
Relatório e Contas 2010 - Consolidado

78EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE 
NAS PRINCIPAIS ÁREAS03

O número total de transacções registou um crescimento de 13%, face ao ano 2009. O número 
médio de transacções por mês e por equipamento situou-se em 3.914. 

A taxa média de transferência das transacções atingiu valores acima dos 20%.

No quadro seguinte é apresentada a evolução semestral do volume de transacções do serviço 
Balcão 24 em 2010.      

Salienta-se ainda que o 2º Semestre de 2010, com 4.839.941 operações realizadas, registou 
um crescimento no total de operações de 4%, face ao 1º semestre de 2010 (4.646.677). 

4.123.893 +13%

4.678.242 9.486.618

8.412.719

4.808.376

4.288.826Ano 2009

Ano 2010

Operações Consultas

1º Semestre 2010

2.284.9912.361.686

2º Semestre 2010

2.393.2512.446.690

ConsultasOperações

 B24 – Total de Operações Financeiras / Consultas
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d) Site Institucional Crédito Agrícola (www.creditoagricola.pt)

Em 2010 registaram-se 9.850.961 visitas (+32% face a 2009) ao Site Institucional do Grupo 
Crédito Agrícola, representando uma média de 821.000 visitas por mês, as quais foram 
efectuadas por 2.562.907 visitantes únicos.

Estas visitas resultaram em 15.727.931 páginas vistas o que reflecte um crescimento de 25% 
face ao número de páginas vistas em 2009 (12.580.344). 

De seguida, apresentam-se os principais indicadores de actividade do Site Institucional do 
Crédito Agrícola (www.creditoagricola.pt) durante o ano 2010: 

1.5. ÁREA INTERNACIONAL, EMIGRAÇÃO E REPRESENTAÇõES ExTERIORES

a) Área Internacional

A actividade do Departamento Internacional desenvolveu-se em quatro vertentes:

  Atribuição de limites a Instituições de Crédito;

  Relação com bancos correspondentes;

  Participação nos grupos de trabalho relacionados com sistemas de pagamento;

  Promoção do negócio internacional.

+32%

20102009

Exibições de Páginas
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Número de Visitas

9.850.961

7.485.269

Visitantes

2.562.907
1.887.198

20102009



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

80EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE 
NAS PRINCIPAIS ÁREAS03

A análise de risco de contraparte continuou a ser uma prioridade do Departamento 
Internacional.

A melhoria do ambiente macroeconómico na União Europeia permitiu que no primeiro 
trimestre do ano se voltasse a considerar a atribuição de limites a mais um certo número de 
países e instituições.

Ao longo de todo o ano procedemos ao acompanhamento das instituições financeiras e 
países tendo em vista a monitorização do risco de crédito e risco país, a mitigação das perdas 
potenciais e a preservação da qualidade da carteira.

A implementação do acordo de Basileia III vai afectar profundamente o mercado de serviço 
de pagamentos. Este acordo acarreta exigências de liquidez e necessidade de investimento 
que tornam este negócio pouco atractivo para certas instituições. É expectável que apenas 
os grandes bancos especializados em serviços de pagamento mantenham a prestação destes 
serviços.

No último trimestre do ano esta situação começou a tornar-se uma realidade e alguns dos 
nossos correspondentes históricos mostraram a vontade de cessar este tipo de serviço ou 
proceder à revisão das condições. 

Para dar resposta a esta situação iniciámos a análise das alternativas para negociação de 
condições com os nossos contrapartes – manutenção de contas nostro, clearing, cash-letter, 
trade services – de forma a assegurar a nossa actividade internacional com o máximo de 
qualidade e eficiência.

Os pagamentos SEPA prosseguiram o seu desenvolvimento como previsto realçando-se o 
lançamento dos débitos directos. O Departamento Internacional manteve a sua participação 
nos grupos de trabalho no âmbito da CISP (Comissão Interbancária para os Sistemas de 
Pagamento) e da EBA (European Bank Association).

Na área da promoção do negócio a nossa acção foi reduzida já que não se verificou significativa 
solicitação das áreas comerciais do Crédito Agrícola. Mantivemos a produção de estatísticas 
relativas às operações de comércio internacional, de acordo com diversos critérios, por caixa, 
por cliente e por produto, de forma a assegurar o acompanhamento da evolução do negócio 
internacional.
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Em 2010, as operações de comércio internacional intermediadas pelo Crédito Agrícola 
atingiram 1.670,5 milhões de euros representando um crescimento de 16,1% em relação ao 
ano anterior.

O crescimento do número de operações foi, no entanto, significativamente maior – 32,3% – o 
que confirma a tendência de descida do valor médio das operações e consequente diminuição 
da rentabilidade.

O crescimento do volume de operações ficou a dever-se, exclusivamente, ao aumento das 
operações não documentárias em 16,8%, que são as de menor valor acrescentado.

As operações documentárias, de maior rentabilidade, registaram um decréscimo em montante 
de 1%.

A quota de mercado situa-se em 1,8% representando um ligeiro acréscimo relativamente a 
Dezembro de 2009.

Operações de Estrangeiro Valores em milhares de Euros, excepto %

2009 2010 2010/2009 
∆%Vol. Estrutura % Vol. Estrutura %

Operações Documentárias (*) 59.283 4,1% 58.675 3,5% -1,0%

Operações Não-Documentárias 1.379.799 95,9% 1.611.810 96,5% 16,8%

Total 1.439.082 100,0% 1.670.484 100,0% 16,1%

Comércio Internacional – Quota do CA Valores em milhões de Euros, excepto %

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

2009 83.136 1.384 1,7%

2010 93.551 1.670 1,8%

(*) Inclui saldos a Dezembro/2010 das operações que envolvem crédito.

(*) Valores do Comércio Internacional de Mercadorias e Serviços

(**) Exclui Emigração
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b) Emigração e Representações Exteriores

A Área da Emigração e Representações Exteriores (AERE) é uma estrutura vocacionada para o 
negócio do segmento dos não residentes em Portugal e desenvolve a sua actividade focando-
-se em dois pólos de actividade:

 Promoção do negócio

  Exploração de nichos de mercado ao nível de produtos e serviços especializados;

  Antena de captação de oportunidades de negócio para todo o Grupo;

  Divulgação e cross-selling de produtos e serviços, nomeadamente no âmbito dos 
Seguros, Fundos de Investimento e Assessoria financeira e de gestão;

  Detecção de novos mercados internacionais para a expansão do Grupo Crédito Agrícola.

 Operação do Negócio

  Gestão financeira, operacional e comercial das Sucursais Exteriores, da CA Finance 
(Sociedade Gestora de Activos), dos Escritórios de Representação e restantes 
representações exteriores do Grupo CA;

  Gestão do negócio direccionado para o segmento dos Imigrantes em Portugal, 
nomeadamente através do serviço Western Union;

  Captação de recursos no exterior, contribuindo assim para a diversificação de fontes de 
funding do Grupo;

  Articulação entre as Caixas Associadas e as representações exteriores, em tudo o que 
respeita ao negócio com não residentes.
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Emigração

Este segmento específico tem uma implementação no Grupo que tem crescido sustentadamente 
ao longo dos últimos anos, mercê por um lado, da excelente distribuição geográfica que o Crédito 
Agrícola possui em Portugal, mas também do dinamismo das representações exteriores.

Sintoma desta actividade é a evolução das remessas de emigração que vêem registando um 
crescimento sustentado, tal como se pode verificar através da análise da quota de mercado do 
Grupo CA. Quanto aos depósitos provenientes da diáspora constata-se uma descida do montante 
aplicado em produtos especificamente dedicados ao segmento Emigração, em consonância 
com o comportamento das estatísticas nacionais que têm apresentado nos últimos anos uma 
tendência decrescente. Assim, aferimos um crescimento de 5,4% em volume de remessas 
(6,1% em número de operações), conferindo ao Grupo CA uma quota de mercado de cerca de 
15,5% e uma diminuição de 4% nos depósitos. 

 
Esta descida verificada nos depósitos de Emigrantes não representará uma efectiva descidas 
dos recursos, já que com o desaparecimentos dos benefícios fiscais associados aos produtos 
“Poupança Emigrante”, as remessas recebidas são canalizadas para a oferta global de 
produtos e serviços do Grupo Crédito Agrícola.

Remessas de Emigração

Nº 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%

2010 547.143 366.011 15,5%

∆ 09/10 6,1% 5,4%

Depósitos de Emigração

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%

2010 7.481.000 254.792 3,4%

∆ 09/10 -2,5% -4,0%

Não inclui os DP’s de Emigrantes na SFE

Valores em milhões de Euros, excepto % Valores em milhões de Euros, excepto %
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Imigração

Este segmento de clientes tem vindo a receber uma dedicação crescente com a AERE a gerir 
e coordenar a implementação do serviço de transferências Western Union em toda a rede do 
Crédito Agrícola. Desta forma registou-se em 2010 um crescimento acentuado dos valores 
transaccionados, que cresceram mais de 90% (movimentando-se mais de 8,5 milhões de 
Euros), com reflexo nas comissões inerentes ao serviço que cresceram acima de 85%.

 
Sucursais Financeiras Exteriores

A crescente competição por recursos, que decorre da crise de liquidez nacional e internacional, 
tem necessariamente um impacto nas taxas médias dos recursos, assistindo-se a uma subida 
das mesmas, o que conjugado com uma retracção do crédito concedido, relacionado com 
considerações de análise de risco mais exigentes, tem um impacto nefasto sobre a margem 
financeira. A preocupação na sustentabilidade e solidez traduz-se num rácio de solvabilidade 
da Sucursal de Cabo Verde que se cifra em 26%.

Ainda assim as Sucursais Exteriores do Grupo CA registaram resultados positivos apreciáveis 
que se situaram em cerca de 243 mil Euros, com os activos sob gestão a atingirem os 70 
milhões de Euros.

Destaque ainda para a implementação de uma nova ferramenta de suporte informático que 
irá permitir flexibilizar a oferta de produtos, garantido a diversidade e competitividade dos 
mesmos.
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(Valores em milhares de €)
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CA Finance

A CA Finance é uma IFI em Cabo Verde, especializada na Gestão de Activos.

Coloca à disposição de Clientes institucionais e particulares serviços especializados de gestão 

de activos financeiros, totalmente personalizados, assegurando uma informação permanente:

 Gestão de Carteiras de Investidores Institucionais; 

 Gestão de Carteiras de Investidores Particulares: 

 Gestão de Fundos de Private Equity e Capital de Risco, em estreita colaboração com a CA 

Consult;

 Gestão de fundos de investimento imobiliário.

A actividade em 2010 centralizou-se essencialmente na prospecção de novos mercados e na 

preparação da montagem de diversas operações de fundos imobiliários.

Em 2011 haverá um enfoque na dinamização do negócio internacional, em parceria com a 

empresa do Grupo – CA Consult (empresa especializada em banca de Negócios) e uma 

expansão para novos mercados exteriores, potenciando a detecção de oportunidades de 

negócio bancário e de consultoria.

Definem-se assim como principais linhas estratégicas, o impulsionar da actividade comercial 

das actuais representações exteriores e o alargamento da rede para mercados de elevado 

potencial de negócio para o grupo CA, bem como o desenvolvimento da actividade da CA 

Finance consubstanciada na oferta de Fundos de Investimento Mobiliário e Imobiliário.
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2. ACTIVIDADE FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITAIS

2.1. ESTRATÉGIA DE ACTUAÇÃO NA ÁREA DE TESOURARIA

O desenvolvimento da crise financeira reflectiu-se em comportamentos de aversão ao risco por 
parte dos investidores, afectando quase indiferenciadamente a generalidade dos mercados. 
Estes comportamentos só começariam a alterar-se a partir do segundo trimestre de 2009, 
como resultado do afastamento do pior cenário (de colapso financeiro e económico) que a 
evolução da crise até essa altura vinha mantendo em aberto. Para a gestão das aplicações da 
tesouraria, estes desenvolvimentos foram-se traduzindo no usufruto de margens de crédito – 
em activos convencionalmente sem risco – sem precedentes. 

Ao mesmo tempo, o conjunto dos Bancos Centrais e, nomeadamente, o Banco Central Europeu 
(BCE) foram despoletando uma bateria de medidas extraordinárias, dentre as quais a descida 
precipitada das taxas directoras que arrastaram a aterragem das taxas de referência de 
mercado (Euribor) em níveis próximos de 0%. 

Assim, já ao longo de 2009, de harmonia com a orientação definida pelo Conselho de 
Administração Executivo (CAE), a tesouraria tinha podido alongar o prazo das suas aplicações 
ancorando a remuneração respectiva enquanto as taxas de juro de mercado desciam, usufruir 
de margens de crédito sem precedentes nas suas aplicações e gerar uma margem financeira 
adicional, neste caso aproveitando a inclinação positiva da curva de taxas de juro, ao alongar o 
prazo das aplicações, como referido, e ao financia-las no curto prazo. 

Para além da sustentação da margem financeira da Caixa Central, esta orientação e 
estratégias tiveram especialmente em vista apoiar as Caixas Associadas na defesa da sua 
base de depósitos, sob o efeito da redobrada intensidade da concorrência, como resultado 
da perturbação e deficiente funcionamento dos mercados interbancários e de capitais, e pela 
inércia de aceitação pela clientela de taxas de remuneração dos depósitos muito mais baixas 
que assim não acompanharam a descida das taxas de juro de mercado induzida pelo BCE, 
com a consequência de uma significativa diminuição da margem destes recursos. Através 
da gestão da tabela de taxas de juro de remuneração dos depósitos das Caixas Associadas 
e do lançamento de produtos específicos (Depósito a Prazo Especial de Cobertura), a Caixa 
Central tinha assim já promovido, ao longo de 2009, uma transferência significativa de margem 
financeira para as Caixas Associadas. 
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Deve dizer-se que, contrariamente às expectativas e sobretudo como resultado dos 
desenvolvimentos da crise da zona euro, as condições de mercado para o desenvolvimento das 
estratégias de tesouraria anteriormente mencionadas, genericamente, não só se mantiveram 
como se aprofundaram mesmo ao longo de 2010. Se é certo que com alguma normalização 
da situação dos mercados, iniciada no segundo trimestre de 2009, como referido, se foi 
assistindo a uma contracção consistente das margens de crédito dos activos de tesouraria em 
geral, tal tendência foi contudo acompanhada por uma segmentação da percepção de risco 
pelos investidores. No caso particular da República Portuguesa e dos emitentes nacionais, a 
crise grega e os efeitos de contágio desta última aos países da designada periferia do euro, 
motivaram com efeito um aumento considerável do rendimento das suas obrigações em todos 
os prazos. Paralelamente, foi-se assistindo ao sistemático diferimento da perspectiva de 
desarmamento (phasing-out) da bateria de medidas extraordinárias implementadas pelo BCE, 
nomeadamente da subida da sua taxa directora e do regresso ao sistema de leilão nas suas 
operações de política monetária, face à anemia da retoma e à turbulência que se precipitou 
sobre a zona euro na sequência da crise grega. 

A acentuação da inclinação positiva, já de si elevada, da curva de taxas de juro portuguesa, 
permitiu em 2010 não só extrair maior rendimento e margem da estratégia até aí implementada 
como intensificá-la, dentro de patamar compatível com o controle do risco de taxa de juro, 
mediante a deslocação da estrutura das suas aplicações para dívida pública, simultaneamente 
refinanciadas a taxas de juro persistentemente baixas.  

Foi assim possível ao longo de 2010 incrementar o rendimento e margem das aplicações 
da tesouraria, dando condições à Caixa Central para apoiar a defesa da base de depósitos 
das Caixas Associadas e a sustentação da sua margem financeira, designadamente através 
do lançamento de produtos indexados ao rendimento da dívida pública para cobertura dos 
depósitos das Caixas Associadas junto da Caixa Central. 

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

Montante Variação % do Total

31.12.09 31.12.10 Abs. Relat. 2009 2010

M. Monetário, P. Comercial e Depósitos BdP 1.509.088 273.053 -1.236.035 -81,9% 54,8% 7,6%

Obrigações 1.246.895 3.307.595 2.060.700 165,3% 45,2% 92,4%

Total 2.755.983 3.580.648 824.665 29,9% 100,0% 100,0%
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2.2. CAIxAS EMPRESAS ASSOCIADAS E CORPORATE DESk (CEACD)

Ao longo de 2010, 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. 

Com a criação de mecanismos especiais para a cobertura de depósitos a prazo por parte 
das CCAM junto da Caixa Central, nomeadamente o Depósito a Prazo Especial e o Depósito 
a Prazo Indexado à Dívida Pública, coube ao CEACD o acompanhamento dos produtos 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 dos 
produtos por parte das CCAM.

2.3. FUNÇÃO FINANCEIRA NO GRUPO CRÉDITO AGRíCOLA

Em 2010 consolidou-se a Função ALM – Gestão de Activos e Passivos tendo o Comité de Gestão 
de Activos e Passivos (ALCO), agora com a participação directa de Caixas Associadas, 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.

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.

Em 2010 começaram a ser produzidas análises de avaliação dos riscos de balanço a nível de cada 
Caixa Associada, tendo a mesma passado a ser distribuída para uma melhor fundamentação 
das decisões estratégicas ao nível de cada unidade do Grupo Crédito Agrícola e não apenas a 
um nível consolidado.
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2.4. CONTROLO DE RISCO NA ÁREA DE TESOURARIA

Durante o ano de 2010 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 (Sistema Calypso). Em 2010, a solução que vinha sendo utilizada foi definitivamente 
descontinuada, tendo a operação corrente associada à gestão da tesouraria migrado 
integralmente para a nova solução. 

Dando continuidade a este projecto, em 2011 será concluída a revisão dos processos internos 
de funcionamento, ajustando-os às potencialidades da nova solução informática, e continuando 
a adequar a gestão dos riscos operacional, de mercado e de contraparte às mais elevadas 
exigências da respectiva gestão e controle. 

Em 2011, aproveitando as potencialidades da nova solução informática serão ainda 
parametrizados 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.

2.5. INTERMEDIAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS

No exercício de 2010 continuou a registar-se um crescimento dos proveitos globais associados 
à actividade de intermediação no mercado de capitais. 

No entanto, a actividade de corretagem, à vista e a prazo, foi afectada negativamente pela 
situação de crise dos mercados financeiros. Aquela evolução negativa foi mais que compensada 
pelo aumento dos proveitos das actividades de custódia e de organização de Programas de 
Papel Comercial, conforme quadros abaixo:

Actividade Valores em milhares de Euros

Valor Comissões Brutas

2010 2009 2010 2009

Mercado à Vista 1.174.992 1.118.238 175 272

Custódia/Depositário * 1.301.297 1.141.029 1.823 1.385

Programas de Papel Comercial * 180.783 120.041 710 442

(*) Saldo a 31 de Dezembro
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O crescimento dos volumes processados na actividade de recepção e transmissão de ordens 
não resultou no aumento dos proveitos, uma vez que foi determinado pela expansão das 
operações originadas nas entidades do Grupo, sujeitas a comissões de custódia/depósito que 
cobrem os custos da corretagem.

Assim, foi na actividade de Custódia e Depositário que se verificou um aumento significativo 
dos proveitos face ao ano anterior, decorrente do crescimento das carteiras de que a Caixa 
Central é custodiante ou depositário.

O número de contas de títulos abertas ultrapassou, no final do ano, as 7.100 contas.

Manteve-se em 2010 o crescimento da movimentação de contas de títulos, com respectivo 
depósito de acções e constituição de penhor, associada a processos de concessão de crédito 
com a intervenção das Sociedades de Garantia Mútua, com um número acumulado de 872 
contas. 

O número de clientes com acesso à plataforma de negociação em Bolsa, no Internet Banking 
do Crédito Agrícola – CA Online, aumentou de 3.393 em 2009 para 4.501 no final de 2010.

Para reforço do rácio de solvabilidade Tier 1 da Caixa Central, foi preparada a organização 
de mais uma emissão de Títulos Especiais de Investimento, no montante de 14,5 milhões de 
euros, que irá ser colocada nos primeiros meses de 2011. Aquela emissão tem características 
de dívida subordinada equiparada a fundos próprios de base, com prazo indeterminado, e 
destina-se a colocação exclusivamente junto das CCAM Associadas.

Salienta-se, também, 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 3 novos Programas, com um montante total de 
cerca de 75 milhões de euros, e mantida a actividade dos restantes, tendo sido realizadas 136 
emissões de Papel Comercial ao longo do ano. Neste âmbito, foram implementadas novas 
funcionalidade de gestão automática destas operações.

Actividade Valores em milhares de Euros

Nº de Contratos transaccionados Comissões Brutas

2010 2009 2010 2009

Mercados Futuros 19.663 35.062 83 164
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Em articulação com a CA Serviços e outros Departamentos e Gabinetes da Caixa Central, 
procedeu-se à integração na aplicação RURIS de algumas funcionalidades que se encontravam 
numa aplicação departamental, permitindo a descontinuação desta última.

O Departamento de Títulos colaborou na preparação e realização de acções de formação 
presenciais aos Colaboradores do Crédito Agrícola, no âmbito dos Programas FORBASIC e 
SABERES+, bem como de acções pontuais sobre o Mercado de Capitais e a pedido de Caixas 
Associadas.

3. BANCA-SEGUROS

3.1. SEGUROS – RAMOS REAIS

A CA Seguros foi novamente reconhecida e eleita pela revista Exame, pelo terceiro ano 
consecutivo, como a melhor seguradora Não Vida no seu segmento de dimensão, na sua edição 
especial de 2010 dedicada à Banca & Seguros. Este reconhecimento traduz o equilíbrio dos 
rácios de actividade e financeiros da CA Seguros e a respectiva distinção pela comparabilidade 
com as suas congéneres no mercado nacional.

A CA Seguros reafirmou em 2010 a consolidação da sua estratégia de bancasseguros no 
âmbito dos Seguros Não Vida numa relação directa com a actividade das Caixas Agrícolas na 
prestação de um serviço financeiro completo aos seus Associados e Clientes, tendo registado 
um crescimento no montante de prémios brutos emitidos de 3,1%, com um total de 77,3 
milhões de euros, ou seja, muito acima do crescimento do mercado Não Vida em Portugal 
(+0,7%).

A esta evolução correspondeu também um crescimento no número de clientes e de apólices 
em carteira, respectivamente, de 5% e 9%, relativamente ao ano anterior. Em 2010, a CA 
Seguros representou cerca de 15% dos prémios de Seguros Não Vida, emitidos no mercado, 
através do canal bancasseguros.

A par desta evolução positiva de carteira, verificou-se uma redução da taxa média global de 
sinistralidade em 1,8 pontos percentuais enquanto esta taxa se agravou 2,2 pontos percentuais 
em termos do mercado Não Vida.
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Para além dos referidos indicadores de actividade, merecem especial relevo os aspectos 
relacionados com a qualidade do serviço prestado pela CA Seguros, com a estreita colaboração 
das Caixas Agrícolas, que se traduz, por exemplo, no muito reduzido número de reclamações 
e, especialmente, nos excelentes tempos de regularização de sinistros do ramo Automóvel, 
conforme transparece do relatório de conduta de mercado publicado pelo Instituto de Seguros 
de Portugal. 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, por isso, um factor de qualidade distintivo na prestação de serviços a 
Clientes e terceiros e que constituem, sem dúvida, uma das pedras de toque pelas quais a CA 
Seguros pauta a sua actividade.

Nesta linha de procura de um desempenho a caminho da Excelência, a CA Seguros encetou, 
ainda, em 2010 o seu projecto de Gestão da Qualidade com vista à Certificação para que, de 
uma forma integrada, promova consistentemente a realização da respectiva Visão e Missão.

A CA Seguros adopta políticas de subscrição, avaliando os riscos que subscreve, paralelamente 
com políticas de preços que permitem manter um nível adequado de prémios face à experiência 
de sinistralidade e aos custos de gestão inerentes. Essas políticas contemplam a mitigação 
e diversificação dos riscos, definindo limites quanto ao risco retido e obtendo coberturas 
apropriadas de resseguro bem como procura assegurar os mecanismos adequados à sua 
monitorização e controlo.

No desenvolvimento da sua estratégia, a CA Seguros continua a assumir a actividade de 
Bancasseguros em ligação exclusiva ao Crédito Agrícola, no âmbito de um quadro institucional 
de cooperação, com o objectivo de prestar um serviço de elevada qualidade e assegurando 
elevados níveis de protecção 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 prestam activamente este serviço de intermediação terem novamente 
aumentado em 2010 ultrapassando já o número de 2.400. Este envolvimento de toda a rede 
comercial traduziu-se num crescimento dos prémios brutos emitidos de 5,1% (sem inclusão 
do Seguro de Colheitas), correspondendo aos objectivos traçados de expansão da actividade.
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A V Convenção Anual da CA Seguros contou com a presença dos colaboradores das Caixas 
Agrícolas que atingiram os objectivos definidos para essa qualificação. Outros incentivos 
distinguiram igualmente os colaboradores das Caixas Agrícolas com melhor performance 
na venda de seguros. Unanimemente os Colaboradores das Caixas Agrícolas participantes 
têm elogiado estas iniciativas e referem-nas como um dos factores mais motivantes para a 
contínua melhoria da sua performance comercial.

A CA Seguros colaborou também, ao nível das campanhas integradas, com o Departamento 
de Marketing da Caixa Central, procurando capitalizar sinergias ao nível da venda cruzada de 
produtos bancários e de seguros. Merece destaque a campanha de Marketing B3 – CA Mais 
Segurança, com a assinatura “agora os imprevistos têm solução”. 

A comunicação teve presença regular nos meios de informação do Grupo e a página na 
internet continuou a dar suporte à visibilidade da marca. Contribuiu-se, igualmente, com uma 
participação activa no estabelecimento do plano de Marketing do Grupo CA para o ano de 2010.

Em 2010, foi lançado o novo produto CA CliniCard, o qual teve uma excelente aceitação dos 
nossos Clientes, e no contexto de uma campanha muito bem sucedida, que gerou prémios 
emitidos de quase 2 milhões de euros. 

A boa performance ao nível da produção nova teve um impacto positivo sobre a dimensão da 
carteira de seguros, que atingiu 374 mil apólices em vigor em 31 de Dezembro de 2010, um 
aumento de 9% em relação ao final do ano anterior. Da mesma forma, o número de Clientes 
com apólices em vigor aumentou 5%, de 193 mil para 203 mil, tendo-se aumentado o número 
médio de apólices por cliente, de 1,77 para 1,84. 

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 2010 um valor de 18,3%, o que 
representa um enorme potencial de crescimento.

A taxa de sinistralidade global situou-se em 54,8% – antes de imputação de custos por funções 
–, o que representa uma redução em relação ao ano anterior, não obstante a manutenção de 
uma política de provisionamento conservadora, reflexo de uma maior sinistralidade real face 
a anos anteriores.

Os custos operacionais registaram uma redução de 8,4% em 2010, traduzindo uma política 
rigorosa de gestão de recursos e de gastos, incluindo a redução dos fornecimentos e serviços 
externos e das amortizações do exercício.



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

94EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE 
NAS PRINCIPAIS ÁREAS03

O resultado líquido apurado em 2010 foi de 3,1 milhões de euros, o que representa um 
crescimento de 21% relativamente ao ano anterior.

Pelo quarto ano consecutivo, a Assembleia-Geral da CA Seguros aprovou a proposta de 
pagamento de dividendos aos Accionistas, desta vez pelo montante de 1,440 milhões de euros, 
o que corresponde a 0,20 euros por acção e a cerca de 46,5% do Resultado Líquido do exercício.

A CA Seguros manteve um elevado nível de cobertura das garantias financeiras exigidas pelo 
Instituto de Seguros de Portugal, apesar da evolução menos favorável relacionada com o registo 
de menos-valias potenciais na carteira de dívida pública portuguesa, tendo-se encerrado o 
exercício com um montante de capitais próprios de 22,7 milhões de euros.

No activo, os investimentos financeiros registaram um crescimento de 1,0%, não obstante 
a forte perda de valor da dívida pública portuguesa, representando 77,2% do activo total. No 
passivo, a CA Seguros manteve uma política prudente ao nível do provisionamento, tal como 
em anos anteriores. Globalmente, as provisões técnicas aumentaram 3,9 milhões de euros, 
situando-se em 31 de Dezembro de 2010 no valor total de 108,2 milhões de euros.

As responsabilidades relativas aos segurados encontram-se devidamente asseguradas em 31 
de Dezembro de 2010 quer ao nível da representação das provisões técnicas quer ao nível da 
margem de solvência, em que a taxa de cobertura se situa em 194%, 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 123%.

CA Seguros Valores em milhares de Euros

2008 2009 2010

Prémios Brutos Emitidos 73.077 74.934 77.289

Activo 139.250 148.306 154.840

Capitais Próprios 22.618 26.575 22.655

Resultado Líquido 1.656 2.565 3.097

Nº Colaboradores no final do ano 137 139 142
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3.2. SEGUROS – RAMO VIDA

O cumprimento das linhas orientadoras delineadas no seu Plano Estratégico, permitiu à 
CA Vida um crescimento de 22% no volume de prémios brutos emitidos, traduzido em 254,4 
milhões de euros, fechando 2010 com um Resultado Líquido de 6,1 milhões de euros. 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 mil euros, proposta esta aprovada em Assembleia Geral.

Dada a instabilidade dos mercados financeiros ao longo do ano, a CA Vida foi adequando a sua 
política de investimentos às evoluções verificadas, tendo sempre presente a preservação da 
rentabilidade e aceitando um risco moderado.

O ano de 2010 caracterizou-se pela consolidação do conjunto de iniciativas iniciadas no ano 
anterior, das quais se destaca a reestruturação da oferta global de soluções disponíveis no 
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. Não obstante, e pela importância que assume, a Companhia continuou a promover o 
envolvimento comercial com a sua rede de distribuição. 

De referir que a CA Vida tomou importantes decisões que permitiram melhorar o reconhecimento 
do esforço que as Caixas Agrícolas desenvolveram ao longo do ano. A implementação e reforço 
do modelo de comissionamento extraordinário, muito favoreceu a actividade, a qual, aliada ao 
incremento da competitividade das soluções da CA Vida, permitiu a sustentabilidade do negócio 
vida junto do Grupo CA. Em consequência disso, o valor das comissões pagas registou um 
significativo incremento, de 71% face ao ano anterior, e a quota de mercado da CA Vida voltou 
a registar uma evolução interessante, passando da 9ª posição para a 7ª posição, atingindo já 
2,1% deste mercado tão competitivo.

De destacar também as 215.405 apólices existentes em carteira, tendo estas registado um 
aumento de 9% face ao ano anterior.

A actividade de Fundos de Pensões em 2010, no que se refere à gestão de fundos de pensões 
abertos, caracterizou-se pelo alargamento significativo da base de Clientes com um aumento 
de cerca de 80% no seu número face ao final de 2009, revelando, por um lado, a aposta feita 
pela CA Vida na oferta de soluções de reforma em particular de fundos de pensões e por outro 
lado, uma oferta de produtos cada vez mais adequada às necessidades e ao perfil de risco dos 
Clientes.
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A formação tem sido uma aposta contínua da Companhia, representando esta um forte 
investimento a todos os níveis, contribuindo para a preparação, dedicação e desenvolvimento 
dos recursos humanos de todo o Grupo CA. 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.

A Companhia iniciou o desenvolvimento de um Sistema de Informação de Gestão que visa 
suportar os processos de controlo e análise da actividade e reforçar a informação de gestão 
actualmente produzida para suporte à decisão. Foram desenvolvidas igualmente novas 
funcionalidades para o sistema de gestão documental, aumentando a interligação ao sistema 
base da Companhia, optimizando a classificação, circulação e consulta dos documentos 
recebidos, permitindo ganhos de eficiência aos vários Departamentos da Companhia.

Reforçaram-se os mecanismos de controlo, através da disponibilização de ferramentas de 
automatização, integração e validação de informação, de acordo com as políticas de Gestão de 
Riscos e Controlo Interno, efectuando-se também as adequações às directivas regulamentares 
do Sector no que respeita a esta matéria.

A antecipação das dificuldades a nível dos Mercados Obrigacionistas e a coordenação ao 
nível da gestão de activos, permitiu à CA Vida, nos produtos de Capitalização, atribuir uma 
remuneração aos seus Clientes a título de Participação de Resultados, cuja taxa garantida é 
fixada numa base anual, segundo valores muito competitivos.

Uma palavra de registo para o investimento que a CA Vida desenvolveu na sua área de 
atendimento telefónico, quer na implementação de uma plataforma tecnológica, bem como no 
reforço da equipa que compõe aquela área de trabalho, permitindo a optimização da qualidade 
de resposta nesta importante área de prestação de serviço às Caixas Agrícolas e Clientes.

Atentos ao impacto que a apresentação dos produtos têm sobre a decisão do Cliente, a CA 
Vida reorganizou a sua linha de produtos segundo segmentos de necessidade/finalidade, 
apostando numa linha de comunicação jovem, moderna e apelativa. Os novos suportes de 
comunicação apresentam-se em primeiro lugar como uma ferramenta de venda das várias 
soluções existentes, facilitando também ao Cliente a identificação do produto que mais se 
ajusta às suas necessidades.
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4. SERVIÇOS FINANCEIROS ESPECIALIzADOS

4.1. GESTÃO DE ACTIVOS E FUNDOS DE INVESTIMENTO

O valor global dos activos sob gestão da CA Gest apresentou em 2010 um crescimento de 6,9%, 
totalizando 1.150,9 milhões de euros.

O valor líquido global dos fundos de investimento mobiliário geridos pela CA Gest e 
comercializados pelo Crédito Agrícola totalizava 111,8 milhões de euros, em Dezembro de 
2010, o que corresponde a uma redução de 9,3% face a Dezembro de 2009. Esta evolução 
negativa foi, ainda assim, menos desfavorável do que a média do sector (-17,4%).

Rubrica Valores em milhares de Euros

2009 2010

Prémios Brutos Emitidos 207.990 254.442

Contribuições para Fundos de Pensões 4.695 3.788

Activo Líquido 797.608 872.793

Capitais Próprios 43.199 45.290

Resultado Líquido 6.015 6.107

Nº Colaboradores no final do ano 44 42

2008 2009 2010

1.150,9

Valor em milhões de euros

CA Gest - Valor Sob Gestão

Fundos de Investimento Mobiliário Gestão de Patrimónios

904,9

793,5

1039,1

111,8

1.077,3

953,9

123,4111,4

 CA Gest – Valor Sob Gestão
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Para esta evolução contribuiu sobretudo o decréscimo de 15,8% dos OICVM, tendo em conta 
que os Fundos Especiais de Investimento não apresentaram uma variação significativa, uma 
vez que o lançamento de novos F.E.I. e a valorização dos activos compensaram a redução do 
valor sob gestão decorrente da liquidação do Fundo Raiz Top Capital que chegou ao seu termo.

Em 2010, o montante sob gestão de carteiras de clientes ultrapassou pela primeira vez os 
mil milhões de euros, tendo atingido os 1.039,1 milhões de euros, o que corresponde a um 
crescimento face ao ano anterior de 8,9%. Esta evolução positiva ficou inteiramente a dever-se 
ao crescimento das carteiras de clientes institucionais.

Com efeito, o montante sob gestão das carteiras de clientes institucionais aumentou 9,21%, 
enquanto as carteiras de clientes particulares registaram um decréscimo de 10,5%.

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 – 1,3% em 2009 e 1,5% em 
2010 – mantendo o 7º lugar no ranking nacional.

 Repartição dos Activos sob Gestão por Tipo de Fundo

Repartição dos Activos sob Gestão por Tipo de Fundo

F.E.I
47,0%

F. de Acções
6,2%

F. Mistos e Fundos 
de Fundos

13,6%

F. Rendimento
12,5%

F. Merc. Monetário
e de Tesouraria

20,7%
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A CA Gest procurou adequar a sua oferta a um contexto particularmente marcado pela aversão 
ao risco no mercado doméstico e pela subida das taxas de juro em Portugal, prosseguindo a 
sua política de diversificação da oferta de fundos de investimento, de forma a contribuir para 
o enriquecimento da oferta de produtos de valor acrescentado aos associados e clientes do 
Crédito Agrícola. 

Assim, prosseguindo uma orientação que nos últimos anos tem vindo a privilegiar os fundos 
que têm como objectivo, para além do reembolso do capital investido, a obtenção de um 
rendimento competitivo, foi lançado o Fundo Especial de Investimento Aberto CA Rendimento 
Crescente, com um período de Pré-Subscrição que decorreu entre 17 de Maio e 25 de Junho 
de 2010. Este novo Fundo tem como objectivo:

 a) Proporcionar, no final do período de investimento de 5 anos, o reembolso do capital 
investido;

 b) Proporcionar um rendimento anual líquido correspondente à aplicação de taxas de 
rendimento crescentes sobre o capital investido, sendo todas essas taxas de rendimento 
determinadas na data de constituição do Fundo e divulgadas no dia útil seguinte em 
todos os locais de comercialização do Fundo.

Para atingir estes objectivos, o capital aplicado pelos Participantes no Fundo é investido 
numa carteira de, pelo menos 10 Obrigações, denominadas em euros, de taxa fixa, emitidas 
por entidades com Rating igual ou superior a A-, emitidas por Estados da União Europeia ou 
empresas com maturidade a 5 anos e que, na data de vencimento, sujeito à capacidade de 
reembolso dos emitentes, proporcionarão, no seu conjunto, para além do reembolso do valor 
nominal, um rendimento, que assegure o pagamento dos rendimentos definidos para o Fundo.

Adicionalmente, foi criado o primeiro fundo de capital garantido gerido pela sociedade, pelo 
que, entre 15 de Novembro e 17 de Dezembro de 2010, a CA Gest lançou o Fundo Especial de 
Investimento Aberto de Capital garantido CA Rendimento Fixo, que:

 a) Garante, na data de liquidação do Fundo um valor de reembolso de 5 (cinco) euros por 
cada unidade de participação, apenas exigível naquela data;

 b) Proporciona rendimentos periódicos líquidos correspondentes à aplicação ao valor base 
da unidade de participação (5 euros) da taxa anual fixada na data de constituição do 
Fundo e divulgada no dia útil seguinte em todos os locais de comercialização do Fundo e 
no site da CMVM;
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 c) Proporciona um rendimento adicional na data de liquidação do Fundo, correspondente 
à aplicação ao valor base da unidade de participação (5 euros) da taxa fixada na 
data de constituição do Fundo e divulgada no dia útil seguinte em todos os locais de 
comercialização do Fundo e no site da CMVM.

Para garantir estes objectivos o Fundo investiu em emissões de dívida Soberana.

Os títulos que têm data de maturidade anterior à data de liquidação serão adquiridos a este 
Fundo no dia anterior à data da sua maturidade pela Caixa Central - Caixa Central de Crédito 
Agrícola Mútuo, CRL, ao valor nominal. No dia útil anterior à data de liquidação do Fundo, todos 
os títulos cujo reembolso ainda não tenha ocorrido serão vendidos pelo seu valor nominal à 
Caixa Central que se comprometeu a adquiri-los por esse valor ao Fundo. 

Assim, pela natureza dos compromissos formais assumidos entre o Fundo e a Caixa Central 
para a recompra dos títulos com vencimento antes da data de liquidação do Fundo, bem como 
dos ainda não reembolsados, que perfazem a totalidade da carteira, o capital inicial do Fundo 
que corresponde ao valor de 5 euros por unidade de participação é garantido aos participantes 
na data de liquidação.

Por outro lado, chegou ao seu termo em Dezembro o Raiz Top Capital – Fundo Especial de 
Investimento Fechado, que teve como objectivo:

 a) Obter, na data final de reembolso, 100% do capital inicialmente subscrito na data de 
constituição do Fundo, independentemente da evolução dos mercados, mas sujeita à 
capacidade financeira das entidades emitentes dos instrumentos de dívida que integram 
a carteira do Fundo;

 b) Obter, na data final de reembolso, uma remuneração total líquida correspondente a 
da 80% diferença entre a variação acumulada de um cabaz composto em partes iguais 
pelos Fundos de Investimento Mobiliário Franklin Mutual European Fund – Class AAC, 
Oyster European Opportunities, Pioneer Funds – Top European Players, DNCA Centifolia, 
Schroder International – European Equity Alpha e a variação do DJ STOxx50 Return 
Index.

Em conformidade com o determinado no respectivo Prospecto, o valor global líquido do Fundo 
apurado em 18 de Dezembro de 2010, foi de 10.726.934,04 euros, reflectindo uma valorização 
de 4,54% do capital inicial. 
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Deste modo, o valor final da unidade de participação foi de 10,4547 euros.

O valor de liquidação do Fundo foi pago aos participantes em 20 de Dezembro de 2010, conforme 
o estabelecido no respectivo Prospecto.

A CA Gest colaborou activamente no desenvolvimento de novos produtos de capitalização 
destinados a diversificar a oferta dos seus clientes institucionais, designadamente da CA Vida, 
ao mesmo tempo que prosseguiu o reforço e sofisticação das metodologias de gestão destas 
carteiras, com especial preocupação no que se refere à gestão de risco.

Com o objectivo de alargar a comercialização dos Fundos de Investimento ao canal electrónico, 
designadamente através do CA Online, que se reveste de grande importância para o 
desenvolvimento da actividade da CA Gest, foi iniciada a definição dos serviços a disponibilizar 
nesse canal, com o apoio da CA Consult.

Em colaboração com a CA Consult, encontra-se em desenvolvimento o aprofundamento do 
modelo da comunicação institucional e comercial da sociedade com o SICAM, tendo em vista 
ampliar e tornar mais eficazes as formas e canais de comunicação e enriquecer a informação 
prestada pela CA Gest.

Também em colaboração com a CA Consult, encontram-se em reestruturação a informação de 
gestão da sociedade, bem como os respectivos processos de recolha e produção de informação.

A CA Gest e a CA Finance iniciaram o processo de colaboração com vista ao lançamento de 
Fundos de Investimento Mobiliário em Cabo Verde.

Principais Indicadores Financeiros Valores em milhares de Euros, excepto %

Variação

2009 2010 Valor %

Margem Financeira 20,1 12,6 -7,5 -37,3%

Produto Bancário 1.903,0 2.129,6 226,6 11,9%

Custos Funcionamento 1.724,1 1.920,1 196,1 11,4%

Resultado Líquido 104,2 133,2 29,1 27,9%

Activo (Líquido) 4.051,8 4.285,7 233,9 5,8%

Passivo 605,9 706,6 100,7 16,6%

Situação Líquida 3.445,9 3.579,1 133,2 3,9%
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A margem financeira, constituída exclusivamente pela remuneração das aplicações financeiras 
da sociedade, registou um aumento de 62,7%, decorrente do aumento da taxa média de 
remuneração dessas aplicações.

Este acréscimo e o aumento das comissões líquidas, em linha com o aumento do valor global 
sob gestão, estão na base do crescimento de 11,9% do produto bancário e do resultado líquido.

A diminuição da comercialização dos Fundos de Investimento Mobiliário traduziu-se num 
decréscimo de 6,3% das comissões de comercialização, que atingiram os 343,5 mil euros.

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 reforçar em 40 mil euros a provisão 
anteriormente constituída.

Em consequência do aumento do produto bancário, superior ao agravamento dos custos, os 
resultados antes de impostos registaram um acréscimo de 17,1%, atingindo os 209,5 mil euros.

Por sua vez, os resultados líquidos de impostos, cifraram-se em 133,2 mil euros, traduzindo 
um aumento de 27,9% face ao ano anterior.

Os activos totais aumentaram 5,8%, traduzindo o aumento das aplicações financeiras de 
311,9 mil euros, o que significou um acréscimo de 12,9% relativamente ao fecho do exercício 
anterior.

Os capitais próprios ultrapassaram os 3,5 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo 
igualmente de 3,9% face ao ano anterior.

A rentabilidade dos capitais próprios registou uma evolução positiva e situou-se em 3,9%, 
abaixo da média dos últimos 5 anos que foi de 9,1%.
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4.1.1. FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Fundo CA Património Crescente

O Fundo CA Património Crescente concluiu o seu quinto exercício completo de actividade com 
cerca de 127 milhões de euros sob gestão (em 2009 era de 95,9 milhões), correspondentes 
a 10.146.812 unidades de participação (em 2009 eram 7.890.827). A variação corresponde a 
2.849.291 unidades subscritas e 593.306 unidades resgatadas.

No final do seu quinto exercício completo, o Fundo CA Património Crescente tinha já 3.459 
participantes (2.712 participantes em 2009) que subscreveram o Fundo em 321 Balcões (245 
Balcões em 2009) da rede do Crédito Agrícola, correspondentes a 72 Caixas (64 CCAM em 
2009).

Com a falta de liquidez dos Bancos e o aumento da remuneração dos depósitos a prazo, verificou-
-se, a partir do segundo semestre, uma diminuição das subscrições no Fundo. No entanto, o 
CA Património Crescente voltou, tal como em 2008 e 2009, a ser o único Fundo do mercado que 
teve sempre mais subscrições que resgates. Consequentemente, conseguiu realizar negócios 
em condições extremamente vantajosas para os seus participantes, consolidando a imagem 
de um dos melhores Fundos do mercado, apesar de ser ainda um dos mais pequenos. 

Já no início de 2011, o Diário Económico, numa comparação entre os cerca de 600 Fundos de 
Investimento (Mobiliário e Imobiliário) geridos por gestoras nacionais, indicou o CA Património 
Crescente como o 2º Melhor Fundo Nacional, tendo também sido o 5º Melhor Fundo Nacional 
em Rendibilidades nos últimos 5 anos, apenas superado por Fundos de Acções Internacionais.

Fundo CA Arrendamento Habitacional

O Fundo iniciou a respectiva actividade em 23 de Outubro de 2009, com um capital de 50 milhões 
de euros, tendo concluído o seu segundo exercício de actividade com cerca de 49,3 milhões de 
euros sob gestão, correspondentes a 500.000 unidades de participação.
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Fundo CA Imobiliário

O Fundo, tendo iniciado a sua actividade em 1 de Setembro de 2005 com um capital de 12 milhões 
de euros, atingiu em 31 de Dezembro passado o seu quarto exercício completo de actividade 
com cerca de 182,7 milhões de euros sob gestão (em 2009:170,9 milhões) correspondentes 
a 20.011.927 unidades de participação (em 2009 eram 18.138.214). Este aumento do volume 
de activos deve-se, fundamentalmente, aos efeitos da degradação da situação económica 
verificada.

4.2. ASSESSORIA FINANCEIRA ESPECIALIzADA

Enquanto unidade de Assessoria Financeira Especializada no âmbito da Banca de Negócios 
do Grupo Crédito Agrícola, a CA Consult tem por objecto a promoção e o desenvolvimento 
de negócios no sector empresarial, privado ou público, a internacionalização de empresas e 
a angariação de capitais alheios e próprios. Por outro lado caracteriza-se por ser dotada de 
competências técnicas, conhecimento sectorial e veículos de investimento que, articulados 
com a oferta de Banca Comercial, constituem factores críticos de sucesso do Grupo Crédito 
Agrícola.

Ao longo destes seis anos de implementação do seu modelo de negócio, a CA Consult tem 
vindo a desenvolver a sua oferta de forma progressiva. Em 2006 iniciou a prestação de serviços 
nas áreas de assessoria de gestão estratégica e de acompanhamento a Fundos e veículos 
de investimento; em 2008 acumulou as vertentes de assessoria financeira (M&A, Corporate 
Finance e Project Finance); em 2010, dando sequência a operações internacionais por parte 
dos seus clientes, acrescentou às competências anteriores, a vertente de internacionalização, 
focada, prioritariamente, nos mercados do Brasil, Cabo-Verde e Angola.

Numa perspectiva sectorial, o desenvolvimento focou-se em sectores considerados estratégicos 
para o Grupo, contribuindo para a notoriedade da marca, nomeadamente, Agribusiness, 
Florestas, Energias Renováveis e no Desenvolvimento Regional e Rural, seja em Portugal, seja 
em mercados externos. 

Em simultâneo, desenvolveu actividades no sector da Saúde, em Portugal e no Brasil, e 
prospectou projectos e transacções em outros sectores, destacando-se, a Distribuição 
Alimentar, Facility Services, o sector das Embalagens, as Telecomunicações e o sector 
Financeiro – em especial, o desenvolvimento de novos fundos e veículos de investimento. 



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

105EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE 
NAS PRINCIPAIS ÁREAS03

Neste contexto, o portfolio de produtos e serviços de Banca de Negócios do Grupo, desenvolvido 
pela CA Consult, no ano de 2010, contemplou as seguintes áreas:

 Assessoria e acompanhamento a Capital de Risco e participadas;

 Assessoria financeira nas vertentes de M&A, Corporate Finance e Project Finance;

 Assessoria financeira e de gestão, externa e interna ao Grupo Crédito Agrícola;

 Promoção e desenvolvimento do Negócio Internacional. 

Assessoria e acompanhamento a Capital de Risco e participadas

Num contexto de conjuntura económica desfavorável, nacional e internacional, a CA Consult 
esteve envolvida na apreciação, para os Fundos de Capital de Risco que acompanha, de 20 
intenções de investimento (mais 6 que em 2009), das quais 12 foram angariadas em 2010, 
configurando operações de start-up, redimensionamento e aumentos de capital para cobertura 
financeira de investimento produtivo e/ou comercial e operações de internacionalização.

As novas propostas de participação foram originadas nos sectores da biotecnologia indústria 
da cortiça, da consultoria para os negócios e a gestão, fabricação de produtos à base de carne, 
preparação e conservação de batatas, transformação da madeira, viticultura, refeições pré-
cozinhadas e produção de favo e painéis de papel.

Foram aprovadas pelos órgãos próprios dos dois Fundos de Capital de Risco (FCR) cinco 
operações, tendo sido executadas em 2010 duas delas e mantendo-se as três restantes em 
fase de negociação com os Promotores. No termo do exercício encontravam-se, em diferentes 
fases do processo de apreciação, as restantes cinco propostas de investimento.

Em 2010, verificou-se a alienação total de uma participada do FCR CENTRAL FRIE e formalizado 
o exercício de opção de venda de uma participação detida pelo FCR AGROCAPITAL1. 
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A actividade de angariação de oportunidades centrou-se essencialmente no sector do 
agribusiness e para o efeito muito contribui a manutenção, pela CA Consult, de um amplo 
levantamento sectorial à escala nacional, com caracterização económico-financeira de PMEs 
elegíveis para investimentos do FCR. Tal levantamento permitiu detectar 48 targets junto dos 
quais se pretende, em 2011, realizar contactos personalizados com o objectivo de angariar 
oportunidades de investimento. 

Adicionalmente prosseguiu o objectivo de reforçar a presença do Grupo na área de Capital de 
Risco, designadamente na apreciação da oportunidade de alargamento a outros sectores de 
actividade. Neste contexto a CA Consult desenvolveu as seguintes actividades:

 assessorou a AGROCAPITAL nas análises relativas ao Grupo de Trabalho criado pelo 
Despacho n.º 2841/2010, visando a criação de um Programa de Apoio à Concentração de 
Cooperativas Agrícolas;

 analisou, com as entidades públicas relevantes, a oportunidade de constituição de um Fundo 
de Capital de Risco dirigido aos sectores da aquicultura e transformação dos produtos da 
pesca; e

 prosseguiu a apreciação de oportunidades de constituição de outros Fundos de Capital 
de Risco que permitam colmatar “falhas de mercado” e melhor rentabilizar a estrutura e 
conhecimento da Sociedade, nomeadamente nos domínios da fileira vinícola / recuperação 
de crédito.

Nas vertentes de M&A, Corporate Finance e Project Finance, e atento o contexto económico 
e financeiro actual, a CA Consult procurou dirigir os seus esforços para a conclusão com 
sucesso dos mandatos contratados e para o desenvolvimento de oportunidades em mandatos 
cross-border principalmente entre os mercados Europeus e o Brasil, tendo concluído, com 
sucesso, transacções de reestruturação da dívida financeira e na estruturação e montagem 
de financiamentos nos sectores da Saúde e das Energias Renováveis. Foram ainda angariados 
mandatos de assessoria financeira em Project Finance no sector das Energias Renováveis.

No que respeita aos serviços de Assessoria financeira e de gestão externas ao Grupo, manteve o 
seu enfoque em Portugal, tendo executado quatro mandatos relativos a empresas dos sectores 
da Saúde, Agribusiness e do sector do Estado, no âmbito de parcerias público-privadas. 
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A assessoria prestada internamente ao Grupo apresentou um decréscimo significativo em 
2010, fruto da progressiva redução de utilização de consultores externos por parte do Grupo, 
nomeadamente, da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL.

No decorrer de 2010, a CA Consult foi solicitada pela Caixa Central para desenvolvimento de 
actividades.

Em complemento, a CA Consult desenvolveu actividades de assessoria de gestão estratégica 
que, não apresentando remunerações associadas, se enquadram numa perspectiva de valor 
a acrescentar ao Grupo Crédito Agrícola, das quais se evidenciam a produção de research e 
propostas de actuação, em temas tão diversos como: 

 a constituição de um FII, alavancado em activos no sector da distribuição alimentar e, 
sustentado financeiramente num DP estruturado com vista a atribuir rendibilidades acima 
de mercado, aos excedentes das Caixas Associadas;

 a optimização do Rácio de Solvabilidade da Caixa Central;

 a estratégia de desenvolvimento da Banca de Negócios do Grupo Crédito Agrícola;

 a identificação dos impactos da introdução do novo pacote de medidas Basileia III no sistema 
bancário; e 

 a proposta de criação de um Centro de Competências na CA Consult, para o desenvolvimento 
do negócio internacional (não bancário).

Quanto à actividade de promoção e desenvolvimento de Negócio Internacional, a diversificação 
geográfica, iniciada em meados de 2009, tem vindo a demonstrar um potencial elevado de 
geração de novos negócios. Por este motivo, em 2010, a CA Consult formalizou uma nova 
área orgânica na sua estrutura, denominada Área Internacional, cujos objectivos são o 
desenvolvimento de actividade e procura de parceiros em novos mercados externos e a 
promoção e prospecção de oportunidade de negócio nesses mercados.

Neste contexto, desenvolvemos serviços específicos e diferenciados, alavancando na estrutura 
que o Crédito Agrícola possui em Cabo Verde e num conjunto de parcerias estabelecidas com 
entidades locais, no Brasil, Angola e Moçambique, com o objectivo angariar conhecimento 
local de elevada qualidade e proceder ao despiste de oportunidades que sejam benéficas à CA 
Consult, e consequentemente, ao Grupo. 
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Assim, e em complemento à parceria com a Pandion Partners, foram desenvolvidas novas 
parcerias com o objectivo de conferir acesso aos mercados externos, das quais se destacam, 
a Organização Não Governamental americana - Technoserve - no âmbito dos PALOPs e a One 
Business, para o Brasil. Complementarmente, a CA Consult tornou-se, em 2010, associada 
da ELO - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Económico e a Cooperação, com 
o objectivo de alavancar a detecção de oportunidades na promoção e desenvolvimento do 
intercâmbio económico, social, científico e cultural entre Portugal e os países em vias de 
desenvolvimento, em particular com os Estados membros da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP).

Como consequência, foram desenvolvidas actividades de prospecção e de desenvolvimento com 
o objectivo de desencadear projectos e transacções em mercados externos, cujos benefícios se 
esperam demonstrar durante 2011 e 2012, tendo em atenção o investimento efectuado junto de 
instituições multilaterais mundiais, nomeadamente, o Banco Alemão para o Desenvolvimento 
do Agribusiness – DEG, o Banco Europeu de Investimento – BEI, a Cooperação Luxemburguesa 
e entidades públicas e privadas como são os casos, do Governo central e local, em Cabo Verde 
e o Sistema Cooperativo de Crédito Brasileiro e entidades de Gestão de Activos, no Brasil.

Do ponto de vista dos resultados, apesar de um aumento do nível de actividade, face ao ano 
anterior, de cerca de 2%, o resultado líquido atingiu, em 2010, um valor negativo de cerca 
de 258 mil euros. Este resultado, que é agravado pelo custo da actividade sob risco próprio, 
particularmente, o investimento em promoção e prospecção de negócio, não representa, 
no entanto, a efectiva produção da CA Consult, nomeadamente na componente de proveitos 
provindos de comissões de sucesso, na medida em que não integra valores contratados e não 
facturados, por não consideração do ciclo de desenvolvimento dos projectos. Estes resultados 
reflectem:

 Um decréscimo no cash-flow operacional (EBITDA) de cerca de 74%, provocado 
principalmente pelo reforço de perdas por imparidade para dívidas de clientes de cobrança 
duvidosa, pela renegociação de contratos que implicaram uma não recuperação de cerca 
de 75% dos valores previamente contratados e pelo aumento dos FSE em 17%, associados, 
sobretudo, ao desenvolvimento do Negócio Internacional;

 Aumento nas depreciações a amortizações;

 Um aumento nos juros relacionados com financiamentos obtidos.
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Na perspectiva contabilística, os principais indicadores de performance de exploração, 
demonstram: 

 Um aumento significativo dos activos líquidos, influenciado, essencialmente, por contas a 
receber;

 A redução do Valor Acrescentado Bruto em 4%, como resultado do aumento do valor de 
FSE’s e das imparidades de dívidas a receber, e um aumento pouco significativo em relação 
às vendas e serviços prestados;

 A rentabilidade dos capitais próprios foi negativa (54%) decorrente do prejuízo do exercício.

Em 2010, a empresa realizou um aumento de capital de 50 mil euros e recorreu a prestações 
acessórias no montante de 100 mil euros. 

CA Consult Valores em milhares de Euros

2008 2009 2010

Activo Líquido 839 654 944

Situação Líquida 472 325 217

Resultado Líquido 51 -147 -258

Nº Colaboradores Efectivos 21 19 19
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5. ÁREAS DE SUPORTE, ENQUADRAMENTO E AUDITORIA

5.1. GESTÃO DE RISCO 

A actividade da Caixa Central na vertente do risco tem vindo a ser objecto de um programa de 
transformação, de modo a enquadrar-se nas orientações e nos normativos que decorrem de 
toda a estrutura do Acordo de Basileia II.

Neste sentido, para além da segregação funcional entre a actividade comercial no domínio do 
crédito e a análise e acompanhamento das operações e dos dossiers, procedeu-se à criação de 
uma área de metodologias de risco, através do Gabinete de Riscos, que culmina este processo 
de segregação. Posteriormente, foi ainda criada uma estrutura exclusivamente dedicada à 
recuperação de crédito.

No decurso de 2010, prosseguiram as iniciativas neste âmbito, para cabal cumprimento 
das exigências de natureza regulamentar, e melhorando, paralelamente, as práticas, 
procedimentos e metodologias de avaliação de risco, mormente no domínio do crédito.

O projecto de desenvolvimento da “Função Risco”, é transversal a todo o SICAM, sendo 
constituído por diversos projectos de diferente natureza e amplitude, mas formando um todo 
coerente entre si.

Dos principais projectos que neste domínio se concluíram, se desenvolveram ou se iniciaram 
ao longo de 2010, destacaram-se os seguintes:

MODELO DE IMPARIDADE – Promoveu-se o aprofundamento dos processos de cálculo e de 
distribuição do valor das imparidades pelas Caixas do SICAM, na vertente colectiva, de modo 
a permitir uma quantificação do valor da imparidade, Caixa a Caixa, mais consistente com a 
qualidade da carteira. 

ADEQUAÇÃO DO CAPITAL INTERNO AO PERFIL DE RISCO – Em linha com as orientações 
emanadas pelo Banco de Portugal, através da Instrução 15/2007, a Caixa Central continuou a 
assegurar a análise e a produção do respectivo relatório, em base consolidada, o qual, para 
além da mera obrigação regulamentar, constitui um importante referencial para a gestão 
estratégica do GCA. 
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TESTES DE ESFORÇO – De acordo com a Instrução 32/2009, ajustaram-se os modelos de 
análise de cenários e de sensibilidade, tomando como referencial as magnitudes projectadas 
pelo Banco de Portugal para um determinado conjunto de variáveis. Estes testes incidem 
sobre a situação consolidada do SICAM.

SOLUÇÃO DE PROPOSTAS E CREDIT SCORING (SPCS) – Conforme disposto no Aviso 5/2007 
e na Instrução 11/2007 do Banco de Portugal, de acordo com as melhores práticas ao nível 
da gestão de risco, as instituições de crédito devem definir metodologias consistentes para 
avaliar a estabilidade e o desempenho dos seus sistemas de notação de risco e respectivas 
estimativas dos parâmetros.

Com este propósito, a Caixa Central continuou a realizar, regularmente, o exercício de 
backtesting dos modelos em uso em todo o SICAM os quais, durante 2010, incidiram sobre o 
modelo do crédito à habitação e crédito multiusos e sobre o modelo de crédito pessoal, tendo 
os resultados alcançados confirmado o adequado poder discriminante dos mesmos.

FERRAMENTA DE GESTÃO DE GARANTIAS – Esta iniciativa visa sistematizar um novo 
processo de registo de todas as garantias recebidas, subjacentes às operações de crédito 
do SICAM, permitindo uma caracterização detalhada, de forma a sustentar a melhoria dos 
processos de cálculo de provisões e de requisitos de capital e a melhorar a gestão do risco e o 
acompanhamento dos dossiers de crédito. Com esta finalidade, no decurso do ano transacto, 
entrou em produção uma emulação do sistema Profile que possibilitará também corrigir e 
completar a informação actualmente existente.

MODELO DE RATING PARA EMPRESAS – Foi desenvolvido e implementado um modelo 
heurístico de rating, suportado na Plataforma de Automatização de Processos, cuja entrada 
em produção veio a ocorrer já na 1ª quinzena de Janeiro de 2011. Com esta nova metodologia 
de notação de risco para empresas visa-se uniformizar a análise, do ponto de vista do risco 
intrínseco, dos clientes e das respectivas operações de crédito, possibilitando ao Grupo 
continuar a desenvolver e a melhorar a sua capacidade de gestão do risco, com base numa 
visão mais exacta do perfil de risco da sua carteira.

SISTEMA DE CONTROLO INTERNO – Prosseguiram os trabalhos conducentes à estruturação 
do sistema de controlo interno do SICAM, dando cumprimento aos requisitos regulamentares 
definidos pelo Aviso 5/2008, do Banco de Portugal. 
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INFRA-ESTRUTURA DE SUPORTE AO RISCO – Em 2010 iniciou-se a implementação de uma 
“Infra-estrutura de Suporte ao Risco (ISR)” a qual, dando continuação ao trabalho desenvolvido 
com a “Infra-estrutura de Suporte ao Marketing (ISM)”, utilizará a mesma arquitectura 
tecnológica e partilhará o Data warehouse corporativo de arquitectura SAS, entretanto criado, 
completando-o com a informação referente ao risco.

DISCIPLINA DE MERCADO – Conforme disposto no Aviso 10/2007, do Banco de Portugal, a 
Caixa Central procedeu à elaboração, em base consolidada, e à divulgação pública do relatório 
anual onde detalhou as principais políticas e práticas do Grupo Crédito Agrícola na gestão dos 
diferentes riscos, referenciado como Relatório de Disciplina de mercado.

CENTRAL DE BALANÇOS – Visando acomodar o novo Sistema de Normalização Contabilística 
(SNC), procedeu-se ao desenho das novas funcionalidades a implementar nesta base de dados 
e, em simultâneo, procedeu-se à realização de diversas acções de formação, essenciais à 
actualização de conhecimentos de toda a estrutura comercial e, em particular, dos analistas 
de risco do Grupo Crédito Agrícola. Enquanto ferramenta crítica de suporte ao modelo de 
rating para empresas, está previsto o seu integral alinhamento até meados de 2011. 

RISCO DE CONCENTRAÇÃO – de acordo com a Instrução 2/2010 do Banco de Portugal, foram 
desenvolvidas as metodologias para a análise do risco de concentração do Grupo, e elaborado 
em Junho de 2010 o Relatório sobre risco de concentração do SICAM relativo à posição a 
31/12/2009.

MELHORIA DE PROCESSOS – Ainda na linha de recomendações do Banco de Portugal, 
designadamente em matéria de supervisão prudencial, que sistematizam orientações 
decorrentes do enquadramento de Basileia II, a Caixa Central desenvolveu, ainda, diversos 
projectos com o objectivo de:

 Aperfeiçoar o processo de cálculo de provisões de acordo com o Aviso 3/95;

 Identificar, de forma automática, os contratos da carteira de crédito renegociados e os 
contratos reestruturados, de forma a suportar os adequados cálculos de imparidade; 

 Implementar a gestão automatizada e descentralizada dos Grupos Económicos e de Risco, 
cuja entrada em produção se prevê que venha a ocorrer até ao final do 1º semestre de 2011; 
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 Manter actualizada toda a estrutura normativa da Caixa Central, no que se refere à gestão 
do risco de crédito, pelo que iniciou o processo de actualização da Norma Geral de Crédito, 
da Norma de Crédito à Habitação e do Manual de Procedimentos de Imparidade; e

 Promover a difusão regular, junto das Caixas de todas as orientações adoptadas pela Caixa 
Central visando alcançar uma homogeneidade de práticas e comportamentos em todo o 
SICAM.

5.2. AUDITORIA INTERNA

A actividade de auditoria e controlo, a cargo do Departamento de Auditoria e Controlo (DAC), 
tem como missão o apoio ao Órgão de Administração, formulando recomendações de melhoria 
do sistema de controlo interno; contribuindo para a geração de valor e ao mesmo tempo apoiar 
os responsáveis operacionais no cumprimento dos objectivos globais estabelecidos, numa 
lógica de contribuição para a implementação e avaliação de procedimentos de controlo interno 
de forma a minimizar o risco da actividade.

O seus objectivos estão centrados na auditoria às Áreas Funcionais (Negócio e Suporte) da 
Instituição, de acordo com o definido no Aviso nº 5/2008 do Banco de Portugal e Regulamento 
3/2008 da CMVM, designadamente no art. 305º do CVM, visando acrescentar valor à organização 
através da identificação de fragilidades no Sistema de Controlo Interno, promovendo a 
minimização dos riscos da actividade, contribuindo para a qualidade dos processos, boa 
execução dos procedimentos definidos e reforço do Sistema de Controlo Interno. 

A Auditoria e Controlo assegura ainda outras actividades, com ênfase para o processo de 
prevenção da fraude e investigação de ocorrências efectivas. Neste contexto, insere-se 
também o cumprimento da regulamentação sobre Prevenção do Branqueamento de Capitais.

No âmbito da dinamização e apoio aos Auditores do Crédito Agrícola, e ao desenvolvimento da 
função Auditoria Interna no SICAM, continuaram a ser concretizadas diversas iniciativas, cujos 
resultados têm contribuído para consolidar a “Comunidade de Auditores do Crédito Agrícola”. 
Destas, salientamos:

 Assessoria à Comissão de Auditoria e Controlo Interno;

 Auditorias Comuns no SICAM;
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 Realização de Acções de Partilha de Conhecimento associadas às Auditorias Comuns;

 Disponibilização de novos Programas de Auditoria para algumas áreas Funcionais;

 Realização do 2.º Encontro de Auditores Internos do Crédito Agrícola;

 Concretização da “Newsletter do Auditor CA” com edição bimestral;

 Realização do concurso “Melhores Práticas em Auditoria Interna”;

 Revisão permanente da aplicação informática de apoio à função auditoria (SIAI).

Salientamos a iniciativa “Auditorias Comuns no SICAM”, cujos objectivos se pautam pela 
uniformidade de procedimentos e identificação de fragilidades comuns, a qual tem revelado 
uma aderência extraordinária das CCAM, em prol de um objectivo comum.

O processo de implementação da função nas CCAM tem evoluído de uma forma progressiva 
e consolidada, quer pelo interesse manifestado em aderir ao modelo, quer pela crescente 
exigência regulamentar, quer ainda pelo crescimento e reforço das estruturas das CCAM.

As Caixas cuja estrutura ainda não lhes permite ter no seu quadro um auditor dedicado, têm 
aderido progressivamente ao Modelo de Prestação de Serviços disponibilizado pela Caixa 
Central, sendo 12 as que actualmente se encontram nesta modalidade. 

O DAC assegura ainda a função Auditoria Interna na CA GEST.

5.3. COMPLIANCE

Acompanhando a intensa acção normativa do legislador e do Banco de Portugal que marcou 
em especial o ano de 2009, a Função Compliance, no primeiro semestre do ano de 2010, incidiu 
em grande medida na promoção e acompanhamento dos projectos que estavam em curso. 

Assim, foi necessário desenvolver e assegurar alguns planos de contingência, designadamente 
em matéria de depósitos à ordem, a prazo e poupanças, até que os necessários automatismos 
informáticos fossem implementados e disponibilizados ao SICAM.
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Procurou-se também garantir, na definição de requisitos destas ferramentas, e na respectiva 
implementação e testes, a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.

Ainda neste período, e em consequência da entrada em vigor do Aviso do Banco de Portugal 
nº. 8/2010, referente aos requisitos mínimos de informação que devem ser satisfeitos na 
divulgação das condições com efeitos patrimoniais dos produtos e serviços financeiros 
disponibilizados ao público pelas instituições de crédito, esta estrutura atribuiu prioridade à 
validação destes requisitos, consubstanciados no Preçário do Grupo Crédito Agrícola.

Com impacto significativo no negócio, o Banco de Portugal publicou em 2010 o Aviso nº. 2/2010, 
que estabeleceu novos deveres de informação relativamente ao crédito à habitação e créditos 
conexos, tendo a responsabilidade pela implementação dos requisitos deste diploma sido 
atribuída à área de Compliance, que criou um Grupo de Trabalho e assegurou a articulação com 
o CA Serviços. Os trabalhos desenvolvidos permitiram disponibilizar na data da entrada em 
vigor destas novas regras as ferramentas informáticas, devidamente testadas, possibilitando a 
automatização do cumprimento da generalidade dos deveres de informação previstos naquele 
Aviso. Promoveram-se ainda reuniões de esclarecimento respeitantes a esta matéria, que 
contaram com a adesão de todas as CCAM do SICAM. 

No último trimestre do ano foi lançado um projecto de actualização de informação de clientes 
titulares de contas de depósito, que envolve a intervenção de todas as instituições do SICAM, 
para as quais foram definidos os procedimentos, instrumentos, e ferramentas de controlo. 
Este projecto, para além do objectivo de cumprir normativos obrigatórios de diversa natureza, 
permitirá uniformizar as condições gerais que regulam as relações das instituições do Grupo 
com os respectivos Clientes, e constituirá um contributo importante para a melhoria da 
qualidade da informação constante nas bases de dados respectivas. 

Durante o ano de 2010 foi prestado apoio aos Compliance Monitors do SICAM, esclarecendo ou 
encaminhando as questões por eles colocadas, e emitindo quando necessário, ou conveniente, 
Circulares e Recomendações, reforçando a sua natureza independente no Sistema de Controlo 
Interno do Grupo e promovendo a implementação de uma cultura de Compliance no Grupo. 

O contributo dos Compliance Monitors das CCAM na identificação de oportunidades de 
melhoria e respectivo reporte à área de Compliance da Caixa Central, com vista à redução 
dos riscos de Compliance, e à optimização da satisfação dos clientes em conformidade com a 
legislação e regulamentação em vigor e com as melhores práticas do mercado, é um reflexo 
da solidificação da cultura de compliance que se pretende implementar.
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Paralelamente a esta actividade, e no âmbito das suas atribuições respeitantes às relações com 
as entidades reguladoras, foram acompanhadas activamente diversas iniciativas promovidas 
pelo Banco de Portugal e pela Associação Portuguesa de Bancos, permitindo para uma maior 
participação do Grupo Crédito Agrícola na função normativa levada a efeito pelo Banco de 
Portugal, e evidenciando também junto destas entidades as particularidades do Grupo Crédito 
Agrícola.

No âmbito da monitorização do risco de Compliance, têm sido desenvolvidas metodologias 
com vista a detectar incumprimentos e aperfeiçoar as soluções implementadas. Foram ainda 
identificados procedimentos com desvios à legislação em vigor e estabelecidas medidas 
com vista à correcção desses desvios, encontrando-se as mesmas implementadas ou a sua 
implementação em curso.

5.4. CONTROLO INTERNO

O Sistema de Controlo Interno constitui uma das prioridades permanentes da Caixa Central, 
permanecendo por este motivo como uma das áreas de maior relevo no âmbito do programa 
de transformação da Função Risco. As iniciativas promovidas nesta área têm como objectivos, 
por um lado, a melhoria do sistema de controlo interno da Caixa Central e do SICAM e a sua 
adequação ao nível e tipologia de riscos a que as instituições se encontram expostas e, por 
outro lado, a adopção de processos e metodologias com carácter sistemático, que assegurem 
a sua resposta atempada aos requisitos legais e de regulação do sector financeiro.

As iniciativas em curso enquadram-se num plano de trabalhos que tem vindo a ser desenvolvido 
nos últimos anos como resposta aos desafios colocados ao Crédito Agrícola, e à generalidade 
das instituições financeiras, pelo Aviso n.º 5/2008 do Banco de Portugal e Regulamento n.º 
3/2008 da CMVM. Para este efeito foi constituído um grupo de trabalho interno integrando as 
três funções de controlo previstas nas referidas regulações, a Gestão de Risco, a Auditoria 
Interna e o Compliance, bem como a área de Organização, com a missão de identificar, propor 
e promover a implementação das medidas necessárias para assegurar o alinhamento da Caixa 
Central e do SICAM com os requisitos expressos na referida regulamentação. 
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Para além das iniciativas de desenvolvimento do sistema de controlo interno, o Grupo de 
Trabalho tem vindo também a assegurar a execução das actividades de gestão corrente do 
sistema de controlo interno, designadamente a produção do reporte que lhe está associado, 
incluindo o relatório anual de controlo interno, e o acompanhamento das iniciativas aprovadas 
para a resolução dos constrangimentos identificados pelas funções de controlo.

De entre as iniciativas estruturantes desenvolvidas durante o ano de 2010, destacam-se:

 A finalização da primeira fase de mapeamento sistemático dos riscos e controlos associados 
com os processos de negócio da Caixa Central, assegurando a cobertura dos processos 
considerados críticos à luz de critérios objectivos como a relevância material;

 O desenvolvimento, no âmbito do framework de gestão do sistema de controlo interno, de 
um questionário de avaliação do sistema de controlo interno a realizar periodicamente pela 
Caixa Central com vista à identificação sistemática e exaustiva de necessidades de melhoria 
e correcções ao nível das diferentes componentes de gestão do sistema de controlo interno;

 O desenvolvimento da metodologia de testes à eficácia dos controlos no âmbito do sistema 
de controlo interno, com a realização, no final do ano de um projecto-piloto de aplicação 
da metodologia a um conjunto de processos prioritários. A metodologia, com os ajustes 
determinados pelas conclusões deste projecto-piloto, deverá ser aplicada à generalidade 
dos controlos documentados, determinando a execução de testes periódicos de acordo com 
a sua relevância material.

Ao nível das actividades de gestão corrente do sistema de controlo interno, destacam-se:

 A produção dos relatórios de controlo interno da Caixa Central e do Grupo Crédito Agrícola 
e a coordenação do processo de produção dos relatórios de controlo interno das Caixas 
Associadas do SICAM e das empresas e filiais do Grupo abrangidas pelo âmbito do Aviso 
n.º 5/2008 do Banco de Portugal e Regulamento n.º 3/2008 da CMVM, de acordo com a 
metodologia definida em anos anteriores;

 O acompanhamento sistemático dos constrangimentos já identificados sobre o sistema de 
controlo interno e das iniciativas definidas para os mitigar, assegurando o reporte interno e 
externo associado;

 A realização da versão inicial do questionário interno de avaliação do sistema de controlo 
interno de acordo com o Framework de gestão do sistema de controlo interno adoptado.
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Também especialmente relevante no contexto da melhoria do sistema de controlo interno da 
Caixa Central e do SICAM foi o início da exploração, no final do ano de 2010 e numa fase inicial 
no âmbito da Caixa Central, da Plataforma de Automatização de Processos e do Sistema de 
Gestão Documental. 

Estes sistemas oferecerão um suporte importante para o sistema de controlo interno, quer 
ao nível da gestão do sistema, no que respeita à evidenciação da execução dos controlos 
executados no âmbito dos processos de negócio e respectivos testes, quer ao nível da melhoria 
do controlo interno no SICAM, ao assegurar ao nível da execução dos processos a realização 
dos controlos considerados críticos face aos riscos identificados nos mesmos processos.

5.5. PROVEDOR DO CLIENTE

No ano de 2010, o Gabinete do Provedor do Cliente do Crédito Agrícola registou 682 reclamações, 
número este que é praticamente idêntico ao que se verificou em 2009. Registe-se que tal 
ocorre após um crescimento muito significativo de 2008 para 2009 (cerca de 65%).

O contexto supra descrito manifesta-se sem prejuízo das crescentes facilidades e meios 
disponibilizados aos Clientes para apresentarem as reclamações bem como a ampla 
divulgação das condições e direitos que lhes assistem. Todavia, ponderando a generalidade das 
reclamações apresentadas nos últimos dois anos, é possível concluir que se verificou neste 
último período uma alteração qualitativa nos fundamentos e sustentação das reclamações 
verificando-se que a generalidade das comunicações reclamativas apresentadas revelaram 
maior factualidade e focalização, constatando-se que foram objecto de preparação prévia e 
elaboração mais cuidada. Diminuíram assim as reclamações feitas com carácter mais emotivo 
e imediatista, bastas vezes sem fundamentação objectiva, e passaram a registar-se processos 
reclamativos que exigem das Entidades reclamadas uma acrescida atenção na análise e uma 
rigorosa preparação da resposta ao reclamante.

2008 2009 2010

Nº Reclamações 414 686 682
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Porém, mesmo no Relatório intercalar de 2010 elaborado e emitido pela Supervisão 
Comportamental do Banco de Portugal, o Crédito Agrícola situa-se, em quase todos os 
domínios, como uma das Instituições de Crédito menos reclamada (o número de 682 
corresponde, genericamente e em média, a uma reclamação por ano e por balcão).

Quanto à distribuição por canal de entrada, constata-se que o Gabinete do Provedor do Cliente 
do Crédito Agrícola continua a ser o primeiro e principal destinatário de apresentação de 
reclamações, confirmando-se assim a convicção na correcção do modelo adoptado, bem como 
numa actividade que granjeou a confiança e o reconhecimento progressivo dos clientes do CA 
neste processo relacional. Isto, pesem as alternativas dos meios legais de acesso ao Livro de 
Reclamações e a existência do Portal do Cliente Bancário no “site” do Banco de Portugal.

Quanto à tipologia dos reclamantes, continuou a verificar-se maior incidência nos Particulares.

Origem

Nº Reclamações

2009 2010

Gabinete Provedor do Cliente 244 235

Linha Directa / CCCAM 90 83

Livro de Reclamações 162 184

Banco de Portugal 157 117

Outros 33 63

Total 686 682

Tipo Reclamante

Nº Reclamações

2009 2010

Associação 10 5

Empresa 85 66

Outros 4 11

Particular 587 600

Total 686 682
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Relativamente ao percentual de casos em que o Provedor do Cliente constatou fundamentos para 
a reclamação (e, em consequência, as Entidades reclamadas alteraram o seu posicionamento 
inicial), verifica-se que em 2010 tal valor se situou em 23,4% do total de reclamações registadas 
(incrementado contudo para 27% se também se considerarem os casos em que foi apenas 
reconhecida razão parcial às pretensões do reclamante). O primeiro indicador compara com 
os 24% registados em 2009 e os 18% verificados em 2008.

De qualquer forma, da análise deste aspecto específico do processo reclamativo, pode 
evidenciar-se que, em 2010, um número significativo dos casos em que a reclamação foi 
atendida teve origem num procedimento específico lançado pelo Crédito Agrícola e que veio 
a verificar-se como susceptível de reanálise, sendo posteriormente alterado em favor das 
pretensões dos reclamantes. No remanescente verificaram-se situações genericamente 
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resultantes de lapsos ou omissões sem especial impacto ou gravidade e que foram prontamente 
reconhecidas e sanadas pelas reclamadas.

Assunto

Nº Reclamações

2009 2010

Atendimento e Instalações 26 37

Cartões 76 93

Central de Responsabilidades de Crédito 20 22

Cheques 104 71

Comissões e Despesas 0 123

Contas de Depósito 98 88

Crédito a Empresas 0 3

Crédito à Habitação 65 37

Crédito ao Consumo (e outros créditos) 73 68

Débitos Directos / Cobranças 4 2

Infra-Estruturas (ATM) 9 8

Infra-Estruturas (Redes POS outros) 1 1

Operações com Numerário 3 6

Outros Assuntos 149 83

Seguros - ISP 8 10

Títulos de Capital 31 22

Transferências 8 5

Valores Mobiliários – CMVM 7 3

Contrafacções e / ou Notas Falsas 3 0

Não Disponibilização do Livro de Reclamações 1 0

Total 686 682
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A distribuição das reclamações por tipologia de Assunto reclamado está espelhada no seguinte 
quadro:

Neste domínio importa ressaltar que, em 2010 os itens “Comissões e Despesas” e 
“Cartões” asseguraram quase um terço das reclamações registadas. Da análise efectuada 
à generalidade destas duas tipologias de reclamações é possível extrair uma conclusão que 
se considera de salientar: existem ainda fragilidades no processo (bilateral) de comunicação 
regular entre a Instituição e os Clientes, originando omissões, equívocos e considerações 
mútuas frequentemente desadequadas e distantes da realidade dos factos. Sem prejuízo dos 
mecanismos alavancadores de uma literacia financeira acrescida que se espera ver mais 
consolidada nos Clientes, compete também às Caixas Agrícolas melhorar e valorizar, não tanto 
a quantidade de informação fornecida mas mais a sua qualidade pedagógica e o momento 
adequado para a sua concretização.

A este propósito, será conveniente destacar três iniciativas:

 foi reformulada no ano de 2010, a monofolha indicativa das Boas Práticas na guarda e 
utilização de cheques, com o intuito de ser amplamente divulgada e distribuída aos Clientes 
estando já disponível no “site” do CA e nas  CCAM para o efeito;

 foi alterado, no mesmo “site” do CA, o campo informativo sobre a actividade do Provedor do 
Cliente, de forma a que contenha não só os dados essenciais de contacto mas também um 
conjunto de sugestões e recomendações aos Clientes e utilizadores dos serviços do crédito 
Agrícola;

 foram preparadas e agendadas (para concretização no 1º semestre de 2011) um conjunto de 
contactos directos entre o Gabinete do Provedor do Cliente e as Caixas Agrícolas, por forma 
a que sejam analisados, de forma conjunta, os procedimentos, metodologias, perspectivas 
de análise, conceitos e atitudes adoptadas em processo reclamativo.

Globalmente, importa ainda assinalar que:

 Vinte das 86 IF’s que integram as Instituições do Crédito Agrícola Mútuo (ICAM) registaram 
um volume de reclamações com uma média superior ao conjunto do seu Sistema Integrado. 
Todavia, apenas em 4 Instituições este desvio foi manifestamente significativo.

 A Caixa Central registou especificamente 7,5% do total das reclamações recebidas por 
todo o Crédito Agrícola, com especial incidência no item Cartões de débito e crédito (12). 
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As restantes reportam-se aos vários serviços prestados pela Instituição (Contas Depósito, 
Comissões e Despesas, Crédito Habitação, entre outros). 

 No número total das reclamações apresentadas sobre a Caixa Central foi reconhecido 
fundamento para o acto em 20% das situações analisadas.

 Continua a verificar-se que as ICAM mais reclamadas (incluindo a Caixa Central, pela sua 
natureza específica e centralizadora de alguns serviços) situam-se maioritariamente em 
meios urbanos.

 Finalmente, o Provedor do Cliente, em 2010, continuou a registar com agrado e apreço, 
uma crescente colaboração das Caixas de Crédito Agrícola e uma acção mais interventiva 
e analítica no que concerne à preparação e sustentabilidade dos processos de resposta 
assertiva aos Clientes reclamantes.




