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1. EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE NAS PRINCIPAIS ÁREAS

1.1. ACTIVIDADE COMERCIAL

Apesar da conjuntura extremamente desfavorável, O Grupo Crédito Agrícola conseguiu ainda 

em 2009 um resultado positivo, ao mesmo tempo que manteve a política seguida nos últimos 

anos de manutenção e reforço de provisões prudenciais, no sentido da consolidação financeira 

da Instituição.

O cenário actual da economia portuguesa, coloca desafios complexos na vertente do crédito 

obrigando a acautelar os riscos que lhe estão associados, apresentando ainda uma significativa 

redução das oportunidades de negócio para a expansão de negócio com risco aceitável.

Além disso, e embora o GCA mantenha uma confortável situação liquidez, a necessidade  

de cumprir as recomendações do Banco de Portugal no tocante ao rácio TIER 1 criou,  

em termos de solvabilidade, algumas condicionantes à expansão do crédito ao nível da Caixa 

Central, o que, na parte final do ano, limitou a margem de manobra para o crescimento  

do crédito agenciado.

Paralelamente, e à semelhança do verificado em 2008, a captação de recursos foi condicionada, 

por um lado, pela actual conjuntura económica, que se caracteriza pelo fraco crescimento  

do produto interno bruto nominal, e por consequente, por um reduzido crescimento  

da poupança global, e por outro, pela agressividade comercial que outras instituições 

financeiras têm evidenciado e que se manifesta no nível das taxas de remuneração oferecidas. 

Como se sabe, a generalidade das instituições de crédito em Portugal, à parte o Crédito 

Agrícola, apresentam ainda rácios de transformação de recursos em crédito elevados, sendo 

natural que este factor condicione a sua política na vertente da captação.

No respeitante aos recursos, no seio do Crédito Agrícola procurou-se manter uma actividade 

dinâmica na colocação de Produtos “Fora do Balanço”, dada a sua importância para a retenção 

de Clientes, quando os produtos tradicionais não são competitivos, para além do seu potencial 

para a geração de comissões, e consequentemente para o aumento da Margem Complementar.

Refira-se ainda que a actividade comercial do Crédito Agrícola foi acompanhada, no exercício  

de 2009, por um alargamento da sua rede física, a qual se expandiu de 670 Balcões no final de 2008 

para 682 no final de 2009, bem como pelos desenvolvimentos introduzidos nos canais complementares.
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Este conjunto de factores reflectiram-se na actividade comercial do SICAM que está,  

em grandes números, espelhada nos seguintes indicadores:

Balanço do SICAM Valores em milhões de euros

2008 2009 ∆ Abs. %

ACTIVO (LÍQUIDO) 11.447,3 12.096,9 649,6 5,7%

do qual Crédito a Clientes (líquido) 7.945,3 8.391,5 446,2 5,6%

do qual Aplicações em I.C.’s (líquido) 1.429,5 907,6 -521,8 -36,5%

PASSIVO 10.468,2 11.097,2 629,1 6,0%

do qual Recursos de Clientes 9.612,5 10.070,1 457,5 4,8%

do qual Recursos de I.C.’s 496,5 700,8 204,3 41,1%

SITUAÇÃO LÍQUIDA 979,1 999,7 20,6 2,1%

O activo líquido consolidado do SICAM ultrapassou os 12 mil milhões de euros, observando-se 

um crescimento de 5,7% em relação ao valor homólogo de 2008.

Para este crescimento, o crédito a clientes, em termos brutos, contribuiu com uma expansão 

de 5,8%, correspondendo a mais de 486 milhões de euros, e em termos líquidos, de 5,6%, 

ou seja, mais 446 milhões. Em termos líquidos, o crédito a clientes manteve invariante o seu 

peso no activo líquido em 69,4%, apesar das alterações significativas que se verificaram na 

estrutura do balanço em relação a outras rubricas.

No passivo, mantém-se o peso dominante – 90,8% do total – dos recursos de clientes  

(10.070 milhões de euros), continuando a ser diminuta a parte relativa a recursos de outras 

Instituições de Crédito (5%), excluindo bancos centrais. Considerando o total do passivo  

e da situação líquida, os recursos de clientes situaram-se em 83,3% do total no final de 2009, 

contra 84% em 2008, sendo esta diminuição relativa explicada pelo maior recurso às operações 

de “repo”, junto de outras instituições, por parte do Departamento Financeiro da Caixa Central, 

no quadro de uma gestão dinâmica de Tesouraria.

A evolução da situação líquida do SICAM mantém-se favorável, sendo de registar uma variação 

positiva de cerca de 20,6 milhões de euros em relação a 2008 (+2,1%), atingindo praticamente 

1.000 milhões de euros.
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Por outro lado, tal como já tinha ocorrido em 2008, a taxa de crescimento do crédito a clientes 

(5,8%) foi superior à verificada nos recursos de clientes (4,8%), o que conduziu a um aumento 

no rácio de transformação, de 87,1% em 2008 para 88,0% em 2009.

Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009
∆ Abs.  
09/08

∆%  
09/08

Recursos de Clientes 9.612,5 10.070,1 457,5% 4,8%

Crédito a Clientes 8.372,7 8.858,8 486,1% 5,8%

Rácio de Transformação (%) 87,1% 88,0% 0,9 p.p.

Ao contrário do que se observou em 2008, se se excluíssem as aplicações em papel comercial,  

o crédito a clientes apresentaria um crescimento superior – de 6,8% – e o rácio de transformação por 

sua vez, evoluiria de 81,8% em 2008 para 83,4% em 2009, mantendo-se em nível bastante conservador.

Aliás, como o valor dos depósitos continua a exceder largamente o do crédito, o SICAM continua 

a manter uma forte liquidez no seu balanço, bem evidenciada na sua posição em aplicações 

noutras instituições de crédito (depósitos e títulos de dívida) e em dívida pública.

1.1.1. Depósitos e Outros Recursos

Apesar do menor crescimento da economia e do ambiente marcadamente recessivo que 

caracteriza a actual conjuntura, a que acresce a continuada intensificação da concorrência 

interbancária na área da captação de recursos e da menor atractividade - dado o baixo 

nível das taxas -, dos depósitos tradicionais, é de destacar que os Depósitos de clientes  

do SICAM ainda registaram em 2009 um crescimento significativo de 4,8%, tendo ultrapassado  

os 10.000 milhões de euros em 2009, o que constitui mais um marco na evolução, em termos 

consolidados, do Crédito Agrícola. Este crescimento dos depósitos de clientes foi superior  

ao verificado no conjunto do sistema bancário nacional, que ficou em 2,8%.

Para esta evolução, além da postura e actuação comercial das Caixas Agrícolas, e do capital de 

confiança que granjearam junto das populações locais, que são factores fundamentais, contribuiu 

ainda o impacto das campanhas de recursos lançados a nível do Grupo, e a boa adesão que 

mereceram da parte das Caixas, bem como campanhas a nível local de iniciativa de certas Caixas.
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Depósitos de Clientes do SICAM Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009 ∆ Abs. ∆%

Depósitos à Ordem 2.414,8 2.526,3 111,5 4,6%

Depósitos a Prazo e Poupanças 7.134,4 7.509,3 374,9 5,3%

Encargos a pagar líquidos 63,3 34,5 -28,8 -45,6%

Recursos no Balanço 9.612,5 10.070,1 457,5 4,8%

Refira-se ainda que o ritmo de expansão dos Depósitos a Prazo e de Poupança continuou  

a revelar-se superior ao dos Depósitos à Ordem. 

No que respeita aos recursos fora do balanço assinale-se um crescimento de 27,8%, 

consubstanciado num aumento dos Fundos de Investimento de 42,2% e dos Seguros  

de Capitalização de 21,9%.

Recursos fora do Balanço Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009 ∆ Abs. ∆%

Fundos de Investimento 258,2 367,0 108,8 42,2%

Mobiliários 111,4 123,4 12,0 10,7%

Imobiliários 146,7 243,6 96,9 66,0%

Seguros de Capitalização 619,5 754,9 135,4 21,9%

Total 877,6 1.121,9 244,2 27,8%

(*) Valor total da carteira de investimentos. Os prémios brutos emitidos foram de 110,4 e de 187,4 milhões de euros em 2008  
e 2009, respectivamente.

No que concerne aos Fundos, quer os Mobiliários quer os Imobiliários, apresentaram 

crescimentos assinaláveis, acima do mercado, de respectivamente 10,7% e 66%.

O aumento dos FII deveu-se essencialmente à subscrição de unidades de participação no Fundo 

CA Património Crescente detidas por terceiros e ao lançamento do Fundo CA Arrendamento 

Habitacional, que atestam a popularidade crescente atingida por estes tipos de Fundos junto 

dos clientes e do público em geral.
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A esta evolução não é alheio o objectivo de dinamização da comercialização dos produtos  

de intermediação, como forma de compensar o esmagamento da margem financeira relativa 

aos produtos tradicionais, pelas comissões que lhe estão associadas, bem como a procura  

de outras formas de aplicação por parte dos aforradores.

Refira-se ainda, que apesar da evolução dos recursos fora do balanço, a estrutura de recursos 

não sofreu grandes alterações mantendo-se o peso dominante dos depósitos tradicionais.

1.1.2. Evolução do Crédito

Referência Introdutória: A Função Risco no Grupo Crédito Agrícola

O Grupo Crédito Agrícola deu continuidade à implementação das diversas componentes  

do projecto de “Transformação da Função Risco”, cujo programa é constituído, em matéria 

de avaliação da exposição ao risco de crédito, por diversas iniciativas de diferente natureza  

e amplitude, mas formando um todo coerente entre si. 

Construído numa óptica plurianual, o programa iniciado em 2006, visa ainda assegurar  

a conformidade (compliance) do Grupo, com os novos desafios da regulamentação para 

o sector financeiro. Das diversas iniciativas que se concluíram, desenvolveram ou iniciaram  

ao longo de 2009, destacam-se as seguintes:

F.I.I.

20092008

F.I.M.D.P. e 
Poupança

Estrutura de Recursos

68,6% 67,3%

D.O.

23%

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

Seg. de
capatilização

F.I.I.F.I.M.D.P. e 
Poupança

D.O. Seg. de
capatilização

22,7%

5,9% 6,7%
2,2%
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Modelo de imparidade – O Gabinete de Riscos assegura o cálculo da imparidade da Caixa 

Central e a monitorização do trabalho realizado pelas CCAM neste âmbito, realizando  

a globalidade da análise colectiva de carteiras de clientes e articulando com as CCAM o cálculo 

relativo à análise individual de clientes. No ano transacto, prosseguiram os aperfeiçoamentos 

dos instrumentos e dos processos de cálculo, quer no que se refere aos modelos utilizados, 

quer na implementação de práticas mais eficientes.

Adequação do capital interno ao perfil de risco – Com o intuito de dar resposta ao previsto 

na Instrução 15/2007 do B.P., concebeu-se o processo de auto-avaliação da adequação  

do capital interno, designado por ICAAP (adequação do capital interno ao perfil de risco).  

O cálculo do ICAAP e a realização de testes de esforço (análise de cenários e de sensibilidade 

- Instrução 18/2007 do B.P.) implicaram o desenvolvimento de novos modelos de gestão  

de informação para além da produção dos respectivos relatórios que, constituem não apenas 

obrigações regulamentares mas, principalmente, representam importantes instrumentos  

de gestão estratégica.

Solução de propostas e credit scoring (SPCS) – A SPCS pretende criar um fluxo de trabalho 

padronizado para os processos de concessão de crédito a particulares e pequenos negócios, 

associado a um modelo de credit scoring por segmento. Neste capítulo, assegurou-se a entrada 

em produção de 3 novos modelos de scoring aplicados aos cartões de crédito e realizou-se 

um primeiro exercício de backtesting dos modelos de scoring de crédito ao consumo.

Gestão de Grupos Económicos e de Risco – Concluiu-se o desenho funcional de uma base 

de dados para gestão de grupos económicos e de risco no âmbito do SICAM. Esta ferramenta visa 

a gestão integrada do risco de crédito de grupos de clientes relacionados entre si, permitindo 

uma efectiva gestão de limites de exposição, análises de concentração e ainda controlar  

e reportar exposições que excedam os limites regulamentares definidos como grandes riscos.

Sistema de Controlo Interno – Prosseguiram os esforços tendentes à estruturação 

e desenvolvimento de um sistema de controlo interno no GCA, merecendo particular destaque 

o projecto de autonomização da função e o projecto de desenvolvimento de um portal de apoio 

para o reporte de deficiências e de acompanhamento da sua resolução. O Gabinete de Riscos 

em parceria com o DCO, o DAI, e o DCIG, dando cumprimento aos requisitos regulamentares 

definidos no Aviso 5/2008 do Banco de Portugal, coordena as funções de Controlo Interno  

do GCA através da recolha e tratamento de informação relativa às insuficiências detectadas 

neste domínio, e da produção dos respectivos relatórios regulamentares.
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Estão em curso, e conheceram desenvolvimentos assinaláveis em 2009, alguns projectos  

de grande magnitude, quer no que respeita ao apreciável investimento exigido, quer no que  

se refere ao previsível impacto na melhoria de qualidade da gestão de riscos do SICAM. 

De entre esses projectos destacam-se:

Ferramenta de gestão de garantias (recebidas) – A FGG pretende definir um novo processo 

de registo de todas as garantias recebidas subjacentes às operações de crédito do Grupo, 

onde se assegure a sua adequada caracterização e avaliação. Em 2009 foi desenvolvida 

uma emulação, no âmbito do sistema Profile, que permitirá caracterizar todas as garantias 

existentes, corrigindo e completando a informação existente. Paralelamente, está em curso  

o desenvolvimento da mencionada ferramenta de gestão de garantias, cuja entrada em 

produção se espera venha a ocorrer no decurso do 3º trimestre de 2010.

Infra-estrutura de Suporte ao Risco – A criação de um repositório de dados adequado 

às necessidades da Função Risco do Grupo constitui um dos maiores objectivos que se pretende 

alcançar até ao final de 2010. Assim e durante o ano findo, concluiu-se a especificação técnica 

de requisitos, assegurou-se o licenciamento do Datamart e preparou-se a consulta para 

implementadores da solução informática.

Relatório de Disciplina de Mercado – Decorrendo do previsto no Aviso nº10/2007 do Banco 

de Portugal foi elaborado o relatório anual de divulgação pública de informação, no sentido  

de divulgar as principais políticas e práticas do grupo Crédito Agrícola na gestão do risco.

Central de Balanços – No início de 2009 foi implementado o repositório de dados único onde 

se encontra reunido um conjunto relevante de informação económica e financeira de clientes 

empresariais do SICAM, com envolvimento efectivo ou potencial. A aplicação materializa  

o necessário suporte ao respectivo processo de concessão e acompanhamento de crédito  

e ao modelo de avaliação de risco, facultando a análise sistematizada dos respectivos 

elementos financeiros e assegurando a consistência da informação e a sua integração  

com outras aplicações, designadamente workflow de propostas de crédito, sistemas de alertas 

de risco, imparidade, modelo de rating, entre outros.

1.1.2.1. Evolução do Crédito

Em 2009, a actividade creditícia registou um notável aumento de 5,8% face ao período 
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homólogo anterior, sendo o crédito a empresas o que mais contribuiu para essa evolução (+6,9%).  

Refira-se que, ao contrário do verificado em 2008, as aplicações em papel comercial  

reduziram-se em cerca de 41 milhões de euros. Não considerando o papel comercial, 

parte significativa do qual beneficia de garantias de outros bancos, e portanto corresponde 

essencialmente a aplicações de liquidez, o crescimento do crédito concedido a empresas 

cifrar-se-ia em 9% e o do crédito total em 6,7%.

Crédito a Clientes Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009
Variação Estrutura 

2009absoluta relativa

Crédito a Clientes 8.372,7 8.858,8 486,1 5,8% 100,0%

Empresas 4.133,1 4.418,7 285,6 6,9% 49,9%

Particulares 4.239,6 4.440,1 200,4 4,7% 50,1%

Compromissos perante terceiros 1.099,9 1.130,2 30,3 2,8% 100,0%

dos quais linhas de crédito irrevogáveis 644,8 662,5 17,7 2,7% 58,6%

dos quais linhas de crédito revogáveis 411,1 413,2 2,1 0,5% 36,6%

Garantias Prestadas 1 315,1 361,7 46,6 14,8% n.a.

1 Inclui garantias e avales prestados e créditos documentários de importação

Este acréscimo decorreu da actividade comercial quer das Caixas Agrícolas quer  

da Caixa Central.

Relativamente aos Compromissos perante Terceiros, assistiu-se a um acréscimo de 2,8% face 

ao exercício de 2008 – de 1.100 para 1.130 milhões de euros - devido essencialmente à evolução 

dos compromissos irrevogáveis, que aumentaram globalmente cerca de 18 milhões de euros. 

No que concerne às Garantias Prestadas, contrariamente ao verificado em 2008,  verificou-se um 

aumento no seu valor global em 14,8%, explicável pelo acréscimo em tomada firme de papel 

comercial, que registou um aumento absoluto de aproximadamente 40 milhões de euros, e pelo 

efeito de base decorrente da redução do valor das garantias emitidas no exercício transacto.
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Evolução do crédito por tipo de operação Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009 ∆ Abs. ∆ %

Crédito à Habitação a) 2.117,3 2.341,7 224,4 10,6%

Contas Correntes Caucionadas 673,2 665,1 -8,1 -1,2%

Descontos Comerciais 106,7 90,0 -16,7 -15,7%

Leasing 147,7 167,1 19,4 13,1%

Cartões de Crédito 40,8 42,6 1,8 4,4%

Descobertos 42,9 28,2 -14,7 -34,3%

Operações com o Estrangeiro 10,2 9,8 -0,4 -4,0%

Papel Comercial 511,0 463,4 -47,6 -9,3%

Contratos de Financiamentos b) 4.686,7 5.029,3 342,6 7,3%

Rendimentos a receber (líq.) 56,1 36,9 -19,2 -34,3%

Receitas com rendimento diferido (líq.) -20,0 -15,3 4,7 -23,4%

Crédito a Clientes (1) 8.372,7 8.858,8 486,1 5,8%

a) A rubrica Crédito à Habitação inclui o "Crédito Multiusos" (C.H. complementar)  
b) Inclui empréstimos de maturidades diversas.

 

Na evolução do crédito por tipologia de operações é de destacar o seguinte:

O Crédito à Habitação, apesar de ter diminuído ligeiramente o seu peso na estrutura 

do crédito a clientes do SICAM (de 24,8% do total em 2008 para 24,5% em 2009), cresceu  

a um ritmo muito superior ao evidenciado pelo sector bancário no seu conjunto (10,6% no caso 

do Crédito Agrícola e 2,6% no sistema bancário). Esta evolução traduziu a adesão à campanha 

multimédia lançada para a promoção deste produto, num contexto em que outras instituições, 

em resultado de constrangimentos de balanço e também pela interrupção das operações 

de titularização – a que o Crédito Agrícola, dada a sua situação de liquidez não recorreu 

até aqui – abrandaram o seu crescimento nesta área. Pode assim dizer-se que, no tocante  

a este produto, com forte potencial na vinculação dos clientes, o Crédito Agrícola tirou partido  

das vantagens estratégicas de que desfruta na actual conjuntura de crise, que consistem  

na sua folgada situação de liquidez e solvabilidade.
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Tal como já veio sucedendo nos anos anteriores, a locação financeira continuou a ser uma 

das tipologias de financiamento privilegiada por parte dos clientes do Crédito Agrícola, sendo 

de destacar que mais de 90% das Caixas Associadas intervieram na celebração de contratos 

de locação financeira destinados aos seus clientes (ver desenvolvimento no ponto 1.1.2.4).  

O valor total dos financiamentos nesta modalidade passou assim de 148 milhões de euros  

em 2008 para 167 milhões em 2009, correspondendo a um acréscimo de 13,1%.

À semelhança dos anos anteriores, o crédito agenciado voltou a registar nova quebra, desta 

vez de 3,5%, diminuindo a sua importância na carteira da Caixa Central.

Evolução do Crédito Agenciado  Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009
Variação

Absoluta %

Crédito à Habitação * 221,8 208,9 -12,8 -5,8%

Cartões de Crédito 23,8 23,6 -0,2 -0,9%

Descontos Comerciais 1,5 0,9 -0,7 -43,2%

Contas Correntes Caucionadas 25,6 23,5 -2,1 -8,3%

Financiamentos 177,3 167,0 -10,3 -5,8%

Leasing 111,1 117,6 6,5 5,9%

Operações com o Estrangeiro 2,1 2,0 -0,1 -4,3%

TOTAL 563,2 543,5 -19,7 -3,5%

* A rubrica Crédito à Habitação inclui o "Crédito Multiusos" (C.H. complementar)

Tal situação, que ocorre a despeito da modificação do sistema de comissionamento de modo 

a tornar o contrato de agência mais atractivo para as CCAM, é justificada pelo aumento  

da capacidade de concessão de crédito por parte das Caixas Associadas – fruto da política  

de fusões levadas a cabo e consequente aumento dos seus fundos próprios –, bem como pelo 

número crescente de Caixas com autorização para ampliar o âmbito da sua actividade. 

Refira-se que o leasing foi a única tipologia de crédito onde se verificou uma evolução positiva 

e crescente no crédito agenciado: aumento de 5,9% em 2009 versus 2,6% em 2008.
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1.1.2.2. Empresas 

No segmento de empresas, como se referiu, em termos globais, verificou-se um crescimento 

assinalável de 6,9%. Regista-se como factor de destaque a quebra no crédito sob a forma  

de papel comercial, que em 2008 havia sido a rubrica com maior evolução, e o forte crescimento 

na locação financeira (+16,5%).

Empresas Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009
Variação Estrutura 

2009absoluta relativa

Crédito a Empresas 4.133,1 4.418,7 285,6 6,9% 100,0%

     Contas Correntes Caucionadas 554,1 558,9 4,8 0,9% 12,6%

     Descontos Comerciais 90,3 78,8 -11,5 -12,8% 1,8%

     Locação Financeira (Leasing) 118,1 137,6 19,5 16,5% 3,1%

     Financiamentos 1 3.370,6 3.643,4 272,9 8,1% 82,5%

          do qual Papel Comercial 504,8 463,4 -41,4 -8,2% 10,5%

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

O valor das contas correntes caucionadas, por sua vez, manteve-se praticamente inalterável 

denotando o maior rigor na concessão deste tipo de crédito.

Os descontos comerciais registaram uma quebra de 12,8%, consequência da diminuição  

do recurso a este tipo de financiamento.

1.1.2.3. Particulares 

No segmento de particulares, assistiu-se a uma evolução moderada da carteira de crédito, 

que atingiu uma variação positiva de 4,7% relativamente ao exercício anterior.
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Particulares e Micro-negócios Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009
Variação Estrutura 

2009absoluta relativa

Crédito a Particulares 4.239,6 4.440,1 200,4 4,7% 100,0%

     Crédito à Habitação 1 2.117,3 2.341,7 224,4 10,6% 52,7%

     Crédito ao Consumo 2 381,1 395,6 14,5 3,8% 8,9%

          do qual Cartões de Crédito 40,4 41,9 1,5 3,7% 0,9%

     Locação Financeira (Leasing) 28,3 28,3 -0,1 -0,3% 0,6%

     Outro Crédito por Desembolso de Fundos 3 1.713,0 1.674,6 -38,4 -2,2% 37,7%

1 A rubrica Crédito à Habitação inclui o "Crédito Multiusos" (C.H. complementar) 
2 Valores apurados em função de linha, sublinha e finalidade de crédito (inclui descobertos) 
3 Inclui descobertos, efeitos descontados, contas correntes e empréstimos de maturidades diversas.

Esta evolução consubstanciou-se essencialmente no acréscimo verificado no Crédito  

à Habitação, de 4,7% que correspondeu a um aumento do crédito concedido de 224.4 milhões 

de euros, fruto da política levada a cabo de promoção deste produto, no quadro da dinamização 

da rede agora reforçada. Contrariamente, as operações agenciadas apresentaram, no crédito 

à habitação, uma variação negativa que se situou nos 5,8%, isto é, menos 12,8 milhões  

de euros que em 2008. Para além de uma dinâmica relativamente fraca no crédito agenciado, 

contribuíram para esta variação a transferência de Créditos à Habitação agenciados quer para 

outras Instituições quer para as próprias Caixas Associadas. 

Refira-se ainda que o crédito ao consumo registou um aumento de 3,8% suportado pelo 

aumento do crédito concedido através de cartões (+3,7%). No entanto, continua a representar 

apenas uma pequena parcela do crédito concedido a particulares (8,9%) face aos restantes 

produtos, em cuja estrutura continua a ter peso dominante o crédito à habitação – 52,7% –,  

tal como se verifica no conjunto do sistema bancário. 

1.1.2.4. Locação Financeira

Tal como já vinha sucedendo nos anos anteriores, e se referiu atrás, a locação financeira 

manteve-se como uma tipologia de preferência por parte dos clientes do Crédito Agrícola para 

o financiamento do investimento, sendo que apenas seis Caixas Associadas não intervieram  

na celebração de contratos de locação financeira destinados aos seus clientes.
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No 2º trimestre do ano foi lançado o novo produto de “Leasing em Consórcio” que permite 

às Caixas Agrícolas efectuar, na modalidade de leasing, o financiamento da aquisição de imóveis 

pelos seus clientes. Tal tem proporcionado uma alternativa de crédito ao mútuo com hipoteca, 

em que o enquadramento da garantia é aliás mais forte, dado que, em vez da hipoteca, a Caixa 

Agrícola fica ela própria com a co-propriedade do bem, em conjunto com a Caixa Central,  

na proporção do valor do imóvel financiado pela CCAM e pela Caixa Central.

Algumas Caixas Associadas já aderiram a esta modalidade, na qual o número de operações 

tem vindo gradualmente a crescer.

Como já se apontou, a carteira global de crédito em locação financeira ascendia no fim  

de 2009 a 167,1 milhões de euros, o que revela um crescimento de 13,1% em relação a 2008,  

com a seguinte decomposição:

Tipo de bem locado Valores em milhões de euros

2008 2009
Variação 2008/2009 Estrutura carteira

Absoluta % 2008 2009

Viaturas    47,2 51,3 4,0 8,6%  32,0% 30,7% 

Equipamentos 48,5 65,3 16,8 34,7% 32,8% 39,1%

Imóveis 52,0 50,5 -1,5 -2,9% 35,2% 30,2%

Total 147,7 167,1 19,4 13,1% 100,0% 100,0%

Em 2009, a celebração de contratos de leasing imobiliário em consórcio com as Caixas 

Agrícolas representou activos de aproximadamente 2,8 milhões de euros.

Verifica-se, em especial, que o leasing automóvel – em que as CCAM têm um papel acrescido 

na celebração dos contratos –, e vem apresentando um peso crescente no financiamento  

de viaturas ligeiras, tendo-lhe cabido 62% do total de contratos de viaturas ligeiras.  

Assim, o financiamento nesta modalidade –, ainda cresceu 8,6% em 2009, apesar da profunda 

retracção do mercado automóvel, ocupando 30,7% do total da carteira de locação no fim  

do exercício.

Foi porém a locação financeira de equipamentos a que apresentou o crescimento mais forte, 

com 34,7%, ficando a perfazer 39,1% da carteira.
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1.1.3. Meios Electrónicos de Pagamento

A actividade desta área continuou a ser fortemente influenciada pela alteração do Modelo 

de Negócio para os Meios de Pagamento, com implicações estruturais a nível do mercado 

nacional e impacto na oferta comercial e sua rentabilidade. Outro factor relevante prende-se com 

a margem potencial de crescimento na área de cartões de crédito de que o Crédito Agrícola 

possui, tendo em conta o diferencial da nossa quota de mercado em cartões de débito, face  

à que se observa nos de crédito.

Das actividades que potenciaram o crescimento do negócio dos meios electrónicos  

de pagamento destacam-se, nas diferentes vertentes:

Novos Produtos

 Adesão à marca MasterCard com o intuito de complementar a oferta do Crédito Agrícola 

como Emissor, bem como dar suporte à futura oferta do Serviço de Acquiring;

 Desenvolvimento do Cartão Business nos segmentos Empresas e Negócio, estando 

actualmente a ser efectuado o respectivo desenvolvimento informático;

 Foram desenvolvidas as condições para o lançamento do Piloto do Cartão CONTACTLESS, 

em parceria com a SIBS e com os principais Bancos Emissores, com o lançamento  

de um produto Mastercard (débito) e de um Produto Visa (crédito). Este Piloto permitirá  

ao GCA a emissão de produtos inovadores com uma comunicação centrada na comodidade 

de utilização, que permitem o aumento da utilização de cartões em transacções de pequeno 

montante (“guerra ao cash”), bem como a penetração na Base da Dados de Clientes;

 Lançamento dos Cartões Co-Branded Centro Cultural e Congressos de Caldas da Rainha, 

Santa Casa da Misericórdia de Pombal, Beira Sumos, Intermarché de Mirandela, CEVAL – 

Centro Empresarial dos Vales do Lima e Minho, e Panike.

Novos Serviços

Foram desenvolvidas as condições para o lançamento do Serviço de Acquiring. Com este 

Serviço, os comerciantes passam a negociar directamente com o Grupo CA as condições 

para aceitação de pagamentos com cartões VISA e MasterCard, criando assim condições 

mais competitivas, com a captação de uma maior quota-parte do valor gerado na utilização  

dos cartões, tendo por objectivo a penetração junto do segmento comerciante.
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Encontra-se em curso o Piloto para o lançamento do Serviço de Acquiring, que terá como 

base a marca CA&companhia – segmento de comerciantes – estando esta Linha de Oferta  

em renovação para a marca “Rede CA&companhia”.

Desenvolvimento das Parcerias Co-Branded

 Procedeu-se à expansão do protocolo com a Pharma+, definindo-se condições preferenciais 

para Antecipação de Comparticipação de Receituário, Apoio à Tesouraria, Apoio  

ao Investimento e Aquisição de Imóveis, e Apoio à recuperação e Modernização da Farmácia;

 Encontram-se em processo de migração as parcerias Co-Branded que apresentam 

um menor índice de colocação de cartões (até 5.000 cartões) para o produto CA&companhia 

(migração de imagem);

 Definiu-se uma Estratégia para colocação de Cartões Co-Branded por sector de actividade: 

CA&companhia Distribuição, Cartão Instituições de Solidariedade, Cartão Bombeiros, 

Cartão Santas Casas da Misericórdia, Cartão Educação e Cartão AEP.

Resumo dos Principais Indicadores

 Aumento do Número de Cartões, nomeadamente dos Cartões de Crédito, destacando-se 

o aumento de 18% dos Cartões Co-Branded em circulação. Este crescimento permitiu 

alcançar a Quota de Mercado de 4% nos Cartões de Crédito em circulação e de 11%  

do Número de Cartões de Débito;

 Aumento do Número e Volume de Transacções efectuadas com os Cartões de 7% e 10%, 

respectivamente;

20092008

220.000

200.000

∆1%

Número de Cartões de Crédito

20092008

∆18%

100.000

60.000

80.000



03 EVOLUÇÃO GERAL DA ACTIVIDADE 
DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

52

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

anterior de 5%, e apresenta uma quota de mercado de 10%;

A instalação de Terminais de Pagamento Automático continuou a registar uma evolução 

positiva, nomeadamente com o lançamento do Pack CA&companhia, o que permitiu alcançar 

a quota de Mercado de 6%.

1.1.4. Canais Complementares

O ano 2009 contou com o desenvolvimento e arranque de projectos, alguns dos quais iniciados 

em 2008, nomeadamente o reforço de segurança nos canais Homebanking com o lançamento 

do SAF (Sistema de Autenticação Forte), que consiste fundamentalmente na disponibilização 

de um nível adicional de segurança e na implementação de limites diários. As acções  

de recuperação de crédito, ao nível dos Clientes Particulares, desenvolvidas pelo serviço Linha 

Directa, registaram um crescimento significativo e iniciaram-se igualmente novos projectos 

que visam a dinamização do negócio e divulgação dos vários Canais Complementares a todo  

o Grupo CA e aos seus Clientes em particular.

∆7%

20092008
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65.000.000

60.000.000
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3.000.000
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∆5%

20092008
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1.200

1.300

Número de ATMs
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20092008
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15.000

14.000

Número de TPAs
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A procura e exigência por parte dos Clientes na oferta de novas funcionalidades nestes serviços 

tem sido uma constante não só pela agressividade concorrencial praticada, mas também pelo 

aumento de utilização dos mesmos, levando a que estas áreas sejam consideradas estratégicas 

para o futuro das instituições, capazes de responder a novos desafios de negócio.

Destacam-se ao longo de 2009 as seguintes iniciativas:

 Reforço das acções de recuperação de crédito por parte do serviço Linha Directa, solicitadas pelas 

CCAM, com vista a dar resposta ao aumento da procura registada e melhorar os níveis de recuperação;

 Arranque do projecto de reestruturação / reorganização de 

conteúdos do Site CA, que contempla fundamentalmente 

segmentação da oferta de Clientes – Particulares e 

Empresas, novo Webdesign, novas opções de pesquisa, 

reorganização de toda a estrutura, apresentação de 

Microsites das Caixas Associadas, actualização e validação 

de todos os conteúdos, integração de novas informações  

de mercado, entre outros desenvolvimentos;

 Implementação de um nível adicional de segurança denominado Sistema de Autenticação 

Forte que consiste no envio de um código SMS por transacção e implementação de limites 

diários, no canal On-Line;

 Com o objectivo de impedir a concretização de fraude no canal internet foram ainda 

em 2009, definidos requisitos adicionais de alerta a implementar ao longo de 2010.

 No final do 1º semestre, foi apresentado um piloto 

de um conceito inovador de Quiosque Bancário.  

Este projecto veio responder à necessidade de em  

locais onde não existem Balcões CA, ser disponibilizado 

um espaço que integra um conjunto de serviços 

e soluções financeiras, capazes de responder  

a necessidades de negócio dos Clientes, permitindo  

que estes possam interagir com as respectivas CCAM;

 O 2º semestre de 2009 contou com a disponibilização de um leque alargado de novas 

funcionalidades no On-Line, nomeadamente a disponibilização da aplicação de Débitos 
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Directos, todo o processo de validação e informação da DMIF, consulta de Depósitos 

Estruturados, entre outras funcionalidades e melhorias realizadas;

 Realização, no final de 2009, de uma campanha comercial de canais que teve como principal 

objectivo reforçar a carteira de Clientes aderentes ao On-Line Particulares e aumentar 

a adesão ao SAF.

Seguidamente destacam-se os principais indicadores registados em cada um dos serviços,  

ao longo do ano.

A) Evolução do Serviço Linha Directa (Contact Center) 

O serviço Linha Directa transaccional registou em 2009 um crescimento na ordem dos 9% 

nos contactos Inbound. O número de Clientes que contactou o serviço registou, igualmente, 

um crescimento de 11% face ao ano anterior. 

Relativamente às acções de Outbound realizadas, destacam-se as acções de Telecobranças 

para crédito próprio (10 CCAM até final de 2009), crédito agenciado e cartões de crédito.

Os resultados desta acção registaram 62% de Clientes recuperados e 43% de montante 

recuperado. Estes valores traduzem, para 2009, um aumento de 2% em Clientes Recuperados, 

apesar de registarmos uma diminuição de 9% nos montantes recuperados face a 2008.

Esta descida resulta do aumento significativo da Carteira de Incumprimento (+62% face  

a 2008). No entanto, o último trimestre já regista um aumento nos valores recuperados.

9%

20092008

Total de Contactos Inbound

295.804

270.682

11%

20092008

Total de Contactos Cliente

245.513

221.938



03 EVOLUÇÃO GERAL DA ACTIVIDADE 
DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

55

B) Evolução do Serviço de Internet Banking – On-Line

B1) On-Line  Empresas

No Serviço On-Line Empresas registou-se um crescimento de cerca de 57% nas adesões 

e 56% nas adesões activas, em relação ao ano 2008.

O quadro seguinte apresenta a evolução semestral do volume de transacções do serviço  

On-Line Empresas em 2009, tendo alcançado um crescimento de 35% do 1º para o 2º Semestre.

20092008

26.425

16.844

57%

56%

20092008

24.751

15.915

1º Semestre 2009 2º Semestre 2009

2.187.278

350.082 398.551

3.031.917

2.187.2782.187.278

350.082350.082350.082350.082350.082350.082350.082350.082350.082350.082 398.551398.551398.551398.551398.551398.551398.551398.551398.551

3.031.9173.031.917

Operações Consultas
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B2) On-Line Particulares

O Serviço On-Line Particulares registou um crescimento de cerca de 14% nas Adesões 

ao Sistema MultiCanal. As Adesões Activas do Serviço On-Line Particulares representaram 

um crescimento de 26% face ao ano 2008.

No quadro seguinte é apresentada a evolução semestral do volume de transacções do serviço 

On-Line Particulares em 2009, tendo representado um crescimento de 21% do 1º para 

o 2º Semestre.

14%

20092008

180.075

158.435

26%

20092008

86.452

68.474

1º Semestre 2008 2º Semestre 2008

5.077.810

655.406 711.774

6.251.449

Operações Consultas
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C) Evolução do Serviço Balcão 24      

O Serviço Balcão 24 assinalou em 2009 o seu 5º ano de lançamento, contando com 197 Balcões 

inicializados, o que representou um crescimento de 13% de serviços instalados em relação  

a 2008. A rede de Caixas aderentes decresceu 4% devido ás fusões verificadas em 2009.

O número total de transacções registou um crescimento de 21%, face ao ano 2008. O número 

médio de transacções/mês por equipamento situa-se nos 2.351.

13%

20092008

B24 - ATM’s Inicializadas

195

172

-4%

20092008

Rede Balcões 24

67
70

749.909 21%

975.519 5.233.662

4.313.608

4.258.143

3.563.699Ano 2008

Ano 2009

Operações Consultas
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No quadro seguinte é apresentada a evolução semestral do volume de transacções do serviço 

Balcão 24 em 2009 que registou um crescimento no total de operações realizadas de 8%,  

face ao 1º Semestre 2009.

D) Site Institucional Crédito Agrícola (www.creditoagricola.pt)

Em 2009 registaram-se 7.485.269 Visitas (+33% face a 2008), ao Site Institucional do Grupo 

Crédito Agrícola, representando uma média de 625.000 visitas/Mês, as quais foram efectuadas 

por 1.887.198 Visitantes Únicos.

Estas visitas resultaram em 12.580.344 Páginas Vistas o que reflecte um crescimento de 24% 

face ao número de páginas vistas em 2008 (10.128.783). 

De seguida, apresentam-se os principais indicadores de actividade do Site Institucional  

do Crédito Agrícola durante o ano 2009: 

1º Semestre 2009 2º Semestre 2009

B24 - Total de Operações Financeiras / Consultas

2.213.620

Operações Consultas

508.157467.362

2.044.523
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1.1.5. Área Internacional, Emigração e Representações Exteriores

1.1.5.1. Área Internacional

A actividade internacional foi condicionada pela crise económico-financeira que exigiu uma 

vigilância contínua tendo em vista a minimização do risco de contraparte e risco-país.

No último trimestre do ano a economia mundial começou a dar sinais de recuperação pelo que 

se procedeu a novas revisões dos limites para Instituições Financeiras, mas sempre norteadas 

por critérios de prudência.

No âmbito da relação com os Bancos Correspondentes realça-se a captação de operações 

para apoio a empresas, integradas em grupos internacionais, com actividade em Portugal.  

Por outro lado procurou-se detectar oportunidades de renegociação das respectivas condições.

Na Área de Promoção do Negócio manteve-se a elaboração de estatísticas e de análises sobre 

a evolução das operações de estrangeiro por Caixa, por Cliente e por Produto. 

A pedido de algumas CCAM, e com o objectivo de dinamizar esta área de negócio, foi efectuado 

acompanhamento em visitas a alguns clientes.

O negócio internacional, intermediado pela Caixa Central, em Dezembro de 2009 ascendia  

a 1.439 milhões de euros representando um decréscimo de cerca de 16,33% em relação  

24%24%

20092008

Exibições de Páginas

12.580.344

10.128.783

38%33%

Número de Visitas Visitantes

Números de Visitas / Visitantes

7.485.269

5.624.269

2008 2009

1.887.1981.370.940
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a igual período do ano anterior, o que se explica pela redução do comércio externo português.  

Com efeito, a quota de mercado evoluiu positivamente passando de 1,67% para 1,71%.

Contrariando a tendência dos últimos anos as operações documentárias registaram  

um crescimento de 39,5%. No entanto, esta evolução ficou a dever-se à emissão pontual  

de uma garantia bancária de montante particularmente elevado para a importação  

de produtos agrícolas, a solicitação e com contragarantia de uma instituição financeira europeia  

de primeira linha, garantia entretanto reduzida após o rateio habitual da quantidade a importar 

pelos diversos operadores interessados.

Não considerando esta operação o crescimento teria sido de apenas de 4,6% e a redução  

do volume total de operações ascenderia a cerca de 15,5%.

Refira-se que para contrariar a estagnação do negócio com o estrangeiro, que se verifica  

há vários anos, se exige uma maior proactividade das áreas comerciais do CA, que no contexto 

de retracção actual se torna ainda mais premente, dado que a redução do volume geral de 

negócio vai intensificar a concorrência entre os bancos.

Em 2009 prosseguiu-se o desenvolvimento do projecto SEPA, realçando-se a entrada em vigor 

da Directiva de Serviços de Pagamento que exigiu adaptações, quer ao nível regulamentar, 

quer ao nível tecnológico.

A Caixa Central continuou a participar activamente nos Grupos de Trabalho no âmbito da CISP 

(Comissão Interbancária para os Sistemas de Pagamento) e colaborou nos grupos de trabalho 

que funcionaram junto da EBA (European Bank Association).

Operações de Estrangeiro Valores em milhares de euros excepto %

2008 2009 2009/2008

Volume Estrutura  % Volume Estrutura  % ∆%

Operações Documentárias (*) 60.410 3,5% 59.283 4,1% -1,9%

Operações Não-Documentárias 1.659.505 96,5% 1.379.799 95,9% -16,9%

Total 1.719.915 100,0% 1.439.083 100,0% -16,3%

(*) Inclui saldos a Dezembro/2009 das operações que envolvem crédito
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Como se referiu acima, a quota de mercado evoluiu positivamente, atingindo 1,71% face  

a 1,67% no ano anterior.

Comércio Internacional - Quota do C.A. Valores em milhões de euros excepto %

Nacional(*) CA(**) Quota de Mercado

2008 99.123 1.660 1,67%

2009 81.159 1.384 1,71%

(*) Valores do Comércio Internacional de Mercadorias e Serviços
(**) Exclui Emigração

1.1.5.2. Emigração e Representações Exteriores 

Esta unidade orgânica da Caixa Central, tem efectivamente um papel transversal no Grupo 

Crédito Agrícola, dado que o seu âmbito de actividade é o segmento dos não residentes em 

Portugal, bem como o desenvolvimento e acompanhamento do negócio de clientes nacionais, 

além fronteiras, optimizando e fortalecendo assim o relacionamento destes segmentos com 

o Grupo.

Com o objectivo estratégico de dar os primeiros passos no sentido de criar bases para 

uma verdadeira internacionalização do Crédito Agrícola foram, ao longo do ano de 2009, 

desenvolvidas inúmeras acções com o intuito de aumentar a notoriedade da nossa Instituição. 

As participações e patrocínios de eventos culturais, acções filantrópicas ou cursos de formação 

ministrados no exterior, são alguns exemplos disso.

Com esta presença mais assídua junto das comunidades portuguesas e de empresas sediadas 

no exterior que mantêm ou pretendem desenvolver negócio com Portugal, tem aumentado  

o fluxo de angariação de clientes (particulares e empresas) que inicia uma relação comercial 

com o Crédito Agrícola.

Emigração

Este segmento de clientes tem de facto uma expressão notória no Crédito Agrícola, justificando 

sobremaneira a primazia da atenção das estruturas comerciais presentes no exterior  

e as respectivas acções comerciais.



03 EVOLUÇÃO GERAL DA ACTIVIDADE 
DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

62

Como corolário desta estratégia, verificamos que as quotas de mercado do Grupo CA,  

quer no que diz respeito às remessas de emigração quer aos depósitos da diáspora, registam 

novo crescimento comparativamente com o período homólogo de 2008, o que se traduz 

num crescimento continuado desde há 10 anos. Realça-se o comportamento das remessas,  

com um crescimento de 3,3% em volume (8,8% em número de operações), o que eleva a quota 

de mercado do Grupo CA para mais de 15%, ou seja um crescimento aproximado de 2 pontos 

percentuais.

Relativamente aos depósitos regista-se também um crescimento, em contra ciclo com  

os valores nacionais que apresentam um decréscimo.

Remessas de Emigração Volume em milhares de euros

N° Oper. Volume Q.M.

2007 427.652 319.701 12,4%

2008 473.741 336.393 13,5%

2009 515.502 347.337 15,4%

∆ 08/09 8,8% 3,3% + 1,9 p.p.

150.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

200.000

250.000
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Volume de Remessas de Emigrantes com destino ao Grupo CA 

(Valores em milhares de €)



03 EVOLUÇÃO GERAL DA ACTIVIDADE 
DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

63

Depósitos de Emigração Volume em milhares de euros

Nacional Grupo CA Q.M.

2007 7.240.000 255.312 3,5%

2008 7.837.000 261.077 3,3%

2009 7.670.000 265.288 3,5%

∆ 08/09 -2,1% 1,6% + 0,2 p.p.

Não inclui os DP's de Emigrantes na SFE

Destaque ainda para a recente actividade direccionada para o segmento dos Imigrantes,  

de que é exemplo a conclusão de implementação, na rede do Crédito Agrícola, do serviço  

de transferências internacionais via Western Union, que tem registado um crescimento 

apreciável, traduzido na movimentação mais de 4,5 milhões de euros, durante o ano de 2009.

Sucursais Financeiras Exteriores

As Sucursais Financeiras Exteriores da Caixa Central, são a estrutura preferencial para 

actuar na oferta de produtos e serviços ao segmento específico dos não residentes em geral  

e dos emigrantes portugueses em particular.

Actuando num mercado extremamente competitivo do lado da captação de negócio  

e simultaneamente presente nos mercados financeiros em que a gestão do risco  

e da volatilidade é cada vez mais exigente, a actividade das SFE’s ao longo de 2009 teve como 

principais objectivos, garantir a competitividade dos seus produtos por um lado e o rigor  

e segurança da gestão financeira inerente ao seu balanço.

Merecem especial destaque os resultados consolidados alcançados que se cifraram em cerca 

de 1,2 milhões de euros, representando um acréscimo de mais de 121% relativamente a 2008.

Para 2010, a estratégia do Grupo irá privilegiar o desenvolvimento sustentado da actividade 

com os não residentes, bem como a detecção de oportunidades de negócio no exterior  

que serão direccionadas para o segmento de empresas portuguesas que procuram expansão 

além-fronteiras, assentando esta estratégia numa maior diversificação da presença física  

do Grupo Crédito Agrícola no exterior.
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1.2. ACTIVIDADE FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITAIS

1.2.1. Estratégia de Actuação na Área de Tesouraria

O ano de 2009 continuou a ser marcado pelas sequelas da crise financeira que atingira o seu clímax 

na parte final de 2008, em reacção à falência do Banco Lehman. Em particular, os Bancos Centrais 

haviam entretanto activado uma verdadeira bateria de iniciativas anti-crise, entre elas, uma diminuição 

pronunciada das taxas de juro oficiais, as quais pura e simplesmente “aterraram” em níveis próximos 

de 0%. Com efeito, na Zona Euro, a taxa directora do BCE, que ainda em Julho de 2008 se encontrava 

em subida (para 4,25 %), desceu vertiginosamente a partir da reunião do BCE de 8 de Outubro  

de 2008 e atingiria 1% em Maio de 2009. As taxas Euribor, por sua vez, atingiriam mínimos que haveriam  

de chegar a 0,700% e 0,987%, respectivamente, nos prazos de três e de seis meses. 

Neste contexto, as aplicações da Tesouraria guiaram-se pelas seguintes linhas de força: 

 Minorar o impacto da pronunciada diminuição das taxas de juro sobre a sua remuneração; 

 Gerar a partir de uma alteração do seu mix, que retirasse partido dos elevados spread 

de mercado, uma margem adicional a transferir para as Caixas Associadas – nomeadamente 

através do Depósito a Prazo Especial de Cobertura (DPEC) – em apoio ao seu esforço  

de retenção da base de depósitos em circunstâncias de aproximação aos limites naturais 

de ajustamento das taxas de juro dos recursos comerciais – com as taxas de referência  

de mercado próximas de zero como referido – e de recrudescida concorrência; 

 Fazê-lo, ainda, sem prejuízo da liquidez, de harmonia com critérios de crédito fortemente 

condicionados no contexto da crise e, mantendo, relativamente à duração das aplicações  

das Caixas Associadas junto da Caixa Central, um alinhamento apropriado nas circunstâncias.  

Esta orientação corporizou-se num conjunto de iniciativas consistentemente levadas a cabo  

ao longo de 2009, das quais destacamos:

 O alongamento da duração das aplicações no mercado monetário interbancário 

e no mercado de capitais, neste último através da constituição de uma carteira de obrigações 

a taxa de juro fixa sobre Instituições de Crédito de referência (cujo valor nominal ascendia 

do final de 2009 a 211 milhões de euros), incluindo com garantia de estado, ancorando a sua 

remuneração num contexto de descida das taxas de juro de referência de mercado;
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 A utilização das carteiras de títulos adquiridos, de liquidez imediata, para a realização 

de operações de reporte junto do BCE ou no mercado (um volume médio de 512 milhões 

de euros ao longo de 2009), apropriando uma margem, excepcionalmente elevada  

na circunstância, entre a remuneração das aplicações de mercado monetário interbancário 

e as realizadas com garantia de títulos; 

 A aquisição de obrigações a taxa de juro flutuante a médio prazo e spread elevado, embora 

em decréscimo rápido ao longo de 2009 (cujo valor nominal ascendia do final de 2009  

a 311 milhões de euros);  

 A aquisição de carteiras para a cobertura de produtos de passivo específicos lançados 

no decorrer de 2009, quais sejam o Depósito Rendimento Seguro e o CA Aforro Crescente 

(com valor nominal no final de 2009 de 141 milhões de euros).  

As iniciativas desenvolvidas permitiram, não obstante a acentuada descida das taxas de mercado:

 Manter inalteradas ao longo da maior parte do ano as taxas de remuneração dos excedentes 

de liquidez das Caixas Associadas junto da Caixa Central;

 Lançar medidas extraordinárias de suporte às Caixas Associadas, de que o Depósito a Prazo 

Especial é o exemplo mais paradigmático, no esforço financeiro por estas desenvolvido com 

o objectivo de reforçar a sua base de recursos;

 Salvaguardar a margem financeira da Caixa Central.

Evolução dos Activos sob Gestão do Departamento Financeiro Valores em milhares de euros

Montante Variação % do Total

31.12.08 31.12.09 Absoluta Relativa 2008 2009

M. Monetário, P. Comercial e Depósitos B.P. 2.125.435 1.509.088 -616.347 -29,0% 76,5% 54,8%

Obrigações 653.913 1.246.895 592.982 90,7% 23,5% 45,2%

Total 2.779.348 2.755.983 -23.365 -0,8% 100,0% 100,0%
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1.2.2. Caixas Associadas e Corporate Desk

Ao longo de 2009, o CEACD continuou a desenvolver o projecto de cooperação com as Caixas 

Associadas e com as Áreas Comerciais da Caixa Central para a promoção, venda e distribuição 

de produtos de tesouraria e de mercados financeiros. Completou o programa de visitas  

às Caixas Associadas visando a apresentação do Serviço Caixas Associadas e Corporate Desk 

e a inventariação e desenvolvimento de oportunidades de cooperação conjunta neste domínio. 

Prosseguiu, em articulação com o DRH, o Programa de Visitas à Sala de Mercados pelas Caixas 

Associadas, tendo o DF já recebido desde o seu lançamento representantes de cerca de 40%  

das Caixas Associadas. No decurso das visitas dá-se a conhecer a organização e funcionamento 

do Departamento Financeiro, as actividades nele desenvolvidas, com a perspectiva de uma maior 

identificação com os respectivos aspectos técnicos e campo de aplicação comercial, riscos 

operacionais e financeiros a ter em conta na respectiva negociação e processamento, além  

de se procurar desenvolver o conhecimento mútuo e facilitar uma maior informalidade de contacto 

necessárias à promoção e desenvolvimento da actividade comercial conjunta no dia a dia.

Com a criação de um mecanismo específico para a cobertura de depósitos a prazo por parte 

das CCAM junto da Caixa Central, coube ao CEACD o acompanhamento do produto e a sua 

adaptação às situações concretas colocadas pelas CCAM perante as suas necessidades 

específicas. Para tal, foram elaborados mecanismos de controlo e reporte da utilização  

do produto por parte das CCAM.

Depois da conclusão, em 2008, da plataforma informática desenvolvida pela CA Serviços para  

a distribuição de Depósitos Estruturados, em 2009 foram iniciados os trabalhos para o upgrade 

desta ferramenta de forma a atender a necessidades específicas e para flexibilizar ainda mais 

a sua utilização. O upgrade envolve produção automática de documentação, flexibilização 

das coberturas, inclusão de novo contrato e de cativo dos depósitos.

1.2.3. Função Financeira no Grupo Crédito Agrícola

Em 2009 consolidou-se a Função ALM – Gestão de Activos e Passivos tendo o Comité  

de Gestão de Activos e Passivos (ALCO) centrado a sua atenção no desenvolvimento de soluções 

que pudessem contribuir para mitigar o impacto do contexto de mercado sobre a margem 

financeira da Caixa Central e do SICAM.
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Num contexto de elevada incerteza promoveu-se igualmente a concretização de acções 

tendentes ao aumento da liquidez disponível em balanço.

O ALCO continua a contribuir de forma decisiva para aprofundar a gestão dos riscos de balanço 

associados a cada Entidade do SICAM e ao GCA como um todo, de forma integrada e consistente, 

e assim também concorrer para a análise articulada e a tomada de decisão, no âmbito deste 

Comité, das diferentes vertentes funcionais relevantes para a actividade, nomeadamente,  

a financeira, a de risco e a comercial.

Ao longo do ano procedeu-se ainda ao desenvolvimento da solução técnica de suporte  

ao apuramento da rentabilidade das diversas unidades de negócio com base em preços 

internos de transferência.

1.2.4. Controlo de Risco na Área de Tesouraria

O controlo das actividades da Tesouraria e dos riscos específicos associados, nomeadamente 

de mercado, de crédito e de contrapartida e operacionais, é assegurado, numa segunda linha 

(sendo a primeira as unidades de coordenação da Sala de Mercados e do CEACD), pelo Gabinete 

Técnico do Departamento Financeiro que verifica permanentemente a observância dos limites 

de risco definidos e produz diariamente relatórios sobre as actividades realizadas.

Neste domínio, a desejável intensificação e diversificação das actividades da Tesouraria  

em mercados e instrumentos e a dinamização da promoção e venda de produtos e serviços  

de tesouraria e mercados através do CEACD a que se aludiu vieram colocar renovadas exigências. 

Neste sentido, durante o ano de 2009 deu-se continuidade ao projecto de implementação 

de uma nova solução de suporte integrado às actividades do front, back e middle office 

do Departamento Financeiro. A par da revisão dos processos internos de funcionamento,  

esta solução permite adequar a gestão dos riscos operacional, de mercado e de contraparte  

às mais elevadas exigências da respectiva gestão e controle. 

O desenvolvimento da referida solução informática facilita ainda a disponibilização de produtos 

adicionais, importantes para o reforço da eficiência da gestão da tesouraria e com vasto campo 

de aplicação comercial no âmbito da actuação do CEACD.
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1.2.5. Intermediação no Mercado de Capitais

Apesar de o exercício de 2009 ter decorrido sob o signo da crise nos mercados financeiros, 

a actividade face ao ano anterior evoluiu favoravelmente, registando-se um crescimento  

de proveitos, conforme quadros abaixo:

Valores em milhares de euros

Actividade
Valor Comissões Brutas 

2008 2009 2008 2009

Mercado à Vista 2.643.043 1.118.238 256 272

Custódia/Depositário * 1.072.370 1.141.029 770 1.385

Papel Comercial * 32.750 120.041 196 442

(*) Saldo a 31/12/2009

N° de Contratos transaccionados Comissões Brutas

2008 2009 2008 2009

Mercado Futuros 68.434 35.062 266 164

A actividade de recepção e transmissão de ordens registou um crescimento de proveitos, 

apesar de uma redução nos volumes processados, decorrente de uma contenção nas operações 

originadas nas empresas do Grupo, face à situação dos mercados financeiros.

A actividade dos nossos clientes nos mercados de futuros, ao longo de 2009, também  

se ressentiu da situação dos mercados financeiros.

Por sua vez, a actividade de Custódia e Depositário verificou um aumento de proveitos 

significativo face ao ano de 2008, justificado pelo crescimento das carteiras sob custódia e das 

comissões de depositário dos Fundos de Investimento.

O número de contas de títulos existentes no final do ano, após encerramento definitivo de contas 

não migradas da CA Dealer era de 6.933. Por sua vez, o número de contas para negociação  

de futuros era de 69.
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Assistimos em 2009 a um crescimento dos processos de concessão de crédito com a intervenção 

das Sociedades de Garantia Mútua. Estes processos movimentaram 538 contas de títulos,  

com respectivo depósito de acções e constituição de penhor.

Em conjunto com o DCCC e a CA Serviços o Departamento de Títulos colaborou na análise  

e especificação de requisitos para aperfeiçoamento da extracção automática da informação  

a reportar à DGCI.

Continuou a aumentar o número de clientes com acesso à plataforma de negociação em Bolsa, 

no Internet Banking do Crédito Agrícola - CA Online, passando de 2.301 em 31/12/2008 para 

3.393 no final de 2009.

No sentido de corresponder às alterações das regras prudenciais aplicáveis às Instituições 

Financeiras, com reforço do respectivo rácio de solvabilidade para um valor não inferior  

a 8% dos Fundos Próprios de Base (Tier I), foi organizada a emissão de Títulos Especiais  

de Investimento Tier 1 - “Caixa Central / 2009”, com um montante colocado total de 35,5 milhões  

de euros. Aquela emissão tem características de dívida subordinada equiparada a fundos próprios  

de base, com prazo indeterminado, e foi colocada exclusivamente junto das Caixas Associadas,  

em duas fases, em Setembro e Novembro de 2009.

Ainda relativamente às actividades desenvolvidas salienta-se o crescimento da actividade 

de organização de Programas de Emissão de Papel Comercial, com colocação particular, 

realizado em colaboração com o Gabinete Comercial de Empresas. Foram organizados  

6 novos Programas, com um montante total de 80,5 milhões de euros e realizadas 102 emissões  

ao longo do ano.

Em articulação com a CA Serviços e outras áreas da Caixa Central, foram efectuadas a análise, 

concepção e especificação de requisitos, desenvolvimento, testes e formação de um conjunto 

de funcionalidade para automatização dos procedimentos associados à DMIF, abarcando 

diversas aplicações informáticas do Crédito Agrícola. Como principais características  

das novas funcionalidades salientam-se:

 A validação, pelos sistemas informáticos (Aplicação Central – Profile, Solução Local, SIFOX 

– Central Online e Crédito Agrícola Online), da necessidade de classificação dos Clientes 

que pretendam transaccionar ou abrir contas de investimento em instrumentos financeiros 

abrangidos pela DMIF;



03 EVOLUÇÃO GERAL DA ACTIVIDADE 
DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

70

 A verificação, por aqueles sistemas, da adequação dos produtos que o Cliente pretende 

transaccionar, à luz da respectiva classificação no âmbito da DMIF;

 O registo na Aplicação Central dos dados DMIF de cada Cliente (Classificação, Resultado 

dos Testes de Adequação e Confirmação de Ordem sobre Tipo de Instrumento Financeiro 

Complexo) e respectiva disponibilidade para consulta;

Esta área colaborou também na preparação e realização de acções de formação presenciais 

aos colaboradores do Crédito Agrícola, sobre o impacto das funcionalidades de automatização 

dos procedimentos DMIF.

1.3. BANCASSEGUROS

1.3.1. Seguros – Ramos Reais

A CA Seguros celebrou, em 2009, o 15º Aniversário da sua constituição ao mesmo tempo 

que vê confirmado o sucesso do projecto de Bancasseguros Não Vida lançado de raíz pelo 

Crédito Agrícola. Com base em indicadores de actividade muito favoráveis e no elevado nível  

de garantias financeiras apresentadas, a CA Seguros viu reconhecido o seu bom desempenho 

ao ser eleita como a Melhor Seguradora Não Vida, no seu segmento de dimensão e pelo 

segundo ano consecutivo, pela Revista Exame, na Edição Especial de 2009 dedicada às Maiores 

e Melhores Empresas em Portugal.

No exercício de 2009, a carteira em prémios brutos emitidos da CA Seguros atingiu  

os 74,9 milhões de euros, representando um crescimento de 2,5%, em contraponto à variação 

negativa de -4,2% do mercado Não Vida em Portugal. De salientar o significativo crescimento 

em determinados segmentos de mercado e de produtos, designadamente, nos produtos 

Acidentes Pessoais, Habitação e Saúde, reforçando o equilíbrio na estrutura de carteira, 

contribuindo para resultados superiores aos orçamentados.

Esta evolução teve, em 2009, o contributo de cerca de 2.300 colaboradores das Caixas 

Agrícolas que proporcionaram crescentes níveis de produção nova e patamares mais elevados  

de actividade, alcançando a CA Seguros no final do exercício 193 mil Clientes e  343 mil apólices 

renováveis, para tal contribuindo também a colocação de novos desafios e a aposta em mais 

elevados níveis de motivação.
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O adequado funcionamento e articulação interna entre as diversas áreas da CA Seguros  

e as permanentes melhorias introduzidas, associadas a uma eficiente gestão de sinistros 

têm sido, também, um factor de qualidade distintivo na prestação de serviços a Clientes  

e na relação com Terceiros. 

No primeiro trimestre de 2009 foi implementada a nova estrutura organizacional que visou 

dotar a CA Seguros das condições adequadas a um mais rápido desenvolvimento da sua 

carteira de negócios, numa perspectiva de redução de custos, e com o objectivo de melhorar 

substancialmente e de forma progressiva a resposta às CCAM e a qualidade do serviço.  

Neste sentido, implementou-se em 2009 uma nova gestão de reclamações de Clientes, 

nomeou-se o Provedor do Cliente, implementou-se uma nova política de tratamento  

de Clientes e adoptaram-se os princípios adequados a uma boa comunicação publicitária.

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

no âmbito exclusivo do Crédito Agrícola, e num quadro institucional de cooperação e de partilha  

de resultados, com o objectivo de prestar um serviço de elevada qualidade, assegurando elevados níveis 

de protecção a todos os Clientes na Área dos Seguros Não Vida. 

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

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

e de Colaboradores que comercializam seguros activamente terem novamente aumentado em 

2009. Pela primeira vez ultrapassou-se o montante de 17 milhões de euros de produção nova 

em prémios comerciais anuais o que contribuiu para o aumento do número de participantes  

na IV Convenção Anual da CA Seguros, que contou com a presença dos Colaboradores das CCAM que 

atingiram os objectivos definidos para essa qualificação. Outros incentivos distinguiram igualmente 

os Colaboradores das CCAM com melhor performance na venda de seguros. Unanimemente,  

os Colaboradores das CCAM participantes têm elogiado estas iniciativas e referem-nas como  

um dos factores mais motivantes para a contínua melhoria da sua performance comercial.

Ao nível das campanhas integradas incluídas no Plano de Marketing do Grupo CA procurou-se 

capitalizar sinergias no cross-selling de produtos bancários e de seguros. Merece especial 

referência a campanha com o código “CM20”, em que foram contratadas 23 mil novas apólices 

de Acidentes Pessoais e que proporcionou a adesão de 15 mil novos Clientes à CA Seguros.

A Comunicação teve presença regular nos meios de informação do Grupo e a página na Internet 

continuou a dar suporte à visibilidade da marca. 
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A boa performance ao nível da produção nova teve um impacto positivo sobre a dimensão 

da carteira de seguros, proporcionando um aumento de 14,0% do número de apólices em vigor 

em relação ao final do ano anterior. Da mesma forma, o número de Clientes com Apólices  

em vigor aumentou de 170 mil para 193 mil, ou seja 13,6%.

A taxa de penetração da CA Seguros nos Clientes do Crédito Agrícola tem evoluído de forma 

positiva, ao longo dos últimos anos, registando no final do ano de 2009 um rácio de 18,3%  

o que significa, ainda, um enorme potencial de crescimento.

A taxa de sinistralidade global situou-se em 56,6% – antes de imputação de custos por funções 

–, o que representa um aumento em relação ao ano anterior. Esta evolução é explicada por  

um reforço das Provisões para Sinistros no ano de 2009, no montante de 5,9 milhões de euros, 

traduzindo uma política de provisionamento conservadora, reflexo de uma maior sinistralidade 

real face a anos anteriores.

Os Custos Operacionais registaram um aumento de 7,7% salientando-se a rubrica  

das Remunerações de Mediação de Seguros, a qual registou um aumento de 6,7%.

O Resultado Líquido, apurado em 2009, foi de 2.565 mil euros representando um crescimento 

de 55% relativamente ao ano anterior.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Assembleia Geral da CA Seguros aprovou a proposta  

do Conselho de Administração Executivo para o pagamento de Dividendos aos Accionistas, 

desta vez pelo montante de 1.296 mil euros, o que corresponde a cerca de 50% do Resultado 

Líquido do Exercício.

A situação patrimonial da CA Seguros registou uma evolução estável em 2009, traduzida num 

continuado aumento dos Capitais Próprios e num elevado nível de cobertura das Garantias 

Financeiras exigidas pelo Instituto de Seguros de Portugal. A CA Seguros fechou o exercício 

com um montante de Capitais Próprios de 26,6 milhões de euros, valor que excede o registado 

em 2008, de 22,6 milhões de euros.

No Activo, os Investimentos Financeiros apresentaram um crescimento de 8,8% aumentando 

o seu peso no total de 78,1% em 2008, para 79,8% em 2009. No Passivo, a CA Seguros manteve 

uma política prudente ao nível do provisionamento, tal como em anos anteriores. Globalmente, 

as Provisões para Sinistros aumentaram 4,8 milhões de euros, situando-se em 31 de Dezembro 

de 2009 no valor total de 85,1 milhões de euros.
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As responsabilidades relativas aos Segurados encontram-se devidamente asseguradas  

em 31 de Dezembro de 2009 quer ao nível da representação das Provisões Técnicas quer 

ao nível da Margem de Solvência, em que a taxa de cobertura se situa em 231%, um valor 

claramente acima da média do mercado Não Vida. Refira-se ainda que os activos elegíveis 

para a representação das Provisões Técnicas asseguravam um grau de cobertura de 124%.

Unidade: milhares de euros

Rubrica 2007 2008 2009

Prémios Brutos Emitidos 68.516 73.077 74.934

Activo 130.887 139.250 148.306

Capitais Próprios 21.532 22.618 26.575

Resultado Líquido 4.206 1.656 2.565

N° de Colaboradores no final do ano 125 137 139

1.3.2. Seguros – Ramo Vida

Apesar da desaceleração verificada no Sector Segurador e das dificuldades nos primeiros 

meses do ano, a CA Vida, com base no seu plano estratégico, cresceu tanto em produção como 

na oferta de soluções e melhorou substancialmente o seu Resultado Líquido. 

A Produção realizada em 2009 permitiu à Companhia alcançar, pela primeira vez, o oitavo lugar 

no Ranking das Companhias de Seguros de Vida em Portugal, apresentando um crescimento 

de 61% face a 2008 e encerrar o ano com um Resultado Líquido do Exercício de 6.015 milhares 

de euros, para o que igualmente contribuiu a melhoria nos mercados financeiros face à acentuada 

turbulência do ano anterior.

O ano de 2009 ficou marcado pela reestruturação da oferta global de soluções disponibilizadas  

ao Grupo CA, continuando a Companhia a apostar na inovação e diferenciação dos Produtos com vista 

à melhoria do serviço prestado pelo Grupo e à satisfação global das necessidades dos Clientes. 

Assim, foi desenvolvido o CA Vida Plena, solução constituída por três opções de capital seguro 

e com um processo de subscrição bastante simplificado, apresentando-se como mais um 

reforço no conjunto de soluções disponíveis pelo Grupo CA aos seus Clientes, aumentando, 

assim, a competitividade do mesmo.
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O sucesso da venda cruzada passa também pela complementaridade entre soluções.  

Neste sentido, a Companhia desenhou o CA Protecção Livre que se ajusta ainda mais às soluções 

de crédito comercializadas pelo Grupo CA, diferenciando-se pelos limites de capital seguro  

e forma de pagamento, bem como pelos escalões etários praticados na sua subscrição. 

A CA Vida desenvolveu igualmente o CA PPR, vocacionado para a constituição de complementos 

à reforma, com taxa indexada à Euribor e revista anualmente, apresentando-se como mais 

uma opção de investimento disponível para o Cliente preocupado com a sua reforma.

Ao nível de Fundos de Pensões verificou-se o alargamento da oferta da CA Vida com 

o lançamento de um novo Fundo de Pensões Aberto com um perfil de risco mais conservador. 

De realçar que as carteiras dos vários Fundos de Pensões beneficiaram da recuperação  

dos mercados financeiros apresentando valorizações apreciáveis face ao final de 2008,  

como comprovam as taxas de rendibilidade alcançadas de 6,94% no Fundo de Pensões Crédito 

Agrícola, de 9,07% no Fundo de Pensões Aberto CA Reforma Tranquila e de 15,72% no Fundo 

de Pensões Aberto CA Reforma Mais.

As decisões tomadas pela CA Vida no respeitante à adequação das suas soluções às novas 

realidades do Mercado Vida, traduziram-se no incremento da sua competitividade e permitiram 

potenciar o Negócio Vida junto do Grupo CA, evidenciado pelo aumento verificado na quota  

de mercado da Companhia que passou de 1,2% em 2008 para 2% em 2009.

No que se refere à produção em número apólices, a CA Vida fechou 2009 com 158,4%  

do seu objectivo, superando assim a estimativa para o ano. O número de Caixas Agrícolas  

que superaram os objectivos de prémios cobrados em 2009 foi de 46 comparativamente  

às 13 do ano anterior. Esta evolução verificou-se também ao nível dos Balcões, tendo 54% 

cumprido os objectivos, o que corresponde a 382 Balcões face aos 191 do ano anterior.  

O lançamento das soluções referidas em muito contribuiu para o incremento verificado.

Face ao ano anterior, o crescimento do Negócio Vida verificado traduziu-se num aumento de 

25% das remunerações de mediação de seguros atribuídas às CCAM.

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

o Conselho de Administração Executivo da CA Vida propôs a distribuição de dividendos pelos 

Accionistas, no montante de 750.000 euros, proposta esta aprovada em Assembleia Geral.
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A CA Vida continuou a apostar na comunicação directa com o canal bancário, um meio de proximidade 

com os Colaboradores das Caixas Agrícolas. A utilização das novas tecnologias como forma de estar 

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

permitiu à Companhia intensificar os momentos de presença junto dos mesmos.

A proximidade com o canal bancário foi também reforçada com a criação de momentos que 

proporcionam interacção entre os seus participantes, nomeadamente com a realização  

de reuniões regulares com um conjunto de diversas Caixas Agrícolas. 

Os meios de comunicação mais tradicionais, como são a newsletter “A Folha” e a “Flash”, 

foram igualmente reforçados, comunicando os eventos e actividades desenvolvidas que 

mais se destacaram ao longo do ano, bem como informando o Grupo das questões técnicas  

e operacionais associadas às soluções Vida.

A formação tem sido uma aposta contínua da CA Vida, representando esta um forte investimento 

a todos os níveis, contribuindo para a preparação, dedicação e desenvolvimento dos recursos 

humanos de todo o Grupo CA. 

Em 2009, para além de cumprir o Plano de Formação, a CA Vida disponibilizou-se para 

apresentar propostas visando a progressão dos níveis de conhecimentos técnicos necessários 

a uma prestação de serviços assertiva, proactiva e dinâmica. Em simultâneo, dando resposta 

às necessidades pontuais de cada Caixa Agrícola, a Companhia desenvolveu por sua iniciativa 

diversas acções de actualização de conhecimentos.

No que respeita a desenvolvimentos internos, há a destacar a implementação de um sistema  

de Gestão Documental transversal a toda a organização, integrado com os processos de negócio 

da Companhia, permitindo a circulação e disponibilização de documentos exclusivamente  

por via electrónica reduzindo o risco operacional e incrementando a qualidade de serviço.

Foi implementada também uma solução de replicação e alta disponibilidade que garante  

a continuidade do negócio da Companhia em caso de inoperacionalidade dos seus sistemas 

de base, tendo sido efectuado um simulacro cujo resultado demonstrou a eficácia do mesmo.

Com vista à adequação das exigências regulamentares actuais e futuras no âmbito do projecto 

Solvência II, foi adquirido também um software actuarial com as funções de análise de rentabilidade, 

estudos de Asset Liability Management (ALM) e cálculos de provisões, entre outras.

Foram também reforçados os mecanismos de controlo, através da disponibilização  

de ferramentas de automatização, integração e validação de informação no que respeita  
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à Gestão de Riscos e Controlo Interno, efectuando-se também as adequações às directivas 

regulamentares do Sector no que respeita a esta matéria.

CA Vida Valores em milhares de euros, excepto %

2008 2009

Prémios Brutos Emitidos 129.289 207.990

Contribuições para Fundos de Pensões 8.652 4.695

Activo Líquido 657.092 797.608

Capitais Próprios 33.277 43.199

Resultado Líquido -275 6.015

N° Colaboradores no final do ano 40 44

1.4. BANCA DE INVESTIMENTO

1.4.1. Gestão de Activos e Fundos de Investimento

O valor global dos activos sob gestão da CA Gest apresentou em 2009 um crescimento 

significativo de 19,1% (superior ao crescimento do mercado português – 11,5%), ultrapassando, 

pela primeira vez, os mil milhões de euros.

2007 2008 2009

901,1 904,9

1.077

Valor em milhões de euros

CA Gest - Valor Sob Gestão

Fundos de Investimento Mobiliário Gestão de Patrimónios

793,5

953,9

740,0

161,1
111,4 123,4
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Fundos de Investimento

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

e comercializados pelo Crédito Agrícola totalizava 123,4 milhões de euros, em Dezembro  

de 2009, o que corresponde a uma recuperação de 10,7% face a Dezembro de 2008, insuficiente 

para atingir os 161,1 milhões de euros de activos sob gestão registados em 2007.

Esta evolução resultou sobretudo do crescimento de 16,9% dos OICVM, uma vez que os Fundos 

Especiais de Investimento registaram um crescimento de 3,5%, condicionado pelo termo  

do F.E.I. Raiz Valor Ibérico ocorrido em Dezembro de 2009.

Com excepção dos Fundos Tesouraria Euro, os OICVM geridos pela CA Gest apresentaram 

em 2009 uma evolução mais favorável do que a média dos seus congéneres e no seu conjunto 

cresceram 16,9%, enquanto o crescimento médio deste sub-sector foi de 10, 6%.

Em resultado desta evolução, a CA Gest, a semelhança do que já havia ocorrido em 2008, 

voltou a ganhar uma posição no ranking das sociedades gestoras de fundos de investimento 

mobiliário ocupando em 2009 o 11º lugar, ainda que tenha ocorrido uma muito ligeira redução 

da sua quota de mercado (0,8% em 2008 e 0,7% em 2009).

CA Gest - Fundos de Investimento Mobiliário
Valor Global Líquido

F.E.I
42,9%

F. Poupança
Reforma/Educ.

0,4%

F. de Acções
5,4%

F. Mistos e Fundos 
de Fundos

12,2%
F. Rendimento

18,8%

F. Merc. Monetário
e de Tesouraria

20,8%
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Gestão de Carteiras

Em 2009, o montante sob gestão de carteiras de Clientes atingiu os 953,9 milhões de Euros, 

mais 20,2% que no final do ano anterior.

Esta evolução positiva ficou inteiramente a dever-se ao crescimento das carteiras de clientes 

institucionais que aumentou 21,1%, enquanto as carteiras de Clientes particulares registaram 

um decréscimo de 21,6%.

O crescimento do montante das carteiras sob gestão da sociedade acima da média do sub-sector 

é responsável por um ligeiro ganho de quota de mercado – 1,5% em 2008 e 1,6% em 2009 – 

mantendo a CA Gest o 7º lugar no ranking.

Diversificação da Oferta

A sociedade prosseguiu a diversificação da oferta de Fundos de Investimento, privilegiando  

os fundos que têm como objectivo, para além do reembolso do capital investido, a obtenção  

de um rendimento competitivo.

Em Julho de 2009, a CA Gest lançou o Fundo Especial de Investimento Aberto CA Euribor II, 

o qual tem por objectivo:

a) Assegurar, no final do período de investimento, o Reembolso do Capital Investido;

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

a 6 meses, em vigor na data de início de cada período a que respeita o rendimento, acrescida 

de um “spread” de 0,85%.

Este Fundo corresponde a uma segunda edição do conceito que presidiu ao lançamento  

em 2008 do Fundo Especial de Investimento Aberto CA Euribor +.

Adicionalmente, em Dezembro do mesmo ano, foi lançado o primeiro Fundo Especial 

de Investimento Aberto indexado à valorização do sector da Saúde, designado CA Saúde 

Valorização. O fundo tem como objectivo:

a) Proporcionar, no final do período de investimento de 4 anos, o Reembolso do Capital 

Investido;
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b) Proporcionar rendimentos líquidos, no máximo de 16% do montante investido, acumulados 

no final dos 4 anos, dependentes da evolução de um Cabaz de Referência, constituído  

por acções de 5 empresas do Sector da Saúde;

c) Proporcionar, na data de liquidação do Fundo, um rendimento líquido mínimo global  

de 1,6% do montante investido.

A CA Gest procedeu à revisão e aprofundamento do serviço de gestão de patrimónios, designadamente 

diversificando e ajustando os modelos de gestão de carteiras de Clientes particulares, incorporando 

as lições decorrentes da crise dos mercados financeiros e aumentando a capacidade de resposta  

da gestão a situações de grande instabilidade desses mercados.

Empenhou-se ainda, com os Clientes institucionais, quer na revisão das políticas  

de investimento e modelos de gestão das suas carteiras, com vista a robustecer a gestão  

de risco, quer no desenvolvimento de novos produtos e soluções financeiras mais adequados 

ao perfil dos seus Clientes.

Principais Indicadores Financeiros Valores em milhares de euros

CA Gest 2008 2009
Variação

Valor %

Margem Financeira 111 20 -91 -81,9%

Produto Bancário 2.105 1.903 -202 -9,6%

Custos de Funcionamento 1.826 1.724 -102 -5,6%

Resultados Líquidos 163 104 -59 -36,0%

Activo (Líquido) 3.818 4.052 234 6,1%

Passivo 476 606 130 27,3%

Situação Líquida 3.342 3.446 104 3,1%

A margem financeira, constituída exclusivamente pela remuneração das aplicações financeiras 

da sociedade, registou uma diminuição de 81,9%, decorrente da acentuada redução das taxas 

de juro. Esta diminuição condicionou fortemente a evolução desfavorável do Produto Bancário 

e do Resultado Líquido.
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A importante recuperação dos montantes sob gestão verificada em 2009 ocorreu 

fundamentalmente no último trimestre, pelo que as comissões líquidas auferidas pela 

sociedade apresentaram ainda uma diminuição face a 2008 de 5,1%, penalizando em cerca  

de 102 mil euros o Produto Bancário.

Por idêntica razão ocorreu uma diminuição de 18,2% das comissões de comercialização  

e de depósito pagas à Caixa Central e às CCAM, cujo valor foi de 380,8 mil euros. Assim, o Produto 

Bancário apresentou uma variação negativa de cerca de 201,2 mil euros, correspondente  

a uma diminuição de 9,6% face ao exercício anterior.

A política de contenção de custos conduzida durante o exercício teve como resultado uma 

diminuição dos custos de funcionamento de 5,6%, correspondente a cerca de 102 mil euros.

Este controlo de custos foi alcançado, quer no que respeita aos custos com pessoal,  

que se reduziram 1,4%, ainda que não se tenham verificado alterações no quadro  

de colaboradores da sociedade, quer no que se refere aos gastos gerais administrativos,  

que foram cortados em 5,2%.

À semelhança do ano anterior e para fazer face a eventuais efeitos negativos, embora não 

determinados, associáveis a responsabilidades derivadas do exercício da gestão dos Fundos 

de Investimento Mobiliário e das carteiras de Clientes, no contexto de incerteza em que está  

a ser desenvolvida a actividade da sociedade, a CA Gest decidiu constituir uma Provisão  

no valor de 40 mil euros.

Em consequência da redução do Produto Bancário, resultante da queda das taxas de juro  

e da recuperação tardia dos montantes sob gestão e apesar da redução de custos alcançada,  

os resultados antes de impostos registaram em 2009 um decréscimo de 35,8%, tendo ascendido 

a 178,9 mil euros. Por sua vez, os resultados líquidos de impostos, cifraram-se em 104,2 mil 

euros, menos 58,6 mil euros que no ano anterior.

Os activos totais aumentaram 6,1% e os Capitais Próprios ultrapassaram os 3,4 milhões  

de euros, correspondendo a um acréscimo igualmente de 3,1% face ao exercício anterior.

A rentabilidade dos Capitais Próprios situou-se em 3,1%, abaixo da média dos últimos 5 anos 

que foi de 9,8%.
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1.4.1.1. Fundos de Investimento Imobiliário

Fundo CA Património Crescente

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

cerca de 95,90 milhões de euros sob gestão, que representa uma quota de mercado de cerca 

de 2,1% dentro da categoria dos Fundos de Investimento Imobiliários Abertos, de acordo com 

os dados da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e um crescimento de 42% face  

ao ano anterior.

Em Dezembro de 2009 este Fundo tinha já 2.712 participantes (1.791 participantes em 2008) 

que o subscreveram em 245 Balcões da rede do Crédito Agrícola, correspondentes a 64 Caixas.

O Fundo CA Património Crescente obteve uma rendibilidade líquida de 4,44% nos últimos  

12 meses, de 4,74% nos últimos 24 meses e 4,55% nos últimos 36 meses. Esta rendibilidade 

é, respectivamente, a segunda melhor rendibilidade do mercado para o primeiro prazo  

e a melhor para os dois últimos prazos, na óptica do participante.

Apesar dos seus ainda quatro anos de existência, e de apenas em Fevereiro de 2010 ter 

alcançado os 100 milhões de euros, refira-se que este FII já recebeu duas menções honrosas:

 Em Maio de 2009, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), 

em análise feita aos Fundos Imobiliários do mercado nacional na sua revista para a área  

de produtos financeiros “Dinheiro & Direitos”, considerou o CA Património Crescente como  

uma das “escolhas acertadas” frisando que “é o Fundo recomendado para prazos superiores  

a 2 anos”;

 Em Agosto de 2009, o Jornal de Negócios, no seu artigo “Invista como um Milionário”, 

alocando 18% do seu investimento a imobiliário, recomendou o CA Património Crescente 

como o melhor Fundo de Investimento Imobiliário Nacional. 

Fundo CA Arrendamento Habitacional

O CA Arrendamento Habitacional caracteriza-se por ser um Fundo de Investimento Imobiliário 

Fechado, constituído por subscrição particular, de distribuição parcial de rendimentos.  

Tem como principal objectivo, face à situação económica mais grave desde o Pós-Guerra, 

possibilitar aos mutuários de créditos à habitação alienarem as suas fracções de habitação 
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para o Fundo, celebrando, em simultâneo, um contrato de arrendamento, tendo ainda uma 

opção de compra destinada a permitir, no futuro, a respectiva recompra da mesma fracção.

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

de 50 milhões de euros, tendo concluído o seu primeiro exercício de actividade com cerca  

de 49,90 milhões de euros sob gestão, correspondentes a 500.000 unidades de participação, 

contando em 31 de Dezembro com 7 Caixas Agrícolas, para além da Caixa Central.

Fundo CA Imobiliário

O Fundo CA Imobiliário iniciou a sua actividade Setembro de 2005. Por autorização da Comissão 

do Mercado de Valores Mobiliários em 2006, este Fundo, que era um Fundo de Investimento 

Fechado, transformou-se em Fundo Especial de Investimento Aberto.

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

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

com cerca de 170,9 milhões de euros sob gestão (124,9 milhões em 2008) correspondentes  

a 18.138.214 unidades de participação (12.967.979 em 2008). Este aumento do volume  

de activos deve-se, fundamentalmente, à degradação da situação económica verificada no país. 

1.4.2. Banca de Negócio e Consultoria Financeira

O exercício de 2009 foi o quinto ano completo de actividade da Sociedade no quadro da nova 

missão e objectivo estratégico que presidiram à sua refundação em Dezembro de 2004.  

As linhas orientadoras continuaram a ser (1) dotar o Grupo Crédito Agrícola (GCA) de uma 

Unidade de banca de negócios, prosseguindo o objectivo estratégico de (2) contribuir para  

a oferta de um serviço global e integrado aos Clientes do Grupo Crédito Agrícola 

complementando, e potenciando, os negócios de banca, seguros e intermediação financeira 

não bancária.

No exercício da sua actividade, a CA Consult continuou a apostar na criação de notoriedade 

enquanto entidade de assessoria de referência ao sector do Agribusiness. Em simultâneo 

com o enfoque no sector no Agribusiness, a CA Consult tem no desenvolvimento do seu 

posicionamento enquanto assessor de referência ao sector de Saúde, consubstanciando desta 

forma os dois pilares chave de diferenciação da empresa no mercado de assessoria financeira 

e de gestão nacional. 
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Adicionalmente, tem angariado e procurado desenvolver mandatos de F&A em diversos 

sectores, nomeadamente, Energias Renováveis, Turismo, Packaging, Facility Services, 

Trabalho Temporário e Metalomecânica.

No que respeita à actividade relacionada com Capital de Risco, apesar da conjuntura 

desfavorável, a CA Consult esteve envolvida na apreciação de 14 intenções de investimento 

(menos 8 que em 2008). As propostas de participação foram originadas nos seguintes sectores: 

Produção de ovo-produtos, preparação e conservação de produtos frutícolas, produção / 

comercialização de azeite (duas operações); Viti-vinicultura, Fruticultura, Floricultura, Gestão 

Florestal e Tecnologias de Informação.

A actividade nesta área cifrou-se essencialmente nos sectores do Agribusiness e para o efeito 

muito contribui a manutenção e actualização, pela CA Consult, de um amplo levantamento 

sectorial à escala nacional, com caracterização económico-financeira de PME de áreas 

elegíveis para investimentos do FCR Agrocapital. 

Na perspectiva da Assessoria Financeira e de Gestão, e com vista à consolidação da posição 

no sector de Agribusiness, foram desenvolvidas outras iniciativas, cujos benefícios se esperam 

retirar durante 2010, tendo em atenção o investimento em research e a pré-venda efectuados 

em 2009 e relativas a Consolidações no sector cooperativo e Internacionalização.

Relativamente aos restantes sectores de actividade económica, foram desenvolvidos projectos 

de assessoria financeira e de gestão, destacando-se no sector da Saúde a estruturação  

e montagem de financiamento a accionistas de Grupo Privado de Saúde para realização  

de aumento de capital, Assessoria na aquisição de unidades de negócio em Meios 

Complementares de Diagnóstico à holding privada e Projecto de Diagnóstico aos activos 

no sector da Saúde para uma Sociedade Gestora de Participações e recomendação sobre 

estratégia futura. No sector das Energias Renováveis destaca-se essencialmente a Assessoria 

prestada à Caixa Central (Co-Mandated Lead Arranger) na estruturação e montagem 

de financiamento de central de produção de energia eléctrica a partir de painéis fotovoltaicos 

no Alentejo, com 12,7 MWp no montante global de 40 milhões de euros. Outros sectores 

onde a CA Consult prestou assessoria, em 2009, foram os sectores da Embalagem Flexível,  

das Parcerias Público-Privadas, Trabalho Temporário e Facility Services.

Ainda neste contexto e em virtude do contexto económico e financeiro, a CA Consult também 

procurou dirigir os seus esforços para a conclusão com sucesso dos mandatos obtidos  
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e ao desenvolvimento de oportunidades de Assessoria de Gestão e de Assessoria Financeira 

relacionada com Dívida Corporativa. Assim, foram angariados mandatos de assessoria 

financeira em Project Finance e em Dívida Corporativa nos sectores das Energias Renováveis, 

da Saúde, no sector da Restauração e na fileira do Vinho.

Transversalmente, para reforçar as suas capacidades ao nível da prestação de serviços  

de assessoria financeira, a CA Consult tem vindo a desenvolver o relacionamento com 

operadores congéneres, nacionais e internacionais de Capital de Risco, Private Equity 

e outras entidades de assessoria financeira internacionais, designadamente através  

da Pandion Partners.

Do ponto de vista contabilístico e de resultados, os principais indicadores da performance  

de exploração verificada em 2009, demonstram:

 O decréscimo do nível de actividade face ao ano anterior em cerca de 11%;

 A consequente redução do Valor Acrescentado Bruto em 17%, como resultado combinado 

da diminuição dos proveitos e  do aumento do valor de FSE’s;

 Apesar da redução verificada nos recursos humanos, a diminuição dos proveitos operacionais 

e o aumento dos custos com o pessoal e FSE provocaram uma evolução negativa nos 

indicadores operacionais por colaborador;

 A rentabilidade dos Capitais Próprios foi negativa (31%), fundamentalmente pelo efeito 

conjugado da diminuição de Resultados Líquidos e diminuição dos fundos próprios 

provenientes dos resultados negativos do exercício de 2009 que absorveram o resultado 

positivo do exercício 2008.

O resultado líquido atingiu em 2009 um valor negativo de 147.116 euros sendo influenciado por:

 Decréscimo nos Proveitos Operacionais na ordem dos 11%;

 Decréscimo no cash-flow operacional (EBITDA) de cerca de 158%;

 Reforço de ajustamentos para dívidas de clientes de cobrança duvidosa;
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Unidade: milhares de euros

CA Consult 2007 2008 2009

Activo Líquido 768 839 654

Situação Líquida 421 472 325

Resultado Líquido 94 51 -147

N° Colaboradores Efectivos 17 21 19


