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1. Evolução da Actividade nas Principais Áreas

1.1  Actividade Comercial

De forma a apresentar a informação relativa ao período homólogo anterior em base comparável, os valores referentes a 2006
foram reajustados em conformidade com as Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA) em vigor desde 1 de Janeiro de 2007.
Em 2007, a captação de recursos foi condicionada, por um lado, pela actual conjuntura económica, que se caracteriza como
pouco propícia à constituição de poupanças e, por outro, pela agressividade comercial que outras instituições financeiras têm
evidenciado e que se manifesta no nível das taxas de remuneração oferecidas.

A actividade no domínio do crédito continuou, no exercício findo, a pautar-se pelo crescimento moderado que se registou
nos últimos anos, privilegiando-se a consolidação e a gestão da carteira, numa óptica de redução e contenção dos riscos.

O activo líquido consolidado do SICAM continuou a ultrapassar os 10 mil milhões de euros, observando-se um crescimento
de 4,9% em relação ao valor homólogo de 2006.

Para este crescimento, o crédito a clientes contribuiu com uma expansão de 73,1 milhões de euros (+1,0%) tendo, por sua
vez, o crédito líquido de provisões aumentado em 150,5 milhões de euros (+2,1%). Apesar das Aplicações em Instituições
de Crédito terem tido uma taxa de crescimento superior ao Crédito a Clientes, esta última rubrica continua a manter a sua
importância na estrutura do activo representando 68% do activo líquido.

No passivo, mantém-se o peso dominante – 94,5% do total – dos recursos de clientes (9.158 milhões de euros), continuando
a ser diminuta a parte relativa a recursos de outras instituições de crédito (0,1%). A variação verificada nesta última rubrica
prende-se, não com a diminuição de actividade nesta área, mas sim com o facto de no ano de 2006 ter-se verificado uma
evolução anómala resultante de operações de financiamento efectuadas junto do BCE sob a forma de “repos”.

A evolução da situação líquida do SICAM mantém-se favorável, sendo de registar uma variação positiva de cerca de 116,4
milhões de euros em relação a 2006 (+15,4%).

BALANÇO DO SICAM unidade: milhares de euros excepto percentagens

2006 2007
VARIAÇÃO

Absoluta Relativa
Activo (Líquido) 10.069.658 10.565.607 495.950 4,9%
do qual Crédito a Clientes (líquido) 7.037.783 7.188.241 150.458 2,1%
do qual Aplicações em I.C’s (líquido) 1.056.002 1.086.328 30.326 2,9%
Passivo 9.312.519 9.692.018 379.499 4,1%
do qual Recursos de Clientes 8.662.858 9.157.713 494.855 5,7%
do qual Recursos de I.C.’s 159.922 11.522 -148.400 -92,8%
Situação Líquida 757.138 873.589 116.451 15,4%

unidade: milhões de euros excepto percentagens

2006 2007
VARIAÇÃO

Absoluta Relativa
Recursos de Clientes 8.663 9.158 495 5,7%
Crédito a Clientes 7.394 7.467 73 1,0%
Rácio de Transformação 85,4% 81,5% - 3,9 p.p.
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1.1.1. Depósitos e Outros Recursos

Apesar da intensificação da concorrência interbancária na área da captação de recursos, com algumas instituições, em resultado
das suas carências de liquidez, a oferecerem níveis de remuneração particularmente elevados, a fim de diminuírem a sua
dependência do mercado de capitais, o SICAM conseguiu um crescimento global dos recursos de clientes de 5,7%.

F.I.M.
D.O.
D.P. e Poupança
Seg. de Capitalização

Tal como ocorrera em 2006, a taxa de crescimento do crédito a clientes (1,0%) foi inferior à verificada nos recursos de clientes
(5,7%), o que conduziu a uma diminuição no rácio de transformação, de 85,4% em 2006 para 81,5% em 2007.

No entanto, se excluíssemos as aplicações em papel comercial, o crédito a clientes apresentaria um crescimento de 3,0%
(+2p.p.) e o rácio de transformação teria uma evolução menos acentuada (81,0% em 2006 versus 79,0% em 2007).

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 interbancária credora no final do exercício de 2007 (cerca de 1.210 milhões
de euros, excluindo disponibilidades em bancos centrais).

Refira-se ainda que o ritmo de expansão dos Depósitos a Prazo e de Poupança foi muito superior ao dos Depósitos à Vista
(+6,7% versus +1,7%), o que naturalmente reflecte a reacção dos clientes à subida do nível médio das taxas de juro, e que
acompanha a evolução em sentido idêntico verificada no mercado no seu todo.

Relativamente aos recursos fora do balanço, apesar da concorrência dos depósitos a prazo tradicionais e do desfavor junto
dos aforradores em que, durante parte do ano, os fundos de investimento e seguros de capitalização se encontraram, que
afectaram no caso destes últimos o crescimento dos prémios, ainda se verificou uma evolução positiva na carteira destes
recursos.

A estrutura de recursos (dentro e fora do balanço) sofreu apenas ligeiras alterações.

unidade: milhares de euros excepto percentagens

2006 2007
VARIAÇÃO

Absoluta Relativa
Depósitos à Ordem 2.384.497 2.426.202 41.705 1,7%
Depósitos a Prazo e Poupanças 6.245.981 6.667.387 421.406 6,7%
Encargos a pagar líquidos 32.380 64.124 31.744 198,0%
Recursos no Balanço 8.662.858 9.157.713 494.855 5,7%

unidade: milhares de euros excepto percentagens

2006 2007
VARIAÇÃO

Absoluta Relativa
Fundos de Investimento 173.701 161.122 -12.579 -7,2%
Seguros de Capitalização (*) 470.962 549.360 78.397 16,6%
Recursos fora do Balanço 644.664 710.482 65.818 10,2%

(*) Valor total da carteira. Os prémios brutos emitidos em 2006 foram de 130.870 milhares de euros e em 2007 de 123.634 milhares de euros.

2006 2007
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1.1.2. Evolução do Crédito
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Na evolução do crédito por tipologia de operações é de destacar o seguinte:

O Crédito à Habitação, apesar de ter aumentado o seu peso na estrutura do crédito a clientes do SICAM (25,5% do total
em 2007 contra 24,5% em 2006), cresceu a um ritmo inferior ao evidenciado pelo sector bancário no seu conjunto (5,5%
versus 8,6%).

Já no que respeita ao crédito concedido por via dos Cartões verificou-se uma evolução muito favorável, destacando-se a
continuada adesão por parte dos clientes à opção de pagamento a prestações – Soft – e ao Cartão Contacto, bem como o
excelente acolhimento dos cartões Co-Branded.

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO POR TIPO DE OPERAÇÃO unidade: milhões de euros excepto percentagens

2006 2007
VARIAÇÃO

Absoluta Relativa
Crédito à Habitação 1.808 1.907 99 5,5%
Contas Correntes Caucionadas 608 606 -2 -0,3%
Descontos Comerciais 120 103 -16 -13,6%
Leasing 113 129 16 13,7%
Cartões de Crédito 32 36 5 14,7%
Descobertos 30 27 -3 -9,2%
Operações com o Estrangeiro 27 10 -17 -64,2%
Papel Comercial 373 235 -138 -37,0%
Contratos de Financiamentos 4.244 4.377 134 3,1%
Rendimentos a Receber 49 51 3 5,4%
Receitas com Rendimento Diferido (líquido) -9 -15 -5 -56,7%

Crédito a Clientes (1) 7.394 7.467 73 1,0%

Compromissos perante Terceiros (2) 957 1.065 108 11,3%

      dos quais linhas de crédito irrevogáveis 571 591 20 3,4%

      dos quais linhas de crédito revogáveis 355 438 83 23,3%

Garantias Prestadas (3) 314 350 36 11,5%

      Subtotal (2+3) 1.270 1.414 144 11,3%

TOTAL (1+2+3) 8.665 8.882 217 2,5%
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Os resultados obtidos espelham o impacto das seguintes iniciativas da Campanha de Nova Imagem dos Cartões, das promoções
de Produtos não Financeiros e do desenvolvimento e consolidação da actividade orientada para o segmento empresarial.

A Locação Financeira continuou a ter uma boa aceitação por parte dos clientes do Crédito Agrícola, sendo de realçar que,
à semelhança de anos anteriores, quase 90% das Caixas Associadas intervieram na celebração de contratos de locação
financeira destinados aos seus clientes.

Em Dezembro de 2007, a carteira global de crédito em locação financeira ascendia a 128,9 milhões de euros, o que revela
um crescimento de 13,7% em relação a 2006.

CARTEIRA DE CRÉDITO EM LEASING POR TIPO DE BEM LOCADO unidade: milhares de euros excepto percentagens

Numa análise ao tipo de bem locado, é de realçar o aumento de quase 30% na carteira de leasing imobiliário, que passou a
ter um peso de 42% no valor global da carteira, o que representa um aumento de 5 p.p. em relação a 2006.

Relativamente aos Compromissos perante Terceiros, assistiu-se a um acréscimo de 11,3% face ao exercício de 2006
devido essencialmente à evolução dos compromissos revogáveis que aumentaram cerca de 83 milhões de euros.

No que concerne às Garantias Prestadas, e contrariamente ao verificado em 2006, verificou-se um aumento no seu valor
global de 11,5%, consequência, essencialmente, do maior dinamismo registado no sector da Construção e Obras Públicas
(sector cuja actividade se desenvolve apoiada em Garantias Bancárias).

Refira-se ainda que mais de metade do crédito concedido pela Caixa Central é angariado pela rede de Balcões do Crédito
Agrícola e efectuado ao abrigo do Contrato de Agência.

CRÉDITO AGENCIADO POR TIPOLOGIA DE CRÉDITO unidade: milhares de euros excepto percentagens

2006 2007
VARIAÇÃO

Absoluta Relativa
Crédito à Habitação 285.046 247.756 -37.289 -13,1%
Cartões de Crédito 17.565 20.962 3.397 19,3%
Descontos Comerciais 5.605 2.479 -3.126 -55,8%
Contas Correntes Caucionadas 48.265 35.854 -12.412 -25,7%
Financiamentos 278.005 222.930 -55.076 -19,8%
Leasing 93.967 108.256 14.289 15,2%
Operações com o Estrangeiro 5.418 3.088 -2.330 -43,0%

TOTAL 733.871 641.325 -92.547 -12,6%

Este crédito agenciado tem vindo a perder importância (de 54,4% em 2006 para 51,3% em 2007) baixando na maioria das
tipologias de crédito, situação a que não é alheia a cada vez maior capacidade de concessão de crédito por parte das Caixas
Associadas, em virtude do aumento dos seus fundos próprios, do maior volume de recursos captados (oferecendo margem
de expansão ao nível do rácio de transformação) e pelo número crescente de Caixas com autorização para extensão do âmbito
de actividade. Se considerarmos o peso do crédito agenciado no SICAM verifica-se que este se reduziu de 9,9% em 2006
para 8,7% em 2007.

No entanto, quer o crédito de cartões quer a locação financeira, contrariam a regressão do crédito agenciado a nível geral
com taxas de crescimento de 19,3% e 15,2%, respectivamente.

Tipo de Bem Locado 2006 2007  VARIAÇÃO  Estrutura da Carteira
Absoluta Absoluta 2006 2007

Viaturas 29.328 33.367 4.038 13,8% 25,9% 25,9%
Equipamentos 42.539 41.672 -866 -2,0% 37,5% 32,3%
Imóveis 41.480 53.837 12.357 29,8% 36,6% 41,8%
Total 113.347 128.876 15.529 13,7% 100,0% 100,0%



27

3E V O L U Ç Ã O  G E R A L  D A  A C T I V I D A D E  D O  G R U P O  C R É D I T O  A G R Í C O L A

1.1.2.1. Qualidade da Carteira de Crédito
    Valores em milhares de euros excepto percentagens

Verifica-se uma contínua melhoria dos indicadores de qualidade dos activos como resultado da política seguida em matéria
de avaliação do risco, de gestão da carteira de crédito e do esforço acrescido de recuperação. Refira-se ainda o progressivo
reforço de provisões prudenciais contribuindo decisivamente para a obtenção de uma margem acrescida da cobertura por
provisões.

Efectivamente, o crédito vencido total decresceu 16,9% e o crédito vencido a mais de 90 dias reduziu-se em 13,7%, pelo
que o rácio de crédito vencido relativamente ao crédito total se reduziu de 4,7% para 3,9%, e o do crédito vencido a mais
de 90 dias (NCA) baixou de 4% para 3,5%.

O abate ao activo de créditos totalmente provisionados e com reduzida expectativa de recuperação (prática corrente na
restante banca) foi um dos responsáveis pelo decréscimo significativo no crédito vencido.

As melhores práticas nas áreas de acompanhamento e recuperação de crédito no Grupo contribuíram também significativamente
para essa evolução. Neste sentido, saliente-se a diminuição de 23,6% do volume de crédito de cobrança duvidosa.

O crescimento do crédito líquido sobre Clientes foi de apenas 2,1% inferior ao do exercício de 2006 em que se situou nos 3,4%.

Refira-se ainda que o crédito vencido do SICAM mantém uma confortável cobertura por provisões, com um rácio de quase
108,1% na cobertura de crédito vencido a mais de 90 dias por provisões específicas e de 134,8% pelo total de provisões.

A redução do rácio de crédito vencido e consequentemente dos custos inerentes ao seu provisionamento continua a constituir
um factor crítico para a melhoria das condições de exploração de um número significativo de Caixas Associadas.

A melhoria contínua na análise e controlo do risco de crédito a nível do SICAM revela-se assim indispensável para permitir a
adopção de estratégias menos conservadoras de aplicação dos recursos captados, que se traduziriam num rácio de transformação
mais elevado, e logo numa subida da taxa média de remuneração dos activos e melhoria da margem financeira do SICAM.

O grande desafio que se coloca para os próximos anos é o de consolidar, com crescimento, a robustez da carteira e o reforço
de provisões existentes, procurando diminuir o risco implícito através do reforço de garantias reais e da maior diversificação
da carteira, processo este a enquadrar no grande projecto de transformação da “Função Risco” ao nível do Crédito Agrícola.

2006 2007 VARIAÇÃO 06/07

1 - Crédito sobre Clientes Bruto 7.394.296 7.467.441 1,0%
   1.1. Crédito não vencido 7.003.992 7.139.301 1,9%

do qual crédito cobrança duvidosa* 24.919 19.044 -23,6%
   1.2. Crédito e Juros Vencidos 350.906 291.466 -16,9%

do qual vencido a menos de 90 dias 51.771 33.288 -35,7%
do qual vencido a mais de 90 dias 299.135 258.178 -13,7%

Crédito Vencido/Crédito Total 4,7% 3,9%
Crédito Vencido a mais 90 dias/Crédito Total 4,0% 3,5%

   1.3. Rendimentos a receber 48.828 51.447 5,4%
   1.4. Receitas com rendimento diferido (líq.) -9.430 -14.773 -56,7%
2 - Provisões p/ Crédito Cobrança Duvidosa e Crédito Vencido 356.513 279.200 -21,7%

Provisões para Crédito Cobrança Duvidosa 134.066 99.501 -25,8%
Provisões para Crédito Vencido 222.447 179.699 -19,2%

3 - Crédito Líquido (1-2) 7.037.783 7.188.241 2,1%

* Reclassificado como vencido ao abrigo da alínea a) do ponto 1. do Nº 4 do AVISO 3/95.
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1.2  Actividade da Área Financeira

1.2.1. Estratégia de Actuação na Área de Tesouraria

Através da Tesouraria, a Caixa Central opera a aplicação dos excedentes em recursos do SICAM visando optimizar a sua
rentabilidade sustentada e manter adequados níveis de liquidez.

O ano de 2007 acabaria por ser marcado por uma crise financeira persistente, que alterou significativamente o comportamento
dos investidores face ao risco, reduziu drasticamente a liquidez de muitos mercados e veio pôr em causa o modelo de
financiamento da actividade bancária que suportara a forte expansão do crédito verificada ao longo dos últimos anos.

Ao longo de 2007, procurou-se assim:

• Até ao eclodir da crise financeira, que se verificou no início do 2.º semestre e persistia ainda no final do ano,
continuando por 2008, tirar partido da subida da taxa directora do BCE que ainda se verificou, tendo aumentado
em 2007 de 3,5 % (valor que assumiu em 12/12/2006) para 4% em 13/06/2007 (tendo entre 14/03/2007 e
12/06/2007 sido de 3,75%), nível em que se manteve até à presente data;

• Com a precipitação da crise, e a suspensão – e mesmo inversão no caso do Banco da Reserva Federal Norte-Americana
– daquele movimento ascendente, e o aumento sem precedentes dos spreads nas operações de mercado interbancário,
promoveu-se algum alongamento dos prazos de aplicação da Tesouraria, mantendo adequados níveis de liquidez e
de segurança das aplicações, sobre créditos de elevada qualidade, dado o perfil de risco das contrapartes;

• Esta actuação, naturalmente só possível, pela forte liquidez do CA, traduziu-se no aproveitamento da remuneração
acrescida das aplicações dos excedentes em recursos, sem prejuízo da qualidade do risco, e na capacidade – destarte
também reforçando a visibilidade do CA – de manter uma presença consistente nos mercados interbancários, em
circunstâncias que se caracterizaram por uma abrupta rarefacção da profundidade e da liquidez destes últimos, o
que acabaria por motivar sucessivas intervenções dos Bancos Centrais;

• Gerir a cobertura de activos sensíveis ao comportamento das taxas de juro, altamente instáveis ao longo do ano,
como resultado da crise financeira, nomeadamente as carteiras de obrigações de taxa de juro fixa resultantes da
aplicação de recursos do SICAM, com recurso a instrumentos financeiros derivados, em especial os contratos de
futuros sobre a dívida pública alemã. De notar que, como reflexo da crise, se assistiu repetidamente, também, a
variações do spread entre diferentes emitentes de dívida, nomeadamente, entre as obrigações de dívida pública
portuguesa e alemã, o qual chegou a atingir, por exemplo, no prazo de dois anos, 27 p.b., partindo de níveis de 4
p.b. Não obstante, a gestão da cobertura destes activos viria a traduzir-se em resultados largamente positivos.
Considerando estas actividades de cobertura, a negociação de conta própria e o aproveitamento de oportunidades
de spread da curva de rendimentos, o valor de futuros transaccionados ascendeu a 7,38 biliões de euros (valor
nocional) em 2007, o que corresponde a perto de 3.000 operações e a 70.000 contratos negociados;

• Continuar o desenvolvimento da actividade no mercado de reportes, acompanhando a importância crescente deste
último como instrumento de gestão e de financiamento eficiente da Tesouraria, tal como a persistência da crise
financeira viria aliás a tornar evidente. Intensificou-se esta actividade quer no mercado fora de bolsa quer em Mercado
Organizado, designadamente, neste último caso, através da plataforma de negociação de operações de reporte gerida
pelo MTS, Entidade Gestora do Mercado Organizado de Dívida Pública em que a Caixa Central participa. Este mercado
permite ainda o aproveitamento de oportunidades de arbitragem com os mercados interbancários, que se traduzem,
com regularidade, em operações de cobertura directa com oportunidades de ganhos significativos;
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• Continuar o desenvolvimento da actividade no mercado cambial, particularmente a direccionada para a cobertura
de operações de clientes do SICAM, mercado natural cujo crescimento do volume negociado superou os 100%,
incluindo operações realizadas com grandes empresas nacionais que operam em moeda estrangeira;

• Continuar a alargar a rede de contactos da Tesouraria e as alternativas de aplicação dos excedentes em recursos,
com benefício para a sua rentabilização.

Como corolário do desenvolvimento articulado destas acções, o Grupo CA pôde ainda intensificar a sua presença e aumentar
a sua visibilidade nos mercados monetário, cambial e de capitais ao longo de 2007.

EVOLUÇÃO DOS ACTIVOS SOB GESTÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO unidade: milhares de euros excepto percentagens

Montante Variação % do Total

2006 2007 Absoluta Relativa 2006 2007

M. Monetário, P. Comercial e Depósitos BdP 1.592.271 1.938.087 345.816 21,7% 67,0% 76,1%
Obrigações 784.434 610.043 -174.391 -22,2% 33,0% 23,9%

TOTAL 2.376.705 2.548.130 171.425 7,2% 100,0% 100,0%

1.2.2. Caixas Associadas e Corporate Desk

Ao longo de 2007, 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.

Prosseguiu assim 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.

Naturalmente que com campo de aplicação diferenciado, dependendo das características do mercado local, esta iniciativa
foi sendo muito bem acolhida, sendo visíveis já os resultados proporcionados por uma mais próxima cooperação com as Caixas
Associadas e as Áreas Comerciais da Caixa Central. Para além do seu vasto campo de aplicação comercial directa, com especial
incidência no domínio dos produtos e soluções de gestão e cobertura dos riscos financeiros da actividade das empresas, o
Serviço Caixas Associadas e Corporate Desk disponibiliza produtos de negociação frequente, como cotações de divisa, ou a
fixação de taxas de juro ou opções sobre estas últimas, os quais tendem a favorecer, aproveitando a frequência desse contacto,
a criação de condições para a apresentação e venda de outros produtos e serviços de interesse para as Caixas Associadas e
as Áreas Comerciais da Caixa Central. Podem assim constituir uma conveniente testa de ponte com importantes sinergias
comerciais, já que, independentemente da densidade de relações de trabalho que com elas mantenham, as empresas procuram
optimizar os seus resultados financeiros e inscrever na sua agenda de consultas as Instituições de Crédito que recorrentemente
lhes possam apresentar prontamente cotações competitivas, como é o caso do CA neste domínio.

Decorreu ainda em 2007, em articulação com o CA Serviços, o desenvolvimento da plataforma para a distribuição de depósitos
estruturados que estará operacional nos primeiros meses de 2008. Eivados de um perfil de risco conservador, com garantia
de capital e de rendimento mínimo, estes depósitos inscrevem-se, em termos de simplicidade e de percepção de risco para o
cliente, numa linha de aplicações imediatamente a seguir aos depósitos a prazo convencionais e antes dos investimentos em
fundos ou das aplicações directas em bolsa. Sendo o risco do seu rendimento coberto com a Caixa Central, tal permitirá às
Caixas Associadas alargar a sua oferta de depósitos, e ainda dispor dos correspondentes fundos para aplicar na sua carteira
comercial.
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1.2.3. Função Financeira no Grupo Crédito Agrícola

Com a instalação de uma ferramenta especializada para a gestão dos riscos de liquidez e de taxa de juro, puderam aprofundar-
-se em 2007 as actividades do Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO).

Esta solução técnica possibilita com efeito aprofundar a gestão dos riscos de balanço associados a cada entidade do SICAM
e ao CA 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.

Temas como a estrutura de pricing dos produtos, a gestão e controlo de limites de risco de taxa de juro e de liquidez, o
planeamento do financiamento e a dotação de fundos próprios necessários à actividade, entre outros, integram a agenda
corrente do ALCO.

1.2.4. Controlo de Risco na Área de Tesouraria

Numa segunda linha, o controlo das actividades da Tesouraria e dos riscos específicos associados, nomeadamente de mercado,
de crédito e de contraparte, e operacionais, é assegurado através do Gabinete Técnico do Departamento Financeiro, o qual
verifica permanentemente a observância dos limites de risco definidos e produz diariamente relatórios sobre as actividades
realizadas.

Neste domínio, a intensificação e a 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.

1.2.5. Intermediação no Mercado de Capitais

Em 2007 a Caixa Central procedeu à reestruturação do negócio de corretagem no seio do Grupo.

A actividade de custódia e execução de ordens tinha vindo a ser desempenhada pela Crédito Agrícola Dealer – Sociedade
Financeira de Corretagem, S.A. (CA Dealer), que resultara da fusão da NCO Dealer – Sociedade Financeira de Corretagem,
S.A. com o Central Banco de Investimento, S.A. (CBI), por incorporação deste.

Deste modo, a CA Dealer constituiu-se com uma pesada estrutura operacional, que tornava difícil assegurar a sua rentabilidade,
numa actividade em que a escala é determinante. Foi assim decidido alienar a CA Dealer, detida pela Crédito Agrícola SGPS
(CA SGPS), à Corretage e Información Monetária Y de Divisas, S. A. (CIMD), e estabelecer com esta sociedade espanhola uma
parceria para a prestação de serviços de corretagem, idênticos aos que presta a outras instituições financeiras portuguesas e
espanholas, e para colaboração na área de consultadoria financeira especializada.
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Aquela parceria envolveu a transferência de toda a actividade de retalho (corretagem e custódia) da CA Dealer para a Caixa Central,
passando as ordens de bolsa recebidas de clientes a ser enviadas para execução, em nome da Caixa Central, para a Intermoney
Valores (participada da CIMD). Envolveu também a aquisição pela Caixa Central de uma pequena participação na CIMD.

Para o exercício das actividades de intermediação financeira no mercado de capitais, designadamente a recepção e transmissão
de ordens de bolsa por conta de outrem e o registo e depósito de valores mobiliários, foi constituído o Departamento de
Títulos na Caixa Central, que mantém a relação, nesta área especializada, com as CCAM e clientes do Grupo CA, e assegura
a gestão de produtos associados e dos canais onde aqueles serviços são disponibilizados.

A transferência da actividade de custódia para a Caixa Central permitiu passar a disponibilizar funcionalidades de transacção
em Bolsa no Internet Banking do Crédito Agrícola (CA On-line). Incluiu também a recepção de ordens para negociação em
contratos de futuros através da Internet, passando o sítio www.cafuturos.pt a ser detido pela Caixa Central.

A reestruturação realizada vai contribuir para uma maior integração e melhor qualidade dos serviços de corretagem e custódia
prestados aos actuais clientes do Grupo Crédito Agrícola, bem como a uma maior sinergia, reduzindo os custos numa perspectiva
consolidada.

1.3  Área Internacional, Emigração e Representações no Exterior

1.3.1. Área Internacional

O negócio internacional intermediado pela Caixa Central atingiu, em Dezembro de 2007, 1.550 milhões de euros, representando
um crescimento de 42,3% em relação ao ano anterior.

O crescimento ficou a dever-se a operações não documentárias pois as operações documentárias, de maior rentabilidade,
tiveram um decréscimo de 12,1%.

EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO INTERNACIONAL unidade: milhares de euros excepto percentagens

DEZ. 06 DEZ. 07
Volume Estrutura % Volume Estrutura% Δ%06/07

Operações Documentárias 142.956 13,1% 125.657 8,1% -12,1%
Operações  Não Documentárias 946.431 86,9% 1.424.681 91,9% 50,5%
TOTAL 1.089.386 100,0% 1.550.338 100,0% 42,3%
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QUOTA DO CA unidade: milhões de euros excepto percentagens

NACIONAL(*) C.A. Q.M.

Dez. 06 87.612 1.089 1,2%
Dez. 07 94.160 1.550 1,6%
Δ% 06/07 7,5% 42,3% 0,2p.p.%

1.3.2. Emigração e Representações no Exterior

Esta área de negócio está essencialmente vocacionada para o incremento e desenvolvimento do segmento dos clientes não
residentes em Portugal, com objectivos estratégicos bem definidos, dos quais destacamos:

• O alargamento da base de clientes;

• A exploração de nichos de mercado ao nível de produtos e serviços especializados e dedicados a emigrantes,
imigrantes, empresas não residentes e mercados externos;

• O funcionamento como antena de captação e detecção de oportunidades de negócio, com origem no exterior, para
todo o Grupo CA;

• A gestão do negócio, no segmento de não residentes – particulares e empresas –, ao serviço das Caixas Associadas.

Movendo-se em segmentos de clientes e mercados extremamente competitivos, o que foi agravado em 2007 pela grande
instabilidade dos mercados financeiros, foi colocada a ênfase da actividade na procura de mercados alternativos que permitam
uma expansão num futuro próximo, e também na criação de condições que permitam ao Crédito Agrícola ter uma presença
mais competitiva, consubstanciada em maior notoriedade, e em maior e melhor diversificação dos produtos disponibilizados
aos clientes.

 A quota de mercado, calculada com base em valores de Dezembro de 2007, evoluiu positivamente atingindo 1,6%.

A actividade internacional foi condicionada pela agitação internacional dos mercados e pelas alterações regulamentares
decorrentes do Acordo de Basileia II.

Neste contexto, a análise de risco de contraparte foi considerada uma prioridade pelo que se procedeu, em colaboração com
o Departamento Financeiro, à revisão da metodologia para definição de limites de crédito para Instituições Financeiras.

O ano 2007 foi marcado pelo processo de implementação da SEPA (Single Euro Payments Area) que arrancou, na vertente
transferências a crédito, em Janeiro de 2008. A Caixa Central foi um dos nove bancos que participaram na fase de testes.

No âmbito deste projecto, o Departamento Internacional participou no Grupo de trabalho interno e nos Comités Directivos
da CISP (Comissão Interbancária para os Sistemas de Pagamentos) para além da colaboração que já mantém há alguns anos
junto da EBA e dos Bancos Cooperativos participando nos Grupos de Trabalho de Pagamentos.

(*) Valores referentes ao comércio internacional de mercadorias
Fonte: Ministério da Economia e Inovação - Gabinete de Estratégia e Estudos
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Emigração

Consequência notória do dinamismo que o Grupo Crédito Agrícola tem vindo a imprimir neste segmento de clientes, é o facto
de nos últimos anos a quota de mercado do Grupo, quer no que diz respeito aos depósitos, quer principalmente no que diz
respeito às remessas de emigrantes, ter crescido a um ritmo bastante apreciável.

O volume de remessas cresceu 13,6% em 2007, atingindo cerca de 320 milhões de euros, aumentando a quota do Grupo para
12,8%, face a 11,6% no ano anterior. Os depósitos no CA registaram, por sua vez, um crescimento de 1,0%, enquanto que
os valores totais nacionais registaram um decréscimo de 1,7%. Como corolário verifica-se um crescimento das quotas de
mercado do Grupo, em Remessas de Emigração, de 1,2 pontos percentuais e em depósitos de emigrantes de 3,4% para 3,5%.

REMESSAS DE EMIGRAÇÃO unidade: milhares de euros excepto percentagens

Nº.OPS VOLUME Q.M.
2005 330.203 250.194 11,0%
2006 369.788 281.524 11,6%
2007 427.652 319.701 12,8%
Δ% 06/07 15,6% 13,6% +1,2p.p.

DEPÓSITOS DE EMIGRAÇÃO unidade: milhares de euros excepto percentagens

NACIONAL GRUPO CA Q.M.
2005 7.792.000 244.085 3,1%
2006 7.365.000 252.764 3,4%
2007 7.240.000 255.312 3,5%
Δ% 06/07 -1,7% 1,0% +0,1p.p.

De destacar ainda o trabalho que tem sido desenvolvido na gestão e aperfeiçoamento dos protocolos de cooperação com
os nossos correspondentes na Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo, Reino Unido e Suíça, que permitem a prestação de
um serviço de qualidade a custos reduzidos para os nossos clientes.

Sucursais Financeiras Exteriores

As Sucursais (SFE) do Grupo Crédito Agrícola (Cabo Verde e Madeira) continuam a afirmar-se como meios importantes na
captação, diversificação, complementaridade e competitividade do negócio direccionado para os não residentes.

A SFE de Cabo Verde tem vindo a desenvolver uma actividade bastante intensa, constituindo-se como pólo de difusão da
imagem do Crédito Agrícola e captação de negócio de interesse para o SICAM e também para várias empresas do Grupo.

No que diz respeito à evolução do negócio que afecta directamente o seu balanço, assinala-se o acentuado crescimento da
actividade, que se traduz em activos sob gestão das SFE’s da ordem de 63 milhões de euros, o que representa um incremento
de mais de 100%.

De assinalar ainda a criação de uma sociedade com o objecto de gestão de activos, domiciliada também em Cabo Verde, e
que conta já com diversos projectos de gestão de fundos mobiliários e imobiliários. Desta sociedade espera-se que venha a
criar condições para o alargamento da oferta de produtos competitivos aos clientes não residentes em Portugal, e simultaneamente
que possa contribuir para a promoção do desenvolvimento do mercado de capitais em Cabo Verde.

Ainda durante o ano de 2007, e com o intuito de desenvolver o negócio com o segmento da imigração, a Caixa Central tornou-
-se Agente da empresa Western Union, iniciando desta forma a abordagem a este segmento de clientes, com a oferta do
serviço de transferências com a máxima rapidez e segurança.

Não inclui os DP’s de Emigrantes na SFE
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1.4  BancaSeguros

1.4.1. Seguros – Ramos Reais

No desenvolvimento da sua estratégia, a CA Seguros continua a assumir como central a actividade de BancaSeguros,
privilegiando a sua ligação ao Crédito Agrícola no âmbito de um 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.

A implementação desta estratégia passa por um incentivo a um maior envolvimento de todos os colaboradores do Crédito
Agrícola, cuja eficácia se revelou no contínuo aumento do número de Balcões e de colaboradores que comercializam seguros.
Do total de cerca de 3.500 colaboradores do Crédito Agrícola, 2.248 efectuaram vendas em 2007 o que representa um
crescimento de 4,1% em relação a 2006.

O ano de 2007 ficou ainda marcado pela implementação de um novo modelo de determinação das remunerações de mediação
de seguros às CCAM, o qual introduziu um maior enfoque nos clientes e Produtos mais rentáveis e garantiu um crescimento
da taxa média de remuneração para o conjunto das CCAM de 17,7% em relação ao ano anterior.

O ano de 2007 foi, sem dúvida, marcado ao nível do marketing pelo desenvolvimento e lançamento do Cartão CA Seguros.
Com design inovador e distinto, o Cartão CA Seguros é, antes de mais, um Cartão Cliente, co-branded com a Caixa Central,
multifuncional e válido em toda a rede Visa, com isenção de anuidade, flexibilidade de pagamentos e com a oferta de um
seguro de uso fraudulento.

Continuou a aposta nas acções de marketing local dando-se um apoio concreto à dinamização da actividade nas CCAM
envolvidas.

Participou-se, também, ao nível das campanhas integradas com o Departamento de Marketing da Caixa Central, procurando-
-se capitalizar sinergias ao nível do cross-selling de produtos bancários e de seguros.

A II Convenção Anual da CA Seguros contou com a presença dos colaboradores das CCAM que atingiram os objectivos
necessários para essa qualificação. As viagens no âmbito do sistema de incentivos distinguiram igualmente os colaboradores
das CCAM com melhor performance na venda de seguros que referem estas iniciativas como um dos factores mais motivantes
para a contínua melhoria da sua performance comercial.

unidade: milhares de euros

RUBRICA 2005 2006 2007
Prémios Brutos Emitidos 61.856 65.442 68.516
Activo 107.103 124.920 133.048
Capitais Próprios 15.993 19.144 23.463
Resultado Líquido 3.313 3.763 4.206
Nº. Colaboradores no final do ano 106 112 125

Os Prémios Brutos Emitidos ascenderam a 68,5 milhões de euros, um crescimento de 4,7% face ao ano anterior, com a
continuada redução do peso do Seguro de Colheitas, cujos prémios se reduziram 9,8% em 2007. Excluindo o Seguro de
Colheitas, que representa agora apenas 9,0% na carteira de seguros, os prémios dos restantes produtos aumentaram 6,4%,
enquanto o conjunto do mercado Não Vida cresceu apenas 0,4%.
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A boa performance ao nível da produção nova teve um impacto positivo sobre a dimensão da carteira de seguros, que atingiu
281 mil apólices em vigor a 31 de Dezembro de 2007, um aumento de 12,5% em relação ao final de 2006. Da mesma forma,
o número de clientes com apólices em vigor aumentou 9,4%, de 145 mil para 159 mil, tendo-se verificado um aumento do
número médio de apólices por cliente, de 1,72 em 2006, para 1,77 em 2007.

A Margem Técnica, calculada antes dos Custos por Natureza a Imputar e antes dos Rendimentos dos Investimentos Financeiros,
registou um crescimento de 8,2%, reflectindo a melhoria global na Margem Após Sinistros. A Margem Técnica aumentou,
representando 27,7% dos Prémios Adquiridos, enquanto em 2006 representava 25,6%.

Em 2007, a taxa de sinistralidade global reduziu-se de 59,5% para 49,6%, mas esta evolução ficou a dever-se parcialmente
à redução do custo de um sinistro grave ocorrido em 2006, relativamente à provisão constituída. Sem o efeito desse sinistro,
a taxa de sinistralidade teria sido de 55,9% em 2006 e de 51,0% em 2007.

O aumento dos custos comerciais em 2007 reflecte o aumento, em 17,7%, das remunerações de mediação de seguros. Os
Custos por Natureza a Imputar, excluindo as remunerações de mediação de seguros, registaram um aumento de 5,0% em
2007, o que representa uma desaceleração do crescimento destes custos, que no ano anterior haviam aumentado 13,5%.

O aumento nos Custos com o Pessoal em 2007, demonstra uma estabilização da massa salarial. O crescimento verificado
nesta rubrica de 5,3% inclui os efeitos decorrentes do Acordo Colectivo de Trabalho, do aumento de colaboradores e da
evolução de carreiras.

Os Fornecimentos e Serviços Externos incluem diversas despesas relacionadas com a implementação de exigências legais
normativas, no que diz respeito à adopção das Normas Internacionais de Contabilidade e à implementação do projecto de
Gestão Integrada do Risco. No seu conjunto, as despesas relacionadas com estes projectos geraram um custo adicional de
610 mil euros em 2007.

Reflectindo os aspectos referidos, os Custos Operacionais registaram um aumento de 8,0% em 2007, mas esse aumento ficou
a dever-se essencialmente ao forte crescimento das Remunerações de Mediação de Seguros.

Os Investimentos Financeiros cresceram 15,3%, traduzindo o efeito do aumento da actividade, da carteira de seguros e das
provisões técnicas. Os Resultados dos Investimentos Financeiros reduziram-se 4,3% em 2007, reflectindo a evolução negativa
dos mercados accionistas, a qual provocou uma performance claramente desfavorável das unidades de participação dos Fundos
geridos pela CA Gest, comparativamente a 2006. De referir o forte crescimento dos juros e outros rendimentos fixos, os quais
permitiram manter praticamente o Resultado dos Investimentos Financeiros ao nível de 2006.

Os Resultados antes de Impostos situaram-se em 5,6 milhões de euros, o que representa um crescimento de 11,1% relativamente
ao ano anterior e constituiu o melhor resultado de sempre da CA Seguros.

A evolução favorável da exploração explica-se integralmente pela melhoria das Margens Técnicas, já que o contributo dos
rendimentos financeiros para o Resultado não aumentou em 2007.

Pela primeira vez desde o início da sua actividade, a Assembleia-Geral da CA Seguros deliberou efectuar o pagamento de
Dividendos aos Accionistas, no montante de 525.617 euros, o que corresponde a 12,5% do Resultado Líquido do Exercício.

A situação patrimonial da CA Seguros registou uma evolução favorável, traduzida num continuado aumento dos Capitais
Próprios e numa melhoria do nível do cumprimento das Garantias Financeiras.

As responsabilidades relativas aos Segurados encontram-se devidamente asseguradas em 31 de Dezembro de 2007, quer
ao nível da representação das Provisões Técnicas, quer ao nível da Margem de Solvência, em que a taxa de cobertura aumentou
de 185% em 2006, para 221% em 2007.
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Os Activos elegíveis para a representação das Provisões Técnicas asseguravam um grau de cobertura destas de 130%.

1.4.2. Seguros – Ramo Vida

A produção realizada em 2007 permitiu à CA Vida manter o lugar nas 10 maiores Companhias de Seguros de Vida.

De realçar que a maior Companhia de Resseguros a operar em Portugal, a Swiss Re, atribuiu à CA Vida a distinção de
Companhia de Seguros de Referência na Península Ibérica.

Dando continuidade ao esforço de desenvolvimento do Grupo Crédito Agrícola, a CA Vida participou activamente nas Comissões
de Formação e Recursos Humanos, de Organização, Meios de Informação e de Marketing e Política Comercial, bem como nas
diversas nas Campanhas Institucionais.

Na gestão da actividade de Fundos de Pensões, para além da evolução da produção dos dois Fundos de Pensões Abertos –
CA Reforma Tranquila e CA Reforma Mais – procedeu-se à transferência do Fundo de Pensões do Grupo CA.

No seguimento do processo de renovação da imagem institucional da Companhia iniciado no ano anterior, o ano de 2007
traduziu-se num ano de adaptação das restantes peças de comunicação e de material existente.

Sendo a comunicação directa com o canal bancário um meio por excelência de proximidade com os colaboradores das Caixas
Agrícolas e, em simultâneo, com os seus clientes, apostou-se numa informação regular, precisa e clara, utilizando as novas
tecnologias como forma de estar cada vez mais próximo e de uma forma mais rápida junto dos colaboradores do Grupo
Crédito Agrícola.

O total de cobranças efectuado pela CA Vida teve, em 2007, um crescimento de 17,8%, sendo que grande parte deste
crescimento se deve a um aumento significativo no volume das Contribuições para Fundos de Pensões.

Ao nível da produção de apólices, a CA Vida superou os objectivos a que se tinha proposto. No entanto, relativamente à
concretização do volume de prémios cobrados, pode verificar-se uma diminuição significativa dos prémios médios por apólice,
que traduz a reacção do canal de distribuição à diminuição de captação de negócios de maior volume. As incertezas quanto
à situação económica do nosso país durante grande parte do ano, reflectiram a reduzida disponibilidade dos clientes em
investir em soluções de poupança.

Passados que estão nove anos de actividade e considerando a maturidade média da carteira das Protecções Capitalização,
registou-se relativamente a vencimentos, a saída de 22,6 milhões de euros e pela via dos resgates, 17,6 milhões de euros que
retornaram às contas dos clientes nas Caixas Agrícolas o que demonstra claramente que o eventual efeito da “canibalização
dos depósitos” não se coloca.

Está chegada a fase em que com o negócio existente se pode fazer novo negócio, optimizando-se os níveis de satisfação de
todos os intervenientes. Para potenciar estas oportunidades a CA Vida desenvolveu algumas alterações aos seus procedimentos
por forma a contribuir para o sucesso destas iniciativas.

O comissionamento diferenciado praticado pela CA Vida tem-se revelado um factor determinante no envolvimento das Caixas
Agrícolas, nomeadamente a aplicação quer do extra-comissionamento nas Protecções ao Risco (quando associadas ao
cumprimento dos objectivos totais de prémios cobrados), quer nas campanhas nacionais onde a facturação atinge maior
volume.
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De realçar, o número de Caixas Agrícolas que superaram os objectivos de prémios cobrados em 2007 foi de 34, o que
corresponde a 33% das Caixas Agrícolas, e 271 foi o número de Balcões que cumpriu os objectivos correspondendo a 41%
dos Balcões.

Mais uma vez evidenciam-se os impactos das duas campanhas de maior sucesso no Grupo, Super Depósito Investimento 2007
e Protecção Reforma Investimento, as quais mais uma vez permitiram às Caixas Agrícolas a captação de novos recursos e a
fidelização dos seus clientes.

No decorrer do ano de 2007 foi efectuada uma reorganização profunda nas áreas internas da Companhia, que teve como
intuito, dotar as áreas envolvidas com um reforço de competências, reengenharia, melhoria de processos e procedimentos
que, para além de se traduzirem numa melhoria contínua do nível de serviço prestado tanto a Caixas Agrícolas como a clientes,
também contribuem para uma eficaz gestão de processos no âmbito do controlo de riscos.

O sistema “Core” foi objecto de uma actualização que englobou tanto a estrutura de dados como a de Menus. Esta actualização
tornou mais eficaz a consulta e a disponibilização de informação quer ao nível interno, quer ao nível dos vários interfaces
com sistemas externos. A estrutura de Menus foi também objecto de actualização, agilizando a interacção dos utilizadores
com o sistema, elevando, assim, os níveis de serviço prestados a clientes e Caixas Agrícolas.

Foram tomadas as iniciativas necessárias para a adequação da Companhia às directivas regulamentares do sector, nomeadamente
no que respeita à Gestão de Riscos e Controlo Interno, tendo como objectivos a redução do risco operacional e o aumento
da produtividade.

No que respeita aos projectos desenvolvidos no seio do Grupo CA, destaque-se a participação activa no projecto ELO/Cliente
Grupo – Plataforma de integração de Sistemas do Grupo, que permitiu que a informação relativa a Clientes Vida fosse canalizada
para a Base de Dados de Cliente Grupo, possibilitando à referida plataforma uma visão global do cliente no seio do Grupo e
contribuindo para a dinamização e potenciação da venda cruzada de produtos.

No ano de 2007, a CA Vida apresentou um volume de negócios de 141 milhões de euros o que representou um decréscimo
de 4% quando comparado com o ano anterior.

Apesar do crescimento alcançado nos produtos de Risco e em Fundos de Pensões (cuja comercialização se iniciou em finais
de 2006), o decréscimo no montante total de prémios verificou-se como consequência da variação registada nos Produtos
de Capitalização.

PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS
E CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE PENSÕES unidade: milhares de euros excepto percentagens

2006 2007 Δ% 06/07
Prémios Risco 15.937 17.362 8,9%
Prémios de Capitalização 130.870 123.634 -5,5%
Subtotal Prémios 146.807 140.996 -4,0%
Fundos de Pensões 98 32.073 32.542,2%
Total Cobranças 146.906 173.068 17,8%

Os custos com sinistros aumentaram na sua globalidade, com maior impacto nos Produtos de Poupança, com especial destaque
para os vencimentos e para os sinistros pagos por falecimento ou invalidez que registaram um crescimento de 177% e 54%,
respectivamente, trata-se de um desenvolvimento normal dado o crescimento da carteira, a antiguidade média dos contratos
e os vencimentos de Apólices de Capitalização.
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CA VIDA unidade: milhares de euros

2005 2006 2007
Activo Líquido 389.949 522.383 599.796
Situação Líquida 19.057 27.736 31.260
Resultado Líquido 5.093 6.313 4.418
Nº. Colaboradores Efectivos 27 32 32

CUSTOS COM SINISTROS unidade: milhares de euros excepto percentagens

2006 2007 Δ% 06/07
Risco
Montantes Pagos 4.889 6.164 26,1%
Provisão para Sinistros (Variação) 56 1.498 2.587,6%
Total 4.945 7.663 55,0%
Capitalização
Montantes Pagos 21.909 42.014 91,8%
Provisão para Sinistros (Variação) 321 -307 -195,4%
Total 22.230 41.708 87,6%
Nota: Os valores não incluem custos de gestão imputados.

Num cenário, de forte instabilidade do mercado de capitais a CA Vida foi muito afectada na rentabilidade dos Activos, situação
que se veio a reflectir nos resultados da Companhia.

Assim, o Resultado após Impostos cifrou-se em 4,4 milhões de euros, apesar do reforço de 618 mil euros na provisão específica
para fazer face ao envelhecimento da carteira de clientes, pelo que o seu valor no fim do exercício era de 4.380 mil euros.

1.5  Banca de Investimento

1.5.1. CA Gest

O valor global dos activos sob gestão da CA Gest apresentou em Dezembro de 2007 um crescimento homólogo de 11,3%,
claramente acima do sector que apresentou um crescimento modesto de 1,3%, totalizando 901,2 milhões de euros.

| ACTIVOS SOB GESTÃO (VALOR GLOBAL)

F.I.M. Gest. Carteiras

2006 20072005

901,1

740,0

161,1

712,0
809,9

477,5 636,2

234,5 173,7

O valor líquido global dos fundos de investimento mobiliário geridos pela CA Gest e comercializados pelo Crédito Agrícola
totalizou 161,1 milhões de euros, em Dezembro de 2007, o que corresponde a uma diminuição de 7,2% face a Dezembro
de 2006, ainda assim menor do que a verificada neste subsector do mercado.

Valores em milhões de euros
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Esta evolução resultou, no essencial, das reduções dos montantes investidos nos fundos Raiz Tesouraria e Raiz Rendimento,
cujos valores globais líquidos diminuíram 29,8% e 28% respectivamente, em resultado da perda de competitividade destes
produtos, designadamente face aos depósitos a prazo, decorrente do efeito conjugado da subida das taxas de juro e da maior
agressividade das instituições bancárias na captação de recursos, situação que se agravou significativamente no segundo
semestre, face à redução da liquidez do sistema financeiro desencadeada pela crise do mercado hipotecário de alto risco.

O fundo de acções europeias registou uma diminuição do valor global líquido de 3,9 %, face à evolução negativa do movimento
de subscrições e resgates. O valor global líquido do fundo misto não registou alterações apreciáveis.

O fundo Raiz Poupança Reforma-Educação continuou a registar a transferência de PPR/E para outras entidades gestoras,
designadamente para a Crédito Agrícola Vida, à semelhança do que já se havia verificado nos anos anteriores, em resultado
da preferência de participantes pelos produtos de Poupança Reforma e Poupança Educação daquela seguradora, os quais
oferecem uma taxa de rentabilidade mínima de 3%.

| ACTIVOS SOB GESTÃO POR TIPO DE FUNDO

Gestão de Carteiras e Diversificação da Oferta

O montante sob gestão de carteiras de clientes registou em 2007 um crescimento de 16,3%, atingindo 740 milhões de euros
no fecho do exercício, o que representa um acréscimo de 103,8 milhões de euros face ao final de Dezembro do ano anterior.

O montante sob gestão das carteiras de clientes institucionais aumentou 18,6%, enquanto as carteiras de clientes particulares
registou um decréscimo de 13,7%, em resultado do encerramento de carteiras decorrente do aumento da aversão ao risco
por parte deste tipo de investidores.

O crescimento do montante das carteiras sob gestão da sociedade acima da média do subsector é responsável pelo ligeiro
ganho de quota de mercado (1,1% em 2006 e 1,2% em 2007).

A CA Gest prosseguiu a sua política de diversificação dos produtos que coloca à disposição dos seus clientes, tendo lançado
em 2007 dois novos fundos especiais de investimento fechados, designados Raiz Valor Acumulado e Raiz Top Capital.

O Serviço de Dinamização Comercial, integrado por gestores especializados e reforçado em 2007, conferiu novo impulso à
comercialização dos produtos e serviços da CA Gest pelas entidades integrantes do SICAM, designadamente através da
celebração dos Protocolos de Comercialização, da implementação de campanhas de lançamento dos novos fundos e pela
Formação dos agentes das entidades comercializadoras.

Fundos
Tesouraria
38,5%

F. Especiais
Investimento
22,3%

F. Poup. Ref./Ed.
0,3%

Fundos
Rendimento

17,3%

F. Mistos
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A margem financeira, constituída, no essencial, pela remuneração das aplicações financeiras da sociedade, mais do que duplicou
no exercício de 2007 em relação ao exercício anterior, em resultado, quer do aumento do montante médio aplicado, quer da
variação positiva das taxas de juro.

As comissões de gestão, de subscrição e de resgate, auferidas pela sociedade, registaram um crescimento de 2,1%. Contudo,
em virtude da redução na comercialização dos Fundos de Investimento Mobiliário traduziu-se numa diminuição de 16,8%
das comissões de comercialização pagas à Caixa Central e às CCAM, que, ainda assim, atingiram os 703,1 mil euros. Neste
quadro, as comissões líquidas registaram um aumento de 10,7%.

A sociedade indemnizou o fundo de investimento mobiliário Raiz Europa em 71,3 mil euros, tendo igualmente registado outras
perdas de carácter extraordinário no valor de 6,9 mil euros. Por outro lado, a sociedade registou outros proveitos de exploração,
de carácter não recorrente, no valor de 39.874,70 euros. Assim, os Outros Resultados de Exploração, contribuíram negativamente
para a exploração do exercício em 47,7 mil euros.

A recomposição e reforço do quadro de colaboradores da sociedade, parte do qual se havia iniciado em 2006, mas cujo
impacto nos custos só foi integralmente reflectido em 2007, conduziu a um agravamento dos custos com pessoal de 30,8%.
Este agravamento esteve na base do crescimento de 17,1 % dos custos de funcionamento, já que os restantes custos desta
natureza registaram aumentos modestos e abaixo do ritmo de crescimento dos proveitos.

Os resultados antes de impostos registados em 2007 situaram-se ao nível do ano anterior (+1,3%), o mesmo acontecendo
com os resultados líquidos (-0,3%).

Os activos totais aumentaram 13,7% e os capitais próprios atingiram os 3,2 milhões de euros, constituindo suporte adequado
ao desenvolvimento previsto para a actividade da sociedade e para o crescimento dos montantes sob gestão.

1.5.2. CA Consult

O exercício de 2007 foi o terceiro 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 dotar o Grupo Crédito
Agrícola de uma Unidade de banca de negócios, prosseguindo o objectivo estratégico de 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 incrementou a sua notoriedade enquanto entidade de assessoria de Gestão ao
sector do Agribusiness, em grande medida preconizada através da actuação na fileira do vinho e hortícolas. Este trabalho
permitiu consolidar conhecimento sectorial, diversificar a carteira de clientes e direccionar este know how para a exploração
de oportunidades de consolidação empresarial e aquisições alavancadas nos Fundos de Capital de Risco disponíveis no Grupo.

unidade: milhares de euros excepto percentagens

CA Gest 2006 2007 Δ%
Margem Financeira 45 99 117,2%
Produto Bancário 1.863 2.085 11,9%
Custos de Funcionamento 1.256 1.471 17,1%
Resultado antes de Imposto 607 615 1,3%
Resultado Líquido Exercício 424 423 -0,3%
Activo Total (líquido) 3.197 3.634 13,7%
Total de Capital 2.756 3.179 15,3%

Principais Indicadores Financeiros
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Não obstante esta actuação no sector do Agribusiness, a CA Consult tem vindo progressivamente a posicionar-se em outros
sectores de actividade, sendo as Energias Renováveis, a Saúde e as Parcerias Público-Privadas na área de concessões, as áreas
de particular importância na actividade da Sociedade em 2007.

Permanecem assim os objectivos de diversificação e de complementaridade de produtos e serviços disponibilizados pelo Grupo
Crédito Agrícola.

No que respeita à área de Capital de Risco, em 2007 num quadro de conjuntura desfavorável para este sector, a CA Consult
acompanhou o desempenho sectorial que se traduziu na apreciação de 18 intenções de investimento (menos 3 que em 2006),
que originaram 11 propostas de participação (menos 1 que no ano anterior). Durante o ano foram tomadas participações
em 2 empresas tendo o investimento realizado atingido 6 milhões de euros dos quais 1,9 milhões de euros suportados por
fundos geridos pelo Crédito Agrícola.

Quanto às áreas de Assessoria Financeira e de Gestão a CA Consult em 2007 procedeu ao desenvolvimento de projectos de
estratégia de mercado e de consolidação operacional em 2 regiões (Douro e Minho), em 4 adegas cooperativas. Estes projectos
foram executados, tendo em conta os objectivos de política definidos pelo MADRP – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Pescas, encontrando-se a aguardar a aprovação de portarias; desenvolveu-se um Plano de Negócio no sector dos
azeites e a estruturação de uma operação de leveraged finance no sector dos vinhos (ainda em curso), tendo sido desenvolvidas
análises sobre o sector do vinho e azeite.

No final do ano foi realizado um estudo detalhado sobre a performance de 5.000 empresas em Portugal e Espanha, a actuar
em múltiplos sectores do AgriBusiness.

A CA Consult explorou ainda contactos em Cabo Verde, que se espera virem a resultar em projectos no AgriBusiness.

Nos outros sectores de actuação angariaram-se dois mandatos: um para a venda de parte de capital de um operador hospitalar
e outro de venda de participação em central eléctrico-produtora no sector das energias renováveis.

Em 2007 foram concluídos os projectos de assessoria à Estradas de Portugal, Entidade Pública Empresarial no âmbito da
Concessão do IC24 e o de assessoria no âmbito da Concessão do Terminal de Granéis Alimentares de Leixões.

Já em Março de 2008 finalizou-se uma operação de venda de 30 unidades de saúde a um grupo internacional do sector,
mandato este iniciado em finais de 2006.

Numa perspectiva financeira e de indicadores de performance, os proveitos operacionais da CA Consult mantiveram-se acima
dos 1,5 milhões de euros, reflectindo a evolução do negócio, a angariação de clientes e espelhando os esforços de promoção
comercial que também caracterizaram os anos anteriores.

A rentabilidade dos capitais próprios foi positiva (29%), mas inferior a 2006, fundamentalmente porque a empresa foi capitalizada
com fundos próprios provenientes da retenção de resultados do exercício de 2006.

O resultado líquido de 2007 ascendeu a 94 mil euros representando quase o dobro do capital social e 29% dos capitais próprios.

CA CONSULT unidade: milhares de euros

2005 2006 2007
Activo Líquido 425 664 768
Situação Líquida 233 327 421
Resultado Líquido 99 93 94
Nº Colaboradores Efectivos 8 12 17



2. Análise Financeira

A análise dos principais indicadores de exploração do SICAM referentes ao exercício de 2007 evidencia um crescimento
significativo dos Resultados antes de Impostos (+22,1% do que os de 2006, quando comparados numa base NCA), que
atingiram os 151.948 milhares de euros. O Resultado Líquido de Impostos acompanhou esse crescimento, embora menos do
que proporcionalmente, atingindo 113.330 milhares de euros (+17,2% do que o obtido em 2006).
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Indicadores de Exploração

As contas do SICAM referentes ao exercício de 2007 foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de
Contabilidade Ajustadas (NCA), que estão em vigor desde 1 de Janeiro. De forma a reportar a informação relativa ao período
homólogo anterior em base comparável, as demonstrações financeiras referentes a 2006 foram reajustadas aos mesmos
critérios.

SÍNTESE DE INDICADORES unidade: milhares de euros excepto percentagens

2006 2007 VARIAÇÃO (NCA)
PCSB NCA NCA Absoluta Relativa

Margem Financeira 337.953 351.442 387.051  35.608 10,1%
Comissões Recebidas (líq.) 73.939 76.956 75.517 -1.439 -1,9%
Resultados em Operações Financeiras (líq.) 3.464 1.269 265 -1.004 -79,1%
Outros Proveitos Líquidos 17.228 -5.046 23.360 28.406 562,9%
Produto Bancário 432.584 424.622 486.193 61.571 14,5%
Custos de Estrutura 247.358 250.477 262.989 12.512 5,0%
Provisões e Imparidade 50.426 68.939 69.348 409 0,6%
Resultado antes de Impostos 125.103 124.405 151.948 27.544 22,1%
Impostos Correntes 29.526 30.724 51.825 21.102 68,7%
Impostos Diferidos 0 -3.040 -13.207 10.167 -334,4%
Resultado Líquido 95.577 96.721 113.330 16.609 17,2%
ROA 0,98% 0,96% 1,10%
ROE 12,20% 12,77% 13,90%
Resultado antes de Impostos/Activo Líquido 1,29% 1,24% 1,47%
Produto Bancário/Activo Líquido 4,45% 4,22% 4,71%
Resultado antes de Impostos/Capitais Próprios 15,97% 16,43% 18,64%

Rácios calculados considerando os valores médios do Activo Líquido e Capitais Próprios de cada exercício

| EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS

2006 2006 2007

96.721 124.405 113.330
Valores em
milhares de euros 125.10395.577 151.948

Resultado Líquido
Resultado antes de Impostos

PCSB NCA NCA
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A consecução destes resultados tornou-se possível graças à evolução favorável do Produto Bancário que, em base NCA,
aumentou de 424.622 milhares de euros em 2006 para 486.193 milhares de euros em 2007 (+14,5%), e que mais do que
compensou o efeito do aumento dos custos de estrutura em 12.512 milhares de euros (+5,0%).

Esta evolução do Produto Bancário reflectiu o comportamento positivo da Margem Financeira, com maior acréscimo em termos
absolutos (+35.608 milhares de euros), e o saldo de Outros Proveitos Líquidos com maior crescimento em termos relativos
(+562,9%, isto é, 28.406 milhares de euros).
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O crescimento em 10,1% da Margem Financeira, rubrica com maior peso no Produto Bancário (cerca de 80%), foi possível
graças ao aumento do volume de juros recebidos (91.301 milhares de euros), que foi superior ao dos juros pagos (55.692
milhares de euros), num contexto de subida generalizada das taxas de juro, mas menos acentuado nas taxas passivas (em
média sujeitas a maior inércia).

| COMPOSIÇÃO DO PRODUTO BANCÁRIO
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Valores em milhares de euros

MARGEM FINANCEIRA DO SICAM valores em milhares de euros, excepto percentagens

2006 2006 2007 VARIAÇÃO
NCA NCA Absoluta Relativa

Juros Recebidos 520.732 521.290  612.591 91.301 17,5%
dos quais:
Aplicações em Instituições de Crédito 33.110 33.110 61.059 27.950 84,4%
Crédito sobre Clientes 439.947 451.032 516.771 65.739 14,6%
Aplicações em Títulos 47.675 36.590 34.761 -1.830 -5,0%
Outros 558 -558 -100,0%

Juros Pagos 182.779 169.848 225.540 55.692 32,8%
dos quais:
Recursos de Instituições de Crédito 5.448 5.448 9.367 3.919 71,9%
Recursos de Clientes 163.555 163.555 210.940 47.384 29,0%
Outros 13.775 843 5.234 4.390 520,5%

Margem Financeira 337.953 351.442 387.051 35.608 10,1%

2006
PCSB

2006
NCA

2007
NCA

| EVOLUÇÃO DO PRODUTO BANCÁRIO

424.622 486.193432.584
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A evolução verificada nos juros recebidos foi fortemente influenciada pelo comportamento dos juros provenientes das operações
de crédito a clientes, ressaltando, porém, a importância crescente que os juros provenientes das aplicações em Instituições
de Crédito têm assumido. A evolução dos juros pagos deve-se quase exclusivamente à remuneração associada aos recursos
de clientes, uma vez que o Crédito Agrícola não tem praticamente recursos de Instituições de Crédito.

O decréscimo verificado no montante de comissões líquidas em 2007, decorrente da diminuição das comissões recebidas em
633 milhares de euros (-0,8% do que em 2006) associado a um crescimento das comissões pagas em 806 milhares de euros,
contraria, ao invés do que se havia verificado no exercício de 2006, o sentido desejável da diversificação da base de proveitos
do SICAM tradicionalmente assente na Margem Financeira.
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Os custos de estrutura registaram um aumento de 5,0% relativamente a Dezembro de 2006 (ano em que estes custos haviam
crescido 11,0%), resultante essencialmente do aumento dos Custos com Pessoal (3,7%) e dos Gastos Gerais Administrativos
(7,7%), crescimento em ambas as rubricas inferior ao do exercício anterior (8,1% e 16,5%, respectivamente), em parte
consequência da redução dos encargos com o Programa de Modernização do Grupo devido à conclusão de alguns projectos
que o integram.

COMISSÕES valores em milhares de euros, excepto percentagens

2006 2006 2007 VARIAÇÃO
NCA NCA Absoluta Relativa

Por Garantias Prestadas 5.720 5.720 6.184 464 8,1%
Por Serviços Prestados 19.955 19.955 49.501 29.546 148,1%
Outras Comissões 55.263 58.280 27.637 -30.643 -52,6%

Comissões Recebidas 80.937 83.955 83.322  -633 -0,8%

Por Serviços Bancários de Terceiros 1.832 1.832 7.462 5.631 307,4%
Outras Comissões 5.167 5.167 343 -4.824 -93,4%

Comissões Pagas 6.999 6.999 7.805 806 11,5%

Comissões Líquidas 73.939 76.956 75.517 -1.439 -1,9%

CUSTOS DE ESTRUTURA unidade: milhares de euros excepto percentagens

2006 2007 VARIAÇÃO (NCA)
PCSB NCA NCA Absoluta Relativa

Custos com Pessoal 128.666 131.219 136.035 4.816 3,7%
Gastos Gerais Administrativos 101.261 104.855 112.958 8.102 7,7%
Amortizações 17.431 14.403 13.996 -407 -2,8%
Custos de Estrutura 247.358 250.477 262.989 12.512 5,0%
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| CUSTOS DE ESTRUTURA
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Nota: Indicadores calculados com base na média dos valores extremos do Exercício de 2007
Autonomia Financeira = Capitais Próprios Médios / Activo Médio

ROE
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=
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O crescimento moderado dos Custos de Estrutura conjugado com o aumento mais acentuado do Produto Bancário reflectiu-
-se num Rácio de Eficiência de 54,1% que evidencia uma evolução bastante positiva quando comparado com 2006 em NCA
(59,0%), baixando inclusivamente a um nível inferior ao verificado em 2005 (56,4% em PCSB), e reforçando a sua posição
entre os melhores do sistema financeiro português.

Os resultados do exercício do SICAM em 2007 foram ainda positivamente influenciados pela contabilização de impostos
diferidos activos de mais de 13.207 milhares de euros atenuando o impacto crescente da dotação para impostos correntes
(+21.102 milhares de euros do que em 2006).

A rentabilidade da exploração ao nível global do SICAM mantém-se favorável, sendo o rácio de rentabilidade do activo (ROA)
superior a 1% comparando favoravelmente com o da restante banca. O nível de rentabilidade dos capitais próprios (ROE),
por sua vez, é da ordem de 13,9%, reflectindo a elevada autonomia financeira do SICAM, que não recorre a outras Instituições
de Crédito nem ao mercado de capitais (dívida) para o financiamento das suas operações.
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Estrutura do Balanço

| ACTIVO LÍQUIDO

10.133.301 10.069.658 10.565.607

Valores em milhares de euros
Outros Activos
Invest. Filiais, Tangíveis e Intangíveis
Aplicações em Títulos (líq.)

Crédito a Clientes (líq.)
Aplicações em Instituições de Crédito
Disponibilidades

| ESTRUTURA DO ACTIVO
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O Activo Líquido do SICAM ultrapassou os 10,5 mil milhões de euros em 2007, traduzindo um crescimento de 4,9% em
relação ao exercício anterior.

A rubrica de Crédito a Clientes, que naturalmente é a que assume maior relevância na estrutura do Activo do SICAM (mais
de 2/3), registou um crescimento modesto de cerca de 1%, perdendo peso essencialmente a favor de disponibilidades em
IC, que duplicaram em 2007. As disponibilidades em IC representavam no final do exercício 8,4% do Activo Líquido e as
aplicações em IC mantinham um peso de cerca de 10% do total do Activo Líquido. O crescimento do Crédito Líquido sobre
Clientes foi de apenas 2,1%, inferior ao do exercício de 2006 em que se situou nos 3,4%.

2006
PCSB

2006
NCA

2007
NCA

8,42%
10,28%

68,03%

7,30%

3,38%
2,57%

2007
NCA

2006
NCA

2006
PCSB

SÍNTESE DE INDICADORES Valores em milhares de euros, excepto percentagens

2006 2007 VARIAÇÃO (NCA)
PCSB NCA NCA Absoluta Relativa

Disponibilidades 431.167 431.167 889.844  458.677 106,38%
Aplicações em Instituições de Crédito 975.824 1.056.002 1.086.328 30.326 2,87%
Crédito a Clientes (líquido) 6.685.388 7.037.783 7.188.241 150.458 2,14%
Aplicações em Títulos (líquidos) 1.375.050 951.710 771.564 -180.146 -18,93%
Invest. Filiais, Tangíveis e Intangíveis 337.973 333.536 357.632 24.096 7,22%
Outros Activos 284.788 259.460 271.998 12.538 4,83%
Total do Activo (líquido) 10.090.190 10.069.658 10.565.607 495.950 4,9%

Recursos de Instituições de Crédito 159.719 159.922 11.522 -148.400 -92,80%
Recursos de Clientes 8.630.478 8.662.858 9.157.713 494.855 5,7%
Outros Passivos 141.239 160.054 194.709 34.655 21,7%
Provisões 112.764 70.625 79.914 9.289 13,2%
Empréstimos Subordinados 217.613 217.613 206.712 -10.901 -5,0%
Responsabilidades representadas por Títulos 139 41.447 41.447 0 0,0%
Situação Líquida 828.237 757.138 873.589 116.451 15,4%

Total do Passivo e da Situação Líquida 10.090.190 10.069.658 10.565.607 495.950 4,9%



47

| CRÉDITO SOBRE CLIENTES (Líquido)

6.685.388 7.037.783 7.188.241
Valores em
milhares de euros

O abate ao activo de créditos totalmente provisionados e com reduzida expectativa de recuperação (prática corrente na
restante banca) e a melhoria da eficiência das áreas de acompanhamento e recuperação de algumas Caixas Associadas
conduziram a um decréscimo significativo no crédito vencido, de 2006 para 2007, quer no que se refere ao crédito vencido
a mais de 90 dias (-13,7%) quer no que se refere ao crédito vencido total  (-16,9%).

3E V O L U Ç Ã O  G E R A L  D A  A C T I V I D A D E  D O  G R U P O  C R É D I T O  A G R Í C O L A

Refira-se que se ignorarmos a participação da Caixa Central em programas de papel comercial, activo que em NCA é integrado
na rubrica de crédito a clientes, o crescimento desta carteira é mais acentuado (3% e 4,3 %, consoante se trate de crédito
bruto ou líquido).

2006
PCSB

2006
NCA

2007
NCA

QUALIDADE DO CRÉDITO     Valores em milhares de euros, excepto percentagens

2006           2007 VARIAÇÃO
PCSB NCA NCA Absoluta Relativa

1 . Crédito Total sobre Clientes 6.965.977 7.394.296 7.467.441  73.145 1,0%
1.1. Crédito sobre Clientes (vincendo) 6.615.071 7.043.390 7.175.975 132.585 1,9%
crédito de cobrança duvidosa reclassificado como vencido
ao abrigo da alínea a) do ponto1 do nº4 do Aviso 3/95 24.919 24.919 19.044 -5.874 -23,6%
1.2. Crédito e Juros Vencidos 350.906 350.906 291.466 -59.439 -16,9%
do qual: vencido há mais de 90 dias 299.135 299.135 258.178 -40.956 -13,7%

2. Provisões Totais para Crédito 350.755 427.139 347.943 -79.196 -18,5%
2.1. Provisões Específicas 280.590 356.513 279.200 -77.313 -21,7%
para crédito e juros vencidos 222.447 222.447 179.699 -42.748 -19,2%
para cobrança duvidosa 58.142 134.066 99.501 -34.565 -25,8%
2.2. Para Riscos Gerais de Crédito 70.165 70.625 68.743 -1.882 -2,7%

RÁCIOS DE CRÉDITO VENCIDO, INCUMPRIMENTO E COBERTURA
2006           2007

PCSB NCA NCA
Crédito vencido há mais de 90 dias / crédito total 4,3% 4,0% 3,5%
Crédito vencido / crédito total 5,0% 4,7% 3,9%
Rácio de crédito com incumprimento (a) 4,7% 4,4% 3,7%
Rácio de crédito com incumprimento líquido (b) 0,65% -0,46% -0,03%
Provisões (c) / crédito vencido há mais de 90 dias 93,8% 119,2% 108,1%
Provisões totais para crédito / crédito vencido há mais de 90 dias 117,26% 142,79% 134,77%

(a) Rácio definido de acordo com a Instrução 16/2004 do Banco de Portugal: crédito em incumprimento / crédito total em que: crédito em incumprimento = crédito vencido a mais de 90 dias +
crédito de cobrança duvidosa reclassificado como vencido para efeitos de provisionamento (conforme alínea a) do nº 1 do nº 4 do Aviso 3/95.

(b) Rácio definido de acordo com a Instrução 16/2004 do Banco de Portugal: crédito em incumprimento líquido / crédito total líquido, em que: crédito com incumprimento líquido = crédito com
incumprimento - (provisões para crédito vencido + provisões para crédito de cobrança duvidosa) crédito total líquido = crédito total - (provisões para crédito vencido + provisões para crédito
de cobrança duvidosa).

(c) Provisões específicas.
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Consequentemente, o rácio de Crédito Vencido a mais de 90 dias reduziu-se de 4,3% em finais de 2006 para 3,5% no final
de 2007, e o rácio de Crédito em Incumprimento – conforme Instrução 16/2004 do Banco de Portugal – desceu de 4,4%
em 2006 para 3,7% em 2007.

O Crédito Vencido do SICAM mantém uma confortável cobertura por provisões, com um rácio de cobertura do Crédito Vencido
a mais de 90 dias por provisões especificas de 108,1% e pelo total de provisões de 134,8%, tendo o rácio de incumprimento
líquido assumido pela primeira vez valores negativos (-0,03% no final de 2007).

Os Depósitos totais de Clientes no conjunto do SICAM apresentavam no final do exercício de 2007 um acréscimo de 5,7%
(a que corresponde um aumento em termos absolutos de 494.855 milhares de euros), mantendo-se como o principal recurso
do SICAM (cerca de 95% do passivo do SICAM e mais de 86,6% do Activo total). Regista-se o aumento de 6,8% nos depósitos
a prazo, inferior ao verificado em 2006 (8%), e o crescimento de 2,2% dos depósitos à ordem, numa conjuntura caracterizada
por forte concorrência na captação de recursos, face à actual crise de liquidez do sistema financeiro em geral, que é certamente
resultante de uma maior agressividade comercial.

A taxa de crescimento dos Recursos de Clientes foi superior à do Crédito a Clientes, traduzindo-se em nova variação do rácio
de transformação, que no final de 2007 se situou em 81,5% contra 85,1% em 2006 recalculado numa base NCA. Contudo,
este comportamento (efeito volume) não teve impacto negativo na Margem Financeira, por o acréscimo verificado nas taxas
de juro (efeito taxa) ter tido reflexo mais significativo nos juros recebidos do que nos juros pagos, como atrás já referimos.

Refira-se o impacto negativo na Situação Líquida causado pelos ajustamentos de transição do PCSB para NCA, bem patente
quando comparamos os valores de 2006 em PCSB com os de 2006 em NCA, e que decorrem principalmente da reclassificação
em Passivo, na rubrica Instrumentos Representativos de Capital, de 41.447 milhares de euros de capital extraordinário das
CCAM. Esta alteração contabilística não tem contudo qualquer impacto em termos prudenciais, continuando essa verba a
integrar os fundos próprios de base do Grupo.

Neste contexto, a evolução positiva da Situação Líquida do SICAM, aumento de 116.451 milhares de euros, é essencialmente
reflexo do impacto dos resultados positivos obtidos.

3E V O L U Ç Ã O  G E R A L  D A  A C T I V I D A D E  D O  G R U P O  C R É D I T O  A G R Í C O L A

| EVOLUÇÃO DO CRÉDITO E RECURSOS DE CLIENTES

2006 2006 2007

7.394.296 8.662.858 7.467.441

Valores em
milhares de euros
excepto
percentagens 8.630.4786.965.977 9.157.713

Crédito a Clientes
Recursos de Clientes
Rácio de Transformação

PCSB NCA NCA

80,7%

85,4%

81,5%
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GRUPO CRÉDITO AGRICOLA

Considerando o Grupo Crédito Agrícola no seu conjunto (SICAM e Empresas), refira-se que a comparabilidade dos resultados
obtidos em 2007 com os registados em 2006 é dificultada pelo facto de não dispormos de Demonstrações Financeiras de
2006 ajustadas às NCA e por se ter alterado, face ao novo enquadramento contabilístico em vigor, o método de consolidação
das contas das seguradoras no Grupo, que a partir de 2007 passou a ser o da consolidação integral.

Apesar destes constrangimentos releva-se a obtenção em 2007 de resultados consolidados de 120,2 milhões de euros que
traduzem essencialmente os lucros do SICAM (actividade de banca comercial do Grupo), das seguradoras (CA Vida e CA
Seguros), das empresas das áreas de banca de investimento (CA Gest) e de banca de negócio (CA Consult), das instrumentais
(CA Informática e CA Serviços) e FENACAM. Em 2006 os resultados consolidados foram de 85,2 milhões de euros.

Refira-se ainda que o Activo Líquido do Grupo Crédito Agrícola atingiu os 11,2 mil milhões de euros (que compara com 10,1
mil milhões de euros em 2006).

Destacam-se, no Passivo, os Recursos de Clientes que, apesar da conjuntura desfavorável, cresceram 6% em relação a 2006.

Quanto à Situação Líquida, pese embora o novo enquadramento contabilístico para o capital extraordinário das Caixas
Associadas (considerado como Passivo, apenas na óptica contabilística), e tendo em conta o novo método de consolidação
das seguradoras e o impacto dos ajustamentos decorrentes da alteração do Plano de Contas, registou um incremento de quase
68 milhões de euros ascendendo no final do exercício de 2007 a 887,4 milhões de euros.
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