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Conselho Geral e de Supervisão

Atrás, da esquerda para a direita:

António Cachulo da Trindade, Jorge Volante, João Barrote e João Chendo.

À frente, da esquerda para a direita:

António Nobre Louçã, Francisco Macedo, Carlos Courelas (Presidente), José Artur Estrela 
e Henrique Teixeira.
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Exmos. Senhores 
Presidentes e Representantes das Caixas de Crédito Agrícola,

No último exercício, apesar da conjuntura muito adversa que atravessamos, o Crédito Agrícola 
conseguiu ainda resultados positivos significativos, que no total ascenderam a 36 milhões de 
euros, com os capitais próprios a atingirem quase 1.100 milhões de euros, e o activo líquido 
a ultrapassar os 14.000 milhões, valores que duplicam os que o Grupo evidenciava há apenas 
cinco ou seis anos atrás.

Embora com resultados bem inferiores aos de 2008 e 2007 – de cerca de 120 milhões de euros, 
níveis recorde, em cada um desses anos –, e até mesmo inferiores aos de 2009, exercício 
já marcado pela conjuntura de crise, o Crédito Agrícola pôde assim reforçar a sua, hoje já 
bastante sólida, situação patrimonial.

A redução dos resultados ficou a dever-se, como todos sabem pelo que sentiram na evolução 
das condições de exploração das suas Caixas, à descida abrupta e extrema das taxas euribor, 
que nos prazos mais curtos ficaram em níveis de quase 0%, induzida pelas medidas de 
emergência decididas pelo Banco Central Europeu para suportar o sistema financeiro da Zona 
Euro e estimular a actividade económica.

As medidas do BCE, para além da redução da sua taxa directora, em apenas alguns meses, 
de 4,25% em meados de 2008 para apenas 1% em Maio de 2009, permanecendo neste nível 
durante todo ano de 2010, envolveram injecções massivas de liquidez no sistema financeiro, 
de modo a responder às carências de liquidez de grande número de instituições de crédito, 
perante a secagem dos mercados de refinanciamento que a crise suscitou.

Fazendo as taxas euribor descerem para níveis mínimos extremos, tal continuou em 2010, como 
já tinha sido o caso em 2009 – sobretudo no segundo semestre –, a penalizar severamente as 
nossas condições de exploração, através da deterioração da margem financeira, quer ao nível 
das Caixas quer da Caixa Central, uma vez que uma parte muito importante da nossa carteira 
de crédito se encontra indexada a esses referenciais de mercado, e, além disso, a rentabilização 
da reserva de liquidez do Grupo, que à Caixa Central cabe gerir, enfrentou, neste ambiente de 
taxas de juro interbancárias extremamente baixas, limitações e condicionantes acrescidas.

Deste modo, o Crédito Agrícola, cuja posição de liquidez era – como continua a ser – bastante 
confortável, viu as suas condições de exploração serem gravosamente afectadas por um factor 
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para nós totalmente exógeno, decorrente da política adoptada pelas autoridades monetárias, 

que, no respeitante ao objectivo visado ao nível das instituições financeiras, procurou responder 

a um problema que não temos.

O Crédito Agrícola reagiu a esta situação através de um esforço de diversificação da base de 

proveitos, que é fundamental prosseguir, de modo a reduzir a dependência em que as nossas 

condições de exploração ainda se encontram da rentabilidade da actividade de intermediação. 

Esta diversificação manifestou-se, em particular, no crescimento do saldo de comissões 

e da margem complementar, o qual veio atenuar, ao nível do impacto no produto bancário, 

a descida da margem financeira, embora apenas parcialmente.

As oportunidades que foram suscitadas pela subida dos juros da dívida pública soberana a 

partir, sobretudo, de Maio, vieram aliviar a pressão sobre a margem financeira do SICAM, 

permitindo uma certa recuperação nesta componente do produto bancário, que, contudo, para 

o SICAM no seu todo, acabou por registar ainda um decréscimo em relação ao valor já bastante 

esmagado de 2009, conduzindo a uma perda de margem, comparativamente ao nível de 2008, 

de quase 98 milhões de euros.

Assim, sem que nada tivesse mudado para pior na gestão que fizemos das nossas Caixas e do Grupo 

em geral, continuámos a ter os nossos resultados fortemente prejudicados, como já sucedera em 2009, 

em consequência de factores exógenos ligados à política monetária, mais negativa, nestes dois últimos 

anos, no seu impacto sobre os resultados do Crédito Agrícola do que os efeitos da própria crise.

Esta situação foi aliás intensificada pelo facto de as taxas de remuneração dos recursos, embora 

evoluindo também em baixa, não se terem reduzido na mesma medida das taxas do crédito, uma vez 

que a concorrência interbancária no domínio da captação se manteve intensa, agravando-se mesmo na 

parte final do ano, ao mesmo tempo que se manteve a preferência dos aforradores pelo alongamento 

dos prazos dos depósitos. 

Naturalmente, a crise económica e financeira faz-se sentir também no crescimento do crédito vencido, 

subindo o rácio de crédito vencido a mais de 90 dias do SICAM para 4,9% em Dezembro de 2010, 

contra 4,1% no final de 2009, sendo, no entanto, de notar que o crédito vencido a menos de 90 dias se 

reduziu. É aliás digno de realce o facto de o crescimento do crédito vencido se mostrar, até ao momento, 

menos expressivo no Crédito Agrícola do que no sistema bancário no seu conjunto, se considerarmos o 

acréscimo verificado no crédito em incumprimento desde Dezembro de 2007 (situação anterior à crise).
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Na presente conjuntura, porém, é imperioso que nos mantenhamos particularmente vigilantes no 

acompanhamento da carteira de crédito e determinados nos esforços de recuperação, pois o bom 

acompanhamento da carteira e a eficácia na recuperação são aspectos chave da gestão do crédito 

numa época de dificuldades como a que estamos a viver.

No tocante ao crédito vencido é ainda de destacar a redução que, mesmo em valor absoluto, se verificou 

na Caixa Central, na qual o montante total do crédito em incumprimento se reduziu em 8 milhões de 

euros comparativamente ao final de 2009, o que constitui uma evolução particularmente marcante na 

presente conjuntura.

Apesar da forte redução dos resultados registada pelo Grupo no seu todo, é de referir que apenas 

oito Caixas – contra cinco em 2009 – apresentaram prejuízos em 2010, embora se tenham verificado 

reduções muito significativas dos resultados num grande número de Caixas.

No tocante à Caixa Central, os seus resultados situaram-se, em 2010, em cerca de 2 milhões de euros, 

contra 1 milhão de euros em 2009, num contexto em que a instituição manteve a política conservadora 

de reforço de provisões extraordinárias que tem seguido nos últimos exercícios.

No exercício de 2010 prosseguiu o movimento de fusões entre Caixas, hoje em dia 

fundamentalmente norteado pelo objectivo de reforço das estruturas operativas das 

Caixas intervenientes, e não pela necessidade de resolução de desequilíbrios financeiros, 

concretizando-se mais três fusões, o que trouxe o número total de Caixas, no final do ano, 

para 85, correspondendo a um activo por Caixa de cerca de 132 milhões de euros e a uma 

rede, incluindo a sede, de 8 balcões. O movimento de fusões, ao conduzir a instituições melhor 

dimensionadas e dotadas de estruturas operativas mais sólidas e profissionalizadas, foi 

um factor importante para que as Caixas tivessem podido suportar as condições adversas 

decorrentes da conjuntura.

Assim, pode dizer-se que no seu conjunto as Caixas apresentaram em 2010 um nível de 

desempenho que, no contexto dos factores exógenos referidos, se pode qualificar como 

favorável. Na verdade, apesar da crise, as Caixas, no seu todo - embora existam, como se 

sabe, situações de disparidade -, ainda conseguiram no ano findo, relativamente a importantes 

aspectos da actividade, níveis de desempenho em conformidade com os normativos em vigor, 

excepção feita, como seria de esperar, aos indicadores que, directa ou indirectamente, são 

influenciados pela margem financeira.
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A evolução já conhecida para 2011 mostra, porém, uma recuperação neste agregado ao 
nível do SICAM, reflexo da ligeira subida, entretanto registada, nas taxas euribor - apesar 
da persistência da forte concorrência pelos recursos, que continua a pressionar a margem 
financeira no lado dos custos -, e também da melhor remuneração dos activos financeiros 
dada a evolução dos juros da dívida pública.

No entanto, a actual conjuntura encerra grandes desafios e incertezas, pelo que temos 
de continuar a encarar o futuro com a necessária prudência e ponderação. A extremada 
concorrência a que temos assistido no domínio da captação, associada a outros factores que 
poderão igualmente fazer-se sentir nesse domínio, é, sem dúvida, um dos problemas actuais 
de maior acuidade, fazendo emergir, como objectivo de alta prioridade, a defesa da base de 
depósitos do Grupo, na qual assenta a forte posição de liquidez que o Crédito Agrícola tem 
mantido.

Do mesmo modo, dadas as condicionantes que confrontamos e o actual enquadramento 
macroeconómico desfavorável, temos que definir as políticas necessárias para minorar o 
impacto da crise sobre as condições de exploração do Grupo e desde logo das Caixas, e pôr 
em prática medidas que para tal possam contribuir.

Tal requer a implementação das iniciativas, que se integram nas linhas de orientação plasmadas 
no Plano de Actividades para 2011, que mantêm actualidade, dirigidas à sustentação do 
negócio, à defesa da base de depósitos, ao aumento da margem complementar, bem como 
as que permitam melhorar a eficácia nos processos de recuperação de crédito e a resolução 
pelas Caixas do património recebido em dação em cumprimento, e ainda as que promovam a 
racionalização de estruturas e procedimentos consistente com a redução de custos operativos, 
sem perder de vista a melhoria dos serviços.

Tudo isto assente numa postura estratégica de grande prudência, focada no que o Crédito 
Agrícola já faz bem, evitando a diversificação, nesta conjuntura muito complexa, para novas 
áreas em que o Crédito Agrícola não tem tradição, sem prejuízo de nos mantermos abertos à 
angariação de novo negócio de bom risco.

Neste contexto, importa também referir o trabalho em curso relativo à reestruturação da 
Caixa Central, distinguindo as áreas comerciais, de tesouraria, de prestação de serviços e de 
supervisão, acompanhamento e orientação das Caixas.
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O período que estamos a viver é, na verdade, particularmente difícil, implicando desafios de 
monta para as instituições financeiras. No que ao Crédito Agrícola diz respeito, porém, a sólida 
estrutura financeira de que desfruta, e a capacidade operativa e funcional de que se dotou 
nos últimos anos, são factores que, a par do nível de confiança que as Caixas têm sabido 
preservar junto das comunidades a que se encontram ligadas, continuam a posicionar-nos 
favoravelmente para a superação dos desafios que enfrentamos.

Na verdade o Crédito Agrícola atingiu um ponto crucial na sua evolução, tendo-se projectado 
decisivamente para um lugar de relevo no sistema financeiro nacional, que começa a fazer 
jus à real implantação que o Grupo detém no país e à força que um número significativo de 
Caixas possuem no seu mercado local. Temos que nos manter firmemente unidos para, com 
serenidade, conjugação de esforços e grande determinação, mas também com inteligência e 
bom senso, prosseguirmos perante a complexidade das actuais condições a evolução positiva 
que conseguimos nos últimos anos, chegando ao fim deste período de crise financeira, 
económica e social, pelo menos tão fortes como actualmente.

Não podemos alterar os factores exógenos que condicionam a nossa situação, mas o futuro do 
Crédito Agrícola continua a construir-se, no dia a dia, com o trabalho de cada um de nós, nas 
Caixas, na Caixa Central e nas Empresas do Grupo.

Lisboa, Março de 2011

O Presidente do Conselho Geral e de Supervisão
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1. ÓRGãOs sOCIAIs DA CAIxA CENTRAL 

MEsA DA AssEMBLEIA GERAL

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato
Presidente
Nuno Carlos Ferreira Carrilho

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cantanhede e Mira
Vice-Presidente
Carlos Alberto Pereira Martins

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bairrada e Aguieira
secretário
João Batista Moreira Peres

CONsELHO GERAL E DE sUPERVIsãO

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Presidente
Carlos Alberto Courelas

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores
Francisco Amâncio Oliveira Macedo

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Baixo Mondego
António João Mota Cachulo da Trindade 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Guadiana Interior
José Artur Palma Estrela

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Porto de Mós
Jorge Manuel da Piedade Volante

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Região do Fundão e sabugal
João Fernandes Chendo

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de s. Teotónio
António Manuel Nobre Louçã
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Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de sotavento Algarvio
João Lázaro da Cruz Barrote

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vale do sousa e Baixo Tâmega 
Henrique Vasconcelos Teixeira

CONsELHO DE ADMINIsTRAÇãO ExECUTIVO

Presidente

João António Morais da Costa Pinto

Vogal

Licínio Manuel Prata Pina

Vogal

Renato Manuel Ferreira Feitor

Vogal

José Fernando Maia Alexandre 

Vogal

Maria Júlia de Almeida Rocha
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REVIsOR OFICIAL DE CONTAs

Deloitte e Associados, s.R.O.C., s.A.
Representada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães

CONsELHO CONsULTIVO

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Baixo Vouga

Presidente

José Luís sereno Gomes Quaresma

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira

João Manuel Correia da saúde

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alenquer

Hélio José de Lemos Rosa

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Batalha

Afonso de sousa Marto

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beja e Mértola

Francisco José salgueiro Correia 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Douro, Corgo e Tâmega

Alcino Pinto dos santos sanfins

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lourinhã

António Augusto Nascimento Mateus

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Ribatejo Norte

Arnaldo Filipe Rodrigues santos

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Zona do Pinhal

Ângelo de Jesus Antunes 

Por inerência, nos termos do nº 2 do artigo 35º dos Estatutos da Caixa Central

Adriano Augusto Diegues
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2. ORGANOGRAMA DO GRUPO

(1) A Fenacam detém 98,78% do seu próprio capital » total GCA = 99,98%

Consolidação Integral       Consolidação por Equivalência Patrimonial 

À data de: 31/12/2010

CAIXAS ASSOCIADAS

CAIXA CENTRAL

CA VIDA

CA SEGUROS

CRÉDITO AGRÍCOLA
S.G.P.S.

CA CONSULT CA GEST

CA FINANCE

CA IMÓVEIS

CA INFORMÁTICA

CA SERVIÇOS

CCCAM SGPS
Unipessoal Lda.

RURAL RENT

AGROCAPITAL
SCR

FCR
CENTRAL FRIE

FCR INOVCAPITAL
GLOBAL 2

FCR
AGROCAPITAL 1

FII CA
IMOBILIÁRIO

FII CA
PATRIMÓNIO
CRESCENTE

FII CA
ARRENDAMENTO

HABITACIONAL

SICAM

100,00%

10,00%

100,00%

79,20%

12,23%

18,50%
6,99%

4,55%

83,17%

16,83%

100,00%

100,00%

0,68%

57,28%

32,64%

96,72%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

85,39%

20,25%

66,67% 30,00% 26,05% 27,78% 100,00%

3,33%

1,81%
0,55%

5,83%

1,10%

0,10%
(1) Fenacam
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Evolução do sICAM (em milhões de Euros)

2002
Dez

2003
Dez

2004 
Dez

2005 
Dez

2006 
Dez

2007 
Dez

2008 
Dez

2009 
Dez

2010 
Dez

Depósitos de Clientes 6.863 7.181 7.599 8.174 8.671 9.158 9.613 10.070 9.989

Créditos sobre Clientes 6.387 6.690 6.942 7.290 7.464 7.467 8.373 8.859 8.606

Activo Líquido 7.946 8.251 8.696 9.319 10.044 10.566 11.447 12.097 13.213

Situação Líquida 520 570 657 738 828 874 979 1.000 1.026

Margem Financeira 307 306 316 326 352 387 403 315 306

Produto Bancário 370 376 396 404 424 486 513 424 445

Resultado Líquido 33 81 90 87 96 113 121 42 36

Rácio de Solvabilidade - GCA (%)      a) 10,5% 11,3% 12,9% 14,0% 14,4% 14,4% 13,3% 12,7% 13,4%

Tier 1 - GCA (%)                                   a) 8,1% 9,1% 10,4% 10,5% 11,6% 11,5% 12,0% 11,8% 12,6%

Rácio de Transformação (%):

     geral 93,1% 93,2% 91,4% 89,2% 86,1% 81,5% 87,1% 88,0% 86,2%

     s/papel comercial 86,4% 88,5% 86,7% 85,5% 81,5% 79,3% 82,0% 84,0% 86,2%

Rácio de Eficiência do SICAM (%) 52,5% 52,1% 52,5% 55,2% 58,4% 54,1% 55,5% 69,4% 67,1%

Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE) (%) 6,4% 14,1% 13,7% 11,8% 11,5% 13,0% 12,4% 4,2% 3,5%

Rentabilidade dos Activos (ROA) (%) 0,4% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 0,3% 0,3%

Rácio de Cobertura do Crédito Vencido (%) 73,6% 94,7% 98,4% 105,4% 113,6% 108,9% 136,0% 127,4% 127,8%

Número de CCAM 126 120 118 111 105 100 92 88 85

Número de Balcões (Total do SICAM)      b) 584 598 616 628 632 647 670 680 689

Activo Líquido Médio por CCAM                c) 61.543 67.026 71.754 81.993 91.648 102.500 116.924 127.626 132.375

Número Médio de Balcões/CCAM            d) 4,6 5,0 5,2 5,6 6,0 6,4 7,2 7,6 8,0

a) Valores dos Rácios para 2002 a 2006 calculados de acordo com as regras de PCSB, 2007 em NCAs e 2008 e 2009 NICs. A partir de Março  2008, com 
os créditos de Basileia II

b) Inclui os Balcões da Caixa Central

c) Em milhares de Euros.

d) Apenas balcões das CCAM.

3. PRINCIPAIs INDICADOREs DO sICAM


