E ALMODÔVAR                             

CCAM ALTO CORGO, TÂMEGA E BARROSO

CCAM ALTO GUADIANA                                     

CCAM AMARES                                            

CCAM ANADIA                                            

CCAM ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 

CCAM AROUCA                                            

CCAM ARRUDA DOS VINHOS                                 

CCAM AZAMBUJA                                          

CCAM BAIRRADA E AGUIEIRA                              

CCAM BAIXO MONDEGO

CCAM BAIXO VOUGA

CCAM BEIRA BAIXA (SUL)

CCAM BEIRA CENTRO 

CCAM BEJA E MÉRTOLA                                    

CCAM BORBA                                             

CCAM CADAVAL                                           

CCAM CALDAS RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE                   

CCAM CAMPO MAIOR                                       

CCAM CANTANHEDE E MIRA                                 

CCAM CARTAXO                                           

CCAM COIMBRA                                           

CCAM CORUCHE                                           

CCAM COSTA AZUL                                    

CCAM COSTA VERDE 

CCAM ELVAS                                             

CCAM ENTRE TEJO E SADO           

CCAM ESTARREJA                                         

CCAM ESTREMOZ, MONFORTE E ARRONCHES                    

CCAM ÉVORA                                             

CCAM FERREIRA DO ALENTEJO                              

CCAM GUADIANA INTERIOR                                 

CCAM GUIMARÃES                                         

CCAM LAFÕES                                            

CCAM LAMEGO E  CASTRO DAIRE                               

CCAM LOURES, SINTRA E LITORAL                                            

CCAM LOURINHÃ                                          

CCAM MAFRA                                             

CCAM MINHO  

CCAM MOGADOURO E VIMIOSO                               

CCAM MORAVIS                                              

CCAM NORDESTE ALENTEJANO

CCAM NOROESTE

CCAM NORTE ALENTEJANO 

CCAM OLIVEIRA DE AZEMÉIS                               

CCAM OLIVEIRA DO BAIRRO                                

CCAM OLIVEIRA DO HOSPITAL                              

CCAM P. VARZIM, V. CONDE E ESPOSENDE                   

CCAM PAREDES                                           

CCAM PERNES                                            

CCAM PORTO DE MÓS                                      

CCAM REGIÃO DO FUNDÃO E SABUGAL                        

CCAM RIBATEJO NORTE                                    

CCAM RIBATEJO SUL                                      

CCAM S. B. MESSINES E S. MARCOS DA SERRA               

CCAM S. JOÃO DA PESQUEIRA                              

CCAM S. TEOTÓNIO                                       

CCAM SALVATERRA DE MAGOS                               

CCAM SANTO TIRSO                                       

CCAM SÁTÃO E VILA NOVA DE PAIVA                        

CCAM SERRA DA ESTRELA                                              

CCAM SERRAS DE ANSIÃO                                  

CCAM SILVES                                            

CCAM SOBRAL DE MONTE AGRAÇO                            

CCAM SOTAVENTO ALGARVIO                  

CCAM SOUSEL                                            

CCAM TAROUCA                                           

CCAM TERRA QUENTE

CCAM TERRAS DE MIRANDA DO DOURO                        

CCAM TERRAS DE VIRIATO

CCAM TERRAS DO SOUSA, AVE, BASTO E TÂMEGA 

CCAM TRAMAGAL                                          

CCAM TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

CCAM VAGOS                                             

CCAM VALE DE CAMBRA                                    

CCAM VALE DO DÃO

CCAM VALE DO DOURO

CCAM VALE DO SOUSA E BAIXO TÂMEGA 

CCAM VALE DO TÁVORA E DOURO

CCAM VILA FRANCA DE XIRA                               

CCAM VILA NOVA DE FAMALICÃO                           

CCAM VILA VERDE E TERRAS DO BOURO                      

CCAM ZONA DO PINHAL

TOTAL: 91 Associadas
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Euros

2008 2007

Vendas e prestações de serviços 6.440.795,01 5.943.512,15
Custo das vendas e das prestações de serviços 2.461.758,66 2.238.079,29

Resultados Brutos 3.979.036,35 3.705.432,86

Outros proveitos e ganhos operacionais 1.872.299,53 1.718.614,36

Custos de distribuição -4.564.883,33 -4.280.099,23
Custos administrativos -960.018,44 -775.321,65
Outros custos e perdas operacionais -18.549,16 -17.707,17

Resultados Operacionais 307.884,95 350.919,17

Custo líquido do financiamento -138.160,17 -112.498,43

Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Ganhos (perdas) em outros investimentos 12.000,31 12.053,59

Resultados correntes 181.725,09 250.474,33

Impostos sobre os resultados correntes 85.453,40 73.200,00

Resultados correntes após impostos 96.271,69 177.274,33

Resultados extraordinários 22.575,12 -7.192,25

Impostos sobre os resultados extraordinários 10.615,60

Resultados líquidos 108.231,21 170.082,08

Resultado por acção 1,09 1,71

* Resultado por título de capital - após redenominação em euros = 99.212 títulos

Exercícios
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Directo (Decreto-Lei nº79/2003 de 23 de Abril)

Euros

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes 10.015.607,19 6.883.905,70
Pagamentos a fornecedores -7.764.106,23 -4.786.574,68
Pagamentos ao pessoal -2.984.505,11 -2.785.090,39

Fluxos gerado pelas operações -733.004,15 -687.759,37
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -94.849,38 -34.605,12
Outros pagamentos/recebimentos relativos à actividade operacional 1.143.208,40 1.553.241,04

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias 315.354,87 830.876,55
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 21.224,95 1.108,94
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -10.925,00 -8.155,93

Fluxos das actividades operacionais [1] 325.654,82 823.829,56
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros 0,00 0,00
Imobilizações corpóreas 39.778,35 14.787,50
Imobilizações incorpóreas 0,00 0,00
Subsídios de investimento 0,00 0,00
Juros e proveitos similares 6.010,94 13.007,41
Dividendos 12.197,00 57.986,29 12.197,00 39.991,91

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas -181.983,17 -182.558,71
Imobilizações incorpóreas -181.983,17 -182.558,71

Fluxos das actividades de investimento [2] -123.996,88 -142.566,80
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos 167.500,00
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão
Subsídios e doações
Venda de acções (quotas) próprias
Cobertura de prejuízos 167.500,00 0,00

Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos -509.703,40 -53.653,80
Amortização de contratos de locação financeira -129.974,49 -113.147,31
Juros e custos similares -142.089,42 -136.762,91
Dividendos
Redução de capital e prestações suplementares -50,00
Aquisição de acções (quotas) próprias -781.817,31 -303.564,02

Fluxos das actividades de financiamento [3] -614.317,31 -303.564,02

2008 2007
Variações de caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3] -412.659,37 377.698,74
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período 1.005.456,24 627.757,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período 592.796,87 1.005.456,24

2008 2007

Exercícios

Exercícios
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ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2008

Nota Introdutória

A FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, F.C.R.L., contribuinte fiscal nº 
500 831 742, tem sede na Rua Pascoal de Melo, 49, em Lisboa, encontra-se registada na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 500 831 742 e foi constituída em 29 de Novembro de 1978.

As notas que se seguem respeitam a numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade (POC) 
(Redacção dada pelo Decreto-Lei nº 79/2003 de 23 de Abril). Todos os valores são expressos em euros.

1. Aquisição ou alienação de filiais e outras actividades empresariais

Não aplicável.

2. Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes

2008 2007
  Numerário ................................................................................................1.250,00 1.250,00
  Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis:

Depósitos à ordem ................................................................91.546,87 154.206,24
Depósitos a prazo ................................................................500.000,00 850.000,00

  Equivalentes a caixa ......................................................................... 0,00 0,00
  Caixa e seus equivalentes 592.796,87 1.005.456,24
  Outras disponibilidades ........................................................................ 0,00 0,00

  Disponibilidades constantes do balanço 592.796,87 1.005.456,24

3. Divulgação de informações respeitantes a actividades financeiras não monetárias

Não aplicável.

4. Repartição do fluxo de caixa por ramos de actividade e zonas geográfica, caso tenha sido adoptada a 
mesma divisão segmentada nas demais peças das demonstrações financeiras

Não aplicável.

5. Divulgação das quantias agregadas dos fluxos de caixa das actividades operacionais, de investimento 
e de financiamento relacionadas com interesses em empreendimentos conjuntos, caso seja utilizado 
o método de consolidação proporcional

Não aplicável.

6. Quantia agregada dos Fluxos de caixa que representem acréscimo da capacidade operacional em 
separado dos fluxos que sejam exigidos para manter a capacidade operacional

Não aplicável.

7. Outras informações

Não aplicável.
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2007 2008 Desvio 08/07 2008 Desvio R/O

7211/2 Avaliações 588.747,48 619.481,00 30.733,52 5,2% 560.000,00 59.481,00 10,6%

7213 Assistência Técnica CCAM 63.285,25 56.800,85 -6.484,40 -10,2% 60.000,00 -3.199,15 -5,3%

7214 Projectos de Investimento 0,00 9.960,50 9.960,50 100,0% 0,00 9.960,50 100,0%

652.032,73 686.242,35 34.209,62 5,2% 620.000,00 66.242,35 10,7%

7221 Protocolos SPDA 105.953,20 107.712,35 1.759,15 1,7% 60.000,00 47.712,35 79,5%

7222 CPD - Centro Produção Document 2.035.544,38

7224 CI - Centro Impressão 133.438,33

7223 Gestão Cheques CA 261.599,29 260.322,76 -1.276,53 -0,5% 172.500,00 87.822,76 50,9%

2.536.535,20 2.721.184,57 184.649,37 7,3% 2.157.500,00 563.684,57 26,1%

7231 Auditorias - Não Associadas 0,00 26.235,00 26.235,00 0,0% 0,00 26.235,00 100,0%

72509 Outros 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

3.188.567,93 3.433.661,92 245.093,99 7,7% 2.777.500,00 629.926,92 23,6%

Sub-Total SATA

SPDA

Sub-Total SPDA

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Realizado Orçamentado

SATA

2.353.149,46 184.166,75 428.149,46 22,2%

OUTROS

TOTAL Prestações Serviços

AUDITORIA

8,5% 1.925.000,00

CONTROLO ORÇAMENTAL 
 

2007 2008 Desvio 08/07 2008 Desvio R/O

61   CMVMC 2.238.079,29 2.461.758,66 223.679,37 10,0% 2.038.750,00 423.008,66 20,7%

62   Fornecimentos e Serviços Externos 1.849.749,04 2.119.259,91 269.510,87 14,6% 1.892.930,00 226.329,91 12,0%

63   Impostos 5.126,03 5.619,96 493,93 9,6% 6.000,00 -380,04 -6,3%

64   Custos com Pessoal 2.803.014,32 3.009.884,93 206.870,61 7,4% 2.816.000,00 193.884,93 6,9%

65   Outros Custos Operacionais 17.707,17 18.549,16 841,99 4,8% 25.000,00 -6.450,84 -25,8%

66   Amortizações do Exercício 397.531,49 390.136,97 -7.394,52 -1,9% 407.000,00 -16.863,03 -4,1%

67   Provisões do Exercício 0,00 0,00 0,00 N.A. 0,00 0,00 100,0%

68   Custos e Perdas Financeiros 139.687,36 144.210,86 4.523,50 3,2% 137.900,00 6.310,86 4,6%

69   Custos e Perdas Extraordinários 23.157,35 20.645,08 -2.512,27 -10,8% 0,00 20.645,08 100,0%

86   Imposto s/ Rendimento Exercício 73.200,00 96.069,00 22.869,00 N.A. 0,00 96.069,00 100,0%

RESULTADO 170.082,08 108.231,21 (61.850,87) -36,4% 8.505,00 99.726,21 1172,6%

TOTAL 7.717.334,13 8.374.365,74 657.031,61 7.332.085,00

71   Vendas de Mercadorias 2.754.944,22 3.007.133,09 252.188,87 9,2% 2.600.000,00 407.133,09 15,7%

72   Prestações de Serviços    3.188.567,93 3.433.661,92 245.093,99 7,7% 2.777.500,00 656.161,92 23,6%

73   Proveitos Suplementares 11.383,14 2.883,67 -8.499,47 -74,7% 0,00 2.883,67 100,0%

74   Subsídios à Exploração 287.500,00 250.000,00 -37.500,00 -13,0% 275.000,00 -25.000,00 -9,1%

76   Outros Proveitos Operacionais  1.419.731,22 1.619.415,86 199.684,64 14,1% 1.644.835,00 -25.419,14 -1,5%

77   Reversões 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

78   Proveitos e Ganhos Financeiros 39.242,52 18.051,00 -21.191,52 -54,0% 22.250,00 -4.199,00 -18,9%

79   Proveitos e Ganhos Extraordinários 15.965,10 43.220,20 27.255,10 170,7% 12.500,00 30.720,20 245,8%

TOTAL 7.717.334,13 8.374.365,74 657.031,61 7.332.085,00

Demonstração de Resultados
Realizado Orçamentado
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2007 2008 08/07 2008 Desvio R / O

62211   Electricidade 26.262,17 31.428,43 19,7% 27.300,00 4.128,43 15,1%

62212   Combustíveis 59.826,34 67.039,85 12,1% 60.565,00 6.474,85 10,7%

62213   Água 2.471,53 2.105,28 -14,8% 2.525,00 (419,72) -16,6%

62214   Outros Fluidos 104,25 0,00 -100,0% 215,00 (215,00) -100,0%

62215   Ferramentas e Utens.Desg.Rápido 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

62216   Livros e Documentação Técnica 704,80 875,27 24,2% 825,00 50,27 6,1%

62217   Material de Escritório 26.211,62 28.560,62 9,0% 27.300,00 1.260,62 4,6%

62218   Artigos para Oferta 1.955,07 30.230,83 1446,3% 4.200,00 26.030,83 619,8%

62219   Rendas e Alugueres 17.517,98 12.447,06 -28,9% 10.275,00 2.172,06 21,1%

62221   Despesas de Representação 32.540,86 80.659,30 147,9% 22.500,00 58.159,30 258,5%

62222   Comunicação 93.814,60 96.880,49 3,3% 100.000,00 (3.119,51) -3,1%

62223   Seguros 30.157,69 29.498,25 -2,2% 38.500,00 (9.001,75) -23,4%

62225   Transporte de Mercadorias 49.271,25 58.116,67 18,0% 47.890,00 10.226,67 21,4%

62226   Transporte de Pessoal 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

62227   Deslocações e Estadas 229.436,36 259.429,33 13,1% 234.000,00 25.429,33 10,9%

62229   Honorários 40.856,48 42.335,88 3,6% 43.000,00 (664,12) -1,5%

62231   Contencioso e Notariado 342,00 1.061,84 210,5% 500,00 561,84 112,4%

62232   Conservação e Reparação 107.806,20 95.260,52 -11,6% 107.000,00 (11.739,48) -11,0%

62233   Publicidade e Propaganda 0,00 6.458,05 0,0% 0,00 6.458,05 0,0%

62234   Limpeza, Higiene e Conforto 41.816,11 48.110,80 15,1% 48.500,00 (389,20) -0,8%

62235   Vigilância e Segurança 12.734,92 26.822,65 110,6% 22.160,00 4.662,65 21,0%

62236   Trabalhos Especializados 1.051.037,36 1.167.864,36 11,1% 1.070.000,00 97.864,36 9,1%

62290   Material de Embalagem 768,85 4.587,25 496,6% 3.675,00 912,25 24,8%

62298   Outros Fornecimentos e Serviços 24.112,60 29.487,18 22,3% 22.000,00 7.487,18 34,0%

TOTAL 1.849.749,04 2.119.259,91 14,6% 1.892.930,00 226.329,91 12,0%

Fornecimentos e Serviços Externos
Realizado Orçamentado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL 
Relatório e Contas 2008 62

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Dando cumprimento ao disposto na alínea d) do artigo 34º dos Estatutos da FENACAM – 

Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL, vem o Conselho Fiscal 

dar o seu parecer sobre o Relatório e Contas apresentado pela Direcção relativo ao 

exercício de dois mil e oito (2008). 

O Conselho Fiscal reuniu regularmente durante o ano de 2008 e acompanhou a 

actividade da Federação, tendo feito a análise trimestral dos resultados apresentados. 

Os documentos que suportam a actividade da FENACAM cumprem as normas 

contabilísticas em vigor. 

Registamos que o resultado apurado no valor de €108.231,21 supera o orçamentado, 

não obstante os gastos com as cerimónias do 30º aniversário da Federação e o acerto do 

Fundo de Pensões do ACT. 

Apesar dos esforços da Direcção junto das entidades oficiais no sentido da aprovação do 

novo Regime Jurídico proposto, lamentamos que até à presente data ainda não haja 

qualquer decisão, como seria desejável. 

Sobre o ACE a Direcção da FENACAM tem vindo a desenvolver diversos modelos para a 

sua implementação de modo a que resultem mais valias para o conjunto do CA. 

Constatamos que o SPDA, pela sua actividade e resultados apresentados, continua a ser 

a principal fonte de receita da Federação. Tem superado as expectativas iniciais e isso 

deve-se à comunhão de interesses entre a FENACAM, Caixas e Empresas do Grupo CA. 

O SATA, no presente momento, tem funcionado essencialmente como avaliador de 

património imobiliário, devido à quase ausência de projectos a nível agrícola. As receitas 

estão consolidadas, no entanto, em termos de proveitos ainda não é auto-suficiente. 

O SAUD realizou menos auditorias que o habitual, por um lado devido à concentração de 

Caixas e ao dispêndio de mais dias dos trabalhos realizados e, por outro lado, à saída de 

três elementos ocorrido no ano de 2008. 

O SAF exerce as suas funções técnicas com empenho e competência, procurando 

acompanhar as alterações contabilísticas e tecnológicas. Dá ainda apoio aos Órgãos 

Sociais da Federação. 

Este Órgão congratula-se pelas iniciativas tomadas pela Direcção aquando das 

comemorações do 30º aniversário da FENACAM. 
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Finalmente o Conselho Fiscal propõe aos senhores associados presentes na Assembleia 

Geral a aprovação do Relatório de Contas do exercício de 2008, assim como a aplicação 

dos resultados apresentados. 

Lisboa, 05 de Março de 2009 

 

O CONSELHO FISCAL 

José António Aboim Madeira 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior 

Vitorino António Canteiro de Carvalho 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Oliveira do Hospital 

António Manuel de Abreu Dantas 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Minho 
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