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2. EVoLução Do BALANço

o activo líquido consolidado do SICAm registou em 2010 um significativo incremento, de 9,2%, 
em relação ao exercício anterior, ao mesmo tempo que se verificou uma modificação acentuada 
da sua estrutura.

 
As razões para a alteração na composição do activo do SICAm vêm na linha do processo 
já encetado em 2009, e são essencialmente as que já foram referidas a propósito da Caixa 
Central, no relatório anual desta última.

Balanço em 31 de Dezembro – SICAm Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação 10/09

2008 2009 2010 Absoluta %

Activo

Disponibilidades 476,7 387,6 361,1 -26,5 -6,8%

Aplicações em Instituições de Crédito 1.429,5 907,6 76,7 -830,9 -91,5%

Crédito a Clientes (líquido) 7.945,3 8.391,5 8.068,5 -323,0 -3,8%

Aplicações em titulos (líquido) 913,1 1.617,6 3.819,7 2.202,0 136,1%

Investimentos em Filiais, tangíveis e Intangíveis 354,2 359,9 357,5 -2,4 -0,7%

Activos por impostos (correntes e diferidos) 77,0 93,7 98,0 4,3 4,6%

outros Activos 251,5 339,0 431,3 92,3 27,2%

Total Activo 11.447,3 12.096,9 13.212,8 1.115,9 9,2%

Passivo + Capital

Recursos de Instituições de Crédito 496,5 700,8 1.878,3 1.177,5 168,0%

Recursos de Clientes 9.612,5 10.070,1 9.988,7 -81,4 -0,8%

Provisões 8,4 11,1 9,0 -2,1 -19,0%

Instrumentos Representativos de Capital 17,7 33,7 32,2 -1,5 -4,5%

Passivos subordinados 188,6 155,1 136,4 -18,7 -12,1%

outros passivos 144,5 126,5 141,8 15,3 12,1%

Total Passivo 10.468,2 11.097,2 12.186,4 1.089,1 9,8%

Capitais Próprios 979,1 999,7 1.026,4 26,7 2,7%

Total 11.447,3 12.096,9 13.212,8 1.115,9 9,2%



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

04 139ANÁLISE
FINANCEIRA

Em 2009 pesaram sobretudo nas decisões que conduziram a essa alteração da estrutura do 
balanço os seguintes factores:

 a percepção do aumento do risco nas aplicações interbancárias na sequência da falência do 
Banco americano Lehman Brothers;

 a descida incessante das taxas de juro no mercado monetário, em resultado das políticas 
de emergência adoptadas pelo BCE, visando a sustentação e estabilização do sistema 
financeiro, e o relançamento da actividade económica;

 a rarefacção das transacções no mercado interbancário em virtude de as diferentes 
instituições terem passado a recorrer ao BCE, em grau incomparavelmente superior ao 
que se verificava antes da crise, para a satisfação das suas necessidades de liquidez.

 
Em 2010 estes factores continuaram a ser relevantes, se bem que com alguma atenuação do 
primeiro – uma vez que, gradualmente, começou a estabelecer-se alguma diferenciação de 
risco entre as instituições financeiras menos afectadas pela crise e aquelas que sofreram, 
com ela, pesadas perdas, susceptíveis de porem em causa a sua sobrevivência e que tiveram 
de ser resgatadas com fundos públicos.

Evolução do Activo

2008 2009 2010

11.447
12.097

13.213

 Evolução do Activo Valores em milhões de Euros
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manteve-se, assim, pouco atractiva a aplicação dos excedentes de liquidez do Grupo, que à 
Caixa Central cabe gerir, no mercado interbancário, pelo que os fundos disponíveis continuaram 
a ser progressivamente deslocados para aplicações com melhores níveis de remuneração, 
embora de maturidades mais longas e envolvendo, em consequência disso, risco financeiro 
acrescido, nomeadamente de taxa de juro.

Sobre este pano de fundo, a emergência, no 2º trimestre de 2010, da crise da dívida soberana 
focada nos países periféricos da Zona Euro, ao criar oportunidades de investimento no 
mercado da dívida pública veio constituir uma razão adicional para a redução da exposição 
directa ao mercado interbancário e para a canalização dos recursos para aplicações melhores 
remuneradas, e desde logo as aplicações em dívida pública nacional.

Foi igualmente relevante nesta orientação estratégica a necessidade de criar, ao nível da 
Caixa Central, uma carteira de cobertura, baseada em dívida pública, para permitir às Caixas 
Associadas tirarem partido, através de depósitos com taxas indexadas à remuneração da 
dívida soberana, das oportunidades de investimento que se apresentavam nesse mercado, 
e que veio complementar o Depósito Especial, criado já em 2009, baseado numa carteira de 
dívida titulada de instituições de crédito de referência. 

Neste sentido, e para ganhar maior margem de manobra, a Caixa Central decidiu complementar 
os recursos decorrentes dos excedentes das Caixas com fundos obtidos junto de instituições 
privadas estrangeiras, mas sobretudo do Banco Central Europeu, através de operações de 
repo de dívida pública, o que se traduziu na expansão do seu balanço, em base individual, e se 
repercutiu igualmente num crescimento significativo do balanço consolidado do SICAm.

Nos investimentos em dívida pública tem-se privilegiado, por razões de gestão do risco de 
liquidez, e de taxa de juro, dívida de prazo relativamente curto, preferencialmente até dois 
anos. Por outro lado, a quase totalidade do investimento está contabilizado em investimentos 
detidos até à maturidade.

o ajustamento do balanço que o processo descrito implicou conduziu a que o valor das 
aplicações directas do SICAm noutras instituições através do mercado monetário se tenha 
reduzido de 908 milhões de euros no final de 2009 para apenas 77 milhões de euros em 2010, 
consistindo na totalidade em exposição a instituições residentes. No final de 2010, o SICAm 
não tinha exposição no mercado monetário a qualquer instituição não residente.
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Em relação às suas aplicações em instituições de crédito, operou-se no SICAm, na verdade, 
através da acção da Caixa Central no quadro da gestão de tesouraria, a substituição da cedência 
de fundos no mercado interbancário, dados os níveis muito baixos das taxas Euribor, por 
aplicações em títulos emitidos por instituições de bom rating e de grande relevância nos seus 
mercados domésticos, títulos que nalguns casos dispõem da garantia dos Estados da sede 
das instituições emitentes. Parte importante das aplicações do SICAm em títulos de dívida de 
instituições bancárias consiste, aliás, em títulos de bancos portugueses.

A grande alteração na composição do balanço do SICAm em 2010 relacionou-se porém com 
a dívida pública nacional, cujo valor global perfazia, em Dezembro último, 2.278,7 milhões de 
euros, contra 429,8 milhões no final de 2009.

o impacto de todos estes factores na composição do balanço do SICAm está bem evidenciado 
no seguinte:

 o peso das aplicações em títulos, em que se inclui a dívida pública e a dívida titulada de 
bancos, elevou-se de 13,4% do activo total em finais de 2009 para 28,9% no fim de 2010;

 o peso das aplicações em instituições de crédito, excepto dívida titulada, reduziu-se, em 
contrapartida, de 7,5% em 2009 para apenas 0,6% em 2010, tendo caído, em valor absoluto, 
como já se disse, de 908 milhões para 77 milhões de euros;

 o crédito a clientes, que também se reduziu em termos absolutos, de 8.392 milhões em 
2009 para 8.069 milhões de euros em 2010, baixou o seu peso no activo total para 61,1%, 
contra 69,4% em 2009.

Para a redução do valor total do crédito a Clientes em 2010 contribuiu a redução da carteira 
de papel comercial, detida pela Caixa Central, que desceu de 463 milhões de euros no final de 
2009 para 94 milhões, redução não compensada pelas restantes categorias de crédito, dados 
os constrangimentos que decorrem da actual conjuntura que conduziram a uma reduzida 
dinâmica da actividade creditícia. o SICAm em termos consolidados não enfrenta restrições 
de balanço que limitem efectivamente a expansão do crédito, dada a confortável posição de 
liquidez de que desfruta e o rácio tier 1 de mais de 12% que continua a apresentar, mas 
escassearam as oportunidades comerciais para o aumento do crédito a Clientes.



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

04 142ANÁLISE
FINANCEIRA

Em linha com a evolução do passado recente, observou-se igualmente em 2010 uma redução 
do peso no activo do SICAm das disponibilidades em outras instituições de crédito e em bancos 
centrais, reflexo do esforço de melhoria na gestão destes activos, de baixa remuneração. Assim, 
as disponibilidades reduziram-se em 27 milhões de euros (cerca de 7%) entre Dezembro de 
2009 e Dezembro de 2010, passando de 3,2% do total do activo para 2,7%.

Pricipais Modificações na Estrutura do Activo
(%)

2009

2010

Disponibilidades Aplicações
em Ics (M.M.)

Aplicações
em Títulos

Crédito a Clientes

2,7%

3,2%

0,6%

7,5%

28,9%

13,4%

61,1%

69,4%

Pricipais Modificações na Estrutura do Passivo
(%)

2009

2010

Recursos
de Bancos Centrais

Recursos
de Clientes

Recursos
de OIC’s

Restantes
Rubricas

13,5%

1,4%

1,9%

5,0%

82,0%

90,7%

2,6%

2,9%

 Principais modificações na Estrutura do Activo (%)

 Principais modificações na Estrutura do Passivo (%)
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No tocante ao passivo, têm peso dominante os recursos de clientes (depósitos), que em 2010 
registaram um decréscimo de cerca de 0,8% em relação ao valor do final de 2009, passando de 
10.070 para 9.989 milhões de euros (-81,4 milhões). Esta evolução explica-se, essencialmente, 
pela acrescida concorrência de outras instituições na esfera da captação, num contexto em 
que as CCAm mantêm uma postura defensiva e moderada face a esse clima concorrencial.

Estrutura do Activo Líquido  % do Activo total

2008 2009 2010

Disponibilidades 4,2% 3,2% 2,7%

Aplicações em Instituições de Crédito 12,5% 7,5% 0,6%

Crédito a Clientes (líquido) 69,4% 69,4% 61,1%

Aplicações em titulos (líquido) 8,0% 13,4% 28,9%

Inv. em Filiais, tangíveis e Intangíveis 3,1% 3,0% 2,7%

Activos por impostos (correntes e diferidos) 0,7% 0,8% 0,7%

outros Activos 2,2% 2,8% 3,3%

100,0% 100,0% 100,0%

 Estrutura do Activo Valores em milhões de Euros
Estrutura do Activo

2008 2009 2010

Restantes Rubricas
do Activo

Crédito a Clientes
(líquido)

Inv. em Filiais,
Tang. e Intang.

Aplicações
em I.C.’s

Aplicações
em Títulos (líquido)

Disponibilidades

477 (4,2%)
1.429 (12,5%)

7.945 (69,4%)

328 (2,9%)
354 (3,1%)
913 (8%)
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388 (3,2%)
908 (7,5%)

8.391 (69,4%)

432 (3,6%)
360 (3%)
1.618 (13,4%)

361 (2,7%)
77 (0,6%)

8.069 (61,1%)

529 (4%)
357 (2,7%)

3.820 (28,9%)
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Apesar da redução do valor dos depósitos, o rácio de transformação de depósitos em crédito 
baixou em 2010 para 86,2% – contra 88% em 2009 – uma vez que se registou igualmente uma 
diminuição no valor global da carteira de crédito.

Quanto aos recursos captados junto de outras instituições de crédito, são de assinalar as 
operações de reporte (repos) efectuadas pela Caixa Central com contrapartes privadas 
estrangeiras (essencialmente bancos da Bélgica e Alemanha). Em 2010 ganharam, porém, 
expressão as operações de tomada de fundos junto do BCE, também sob a forma de repos, 
o que facilitou a constituição e o incremento da carteira de dívida pública e a melhoria da 
rentabilidade ao nível da tesouraria.

Em termos de estrutura, assinale-se que o rácio de leverage do balanço do SICAm, que se 
mantivera quase invariante entre 2008 e 2009 – em cerca de 11,8 –, se elevou em 2010 para 
12,49 (nível ainda bastante conservador).

QuALIDADE DA CARtEIRA

o sector bancário nacional tem vindo a sofrer as incidências da presente crise, com 
repercussões no crescimento do crédito vencido ao nível de todo o sistema, o que igualmente 
se verifica no SICAm. 

 Evolução do Crédito e Recursos de Clientes Valores em milhões de Euros, excepto %Absorção da Margem Financeira por Provisões
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No último exercício, em particular, o aumento do crédito vencido no SICAm foi de 12,4% em 
relação ao ano anterior. Considerando, no entanto, a evolução desde Dezembro de 2007 (antes 
da crise), o aumento do incumprimento do crédito no SICAm é inferior ao verificado no conjunto 
do sistema bancário nacional.

No crédito vencido a menos de 90 dias, o SICAm registou mesmo, em 2010, uma diminuição do 
seu valor global, de 37,7 milhões no final de 2009 para 33,9 milhões de euros no fecho de 2010 
(-10%). No crédito vencido a mais de 90 dias, por sua vez, verificou-se um aumento de 14,7% 
no último exercício, de 366,8 milhões em 2009 para 420,7 milhões de euros.

 
Esta evolução, apesar de traduzir um aumento do crédito vencido com expressão significativa 
face à redução do valor global da carteira de crédito, indicia, à luz da conjuntura actual, uma 
actividade relativamente bem sucedida, quer por parte da Caixa Central quer das Caixas 
Agrícolas no seu conjunto, no acompanhamento da carteira de crédito e na resolução dos 
problemas mais instantes.

o rácio de crédito vencido do SICAm a mais de 90 dias situou-se em 4,9% em Dezembro de 2010 
contra 4,1% em Dezembro de 2009, agravamento para o qual em parte contribuiu a redução 
do valor global da carteira. Confrontando, no entanto, este nível de crédito vencido com o que 
se verifica no sistema bancário nacional no segmento “empresas” para os escalões - por valor 
das responsabilidades -, que correspondem à clientela predominante das Caixas Agrícolas (ver 
ponto 1.4), concluímos que o rácio de crédito vencido do SICAm é significativamente inferior ao 
evidenciado pelo sector bancário no seu conjunto para esses escalões de crédito.

Evolução da Carteira de Crédito Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação

2008 2009 2010 Absoluta %

Crédito total sobre clientes 8.372,7 8.858,8 8.606,2 -252,6 -2,9%

Crédito e juros vencidos 356,6 404,5 454,6 50,1 12,4%

 do qual:

  vencido < 90 dias 42,4 37,7 33,9 -3,8 -10,0%

  vencido > 90 dias 314,2 366,8 420,7 53,9 14,7%

Rácios de crédito vencido

  < 90 dias 0,5% 0,4% 0,4%

  > 90 dias 3,8% 4,1% 4,9%
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No tocante ao nível de provisões, estas cresceram de 467,3 milhões em 2009 para 537,7 
milhões em 2010, mantendo-se praticamente invariante, em 128%, o rácio de cobertura de 
provisões do crédito vencido a mais de 90 dias. Em 2009 fora de 127%. Para a manutenção 
deste rácio de cobertura de provisões, que embora descendo em relação a 2008 se compara 
com um índice de cobertura de apenas 73,6% em 2002, tem contribuído a política prudente 
seguida nos últimos anos no respeitante ao reforço de provisões, envolvendo a constituição ou 
manutenção de montantes significativos de provisões extraordinárias quer na Caixa Central 
quer nas Caixas Agrícolas.

 
Em termos absolutos, o montante total das provisões para crédito do SICAm excedia no termo 
do exercício findo em cerca de 117 milhões de euros o valor do crédito vencido nessa data, 
tendo sido, por conseguinte, reforçado o excesso de que se dispunha quer no final de 2009, da 
ordem de 100 milhões, quer no final de 2008, de 113 milhões.

Reflectindo esta situação de provisionamento do crédito, os rácios de incumprimento, 
calculados nos termos do Aviso nº 16/2004 do Banco de Portugal, registaram no exercício de 
2010 uma evolução favorável, tendo, em particular, o rácio de incumprimento líquido passado 
de -0,7% em 2009 para -0,9% em 2010 (o valor negativo significa nível de provisões superior 
ao valor do crédito vencido).

Cobertura de Provisões Valores em milhões de Euros, excepto %

2008 2009 2010

Crédito vencido a mais de 90 dias 314,2 366,8 420,7

Provisões 427,5 467,3 537,7

Provisões – CV > 90 dias 113,3 100,5 117,0

Provisões / CV > 90 dias % 136% 127% 128%

Rácios de Incumprimento*

2008 2009 2010

Crédito com incumprimento / Crédito total 4,0% 4,6% 5,4%

Crédito com incumprimento líquido / Crédito total líquido -1,1% -0,7% -0,9%

(*) Calculados nos termos definidos pelo Banco de Portugal na Instrução nº. 16/2004
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SoLVABILIDADE

os capitais próprios do SICAm eram, em Dezembro de 2010, de 1.026 milhões de euros, 
traduzindo um reforço de 26,7 milhões em relação ao final de 2009, mercê sobretudo da 
retenção dos resultados obtidos no exercício anterior, na linha do que é a prática predominante 
no conjunto das Caixas e da Caixa Central. No período 2002-2010 o SICAm aumentou a sua 
situação líquida em mais de 500 milhões de euros.

No final do exercício de 2010, o rácio de solvabilidade global do SICAm ficou em 13,7% e o 
rácio relativo a fundos próprios de base (tier 1) situou-se em 12,6%. Este último indicador, 
que aumentou em 4 pontos percentuais desde 2002, apresenta-se como o mais elevado entre 
as instituições bancárias portuguesas de maior dimensão, e confere ao Crédito Agrícola uma 
margem de segurança significativa para absorção de eventuais perdas que é de registar no 
contexto da actual crise económica e financeira. o nível mínimo para este rácio recomendado 
pelo Banco de Portugal é de 8%, nível que entretanto se tornou obrigatório (em termos de core 
tier 1, conceito em que o Crédito Agrícola se encontra igualmente em posição confortável). 

Em 2010, as componentes dos fundos próprios elegíveis como fundos próprios de base 
cresceram 3,1% em relação a 2009, de 995,7 milhões para 1.026,1 milhões de euros, enquanto 
as elegíveis como fundos próprios complementares se reduziram em 2,1%.

Por sua vez, o montante das exposições ponderadas pelos coeficientes de risco, em activos, 
elementos extrapatrimoniais e instrumentos derivados (estes últimos continuando com valor 
pouco significativo), aumentaram em 3,2 %, ao mesmo tempo que os requisitos relativos ao 
risco operacional se reduziram em 2,5%. Deste modo, o valor total dos requisitos de fundos 
próprios aumentou 2,5%, passando de 634,8 milhões em 2009 para 650,7 milhões em 2010.
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Requisitos de Fundos Próprios e Rácio de Solvabilidade SICAm

2008 2009 2010 Variação 10/09

Fundos Próprios elegíveis

 Base  (*) 922,8 995,7 1.026,1 3,1%

  Complementares 143,0 114,9 112,5 -2,1%

   Dos quais:

    uPPER tIER 2 8,6 9,3 9,4 1,8%

    LoWER tIER 2 137,8 108,9 106,0 -2,7%

Deduções aos Fundos Próprios totais 14,7 19,1 24,6 28,7%

Total 1.051,1 1.091,4 1.113,9 2,1%

Riscos ponderados

 Crédito 7.290,8 6.953,4 7.176,4 3,2%

 operacional 505,4 523,4 510,4 -2,5%

Total 7.796,2 7.476,9 7.686,8 2,8%

Requisitos de fundos próprios

 Crédito 583,3 556,3 574,1 3,2%

 operacional 75,8 78,5 76,6 -2,5%

Total 659,1 634,8 650,7 2,5%

Rácios de solvabilidade

 tier 1 11,20% 12,55% 12,62% 0,07 p.p.

 tier 2 1,74% 1,45% 1,38% -0,07 p.p.

 Global 12,76% 13,75% 13,70% -0,05 p.p.

Rácio de "Leverage" 11,84 11,89 12,49

* Incluindo os resultados do exercício

Valores em milhões de Euros, excepto %
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No contexto das alterações regulamentares de Basileia III, torna-se igualmente relevante o rácio de 
alavancagem (leverage), que corresponde ao rácio Activo Líquido/Situação Líquida, no qual a posição 
do Crédito Agrícola, e do SICAm em particular, se apresenta bastante favorável como já se indicou. 

3. GRuPo CRÉDIto AGRíCoLA

Considerando o Grupo Crédito Agrícola no seu todo, que integra, para além do SICAm, as 
empresas do Grupo, os fundos de investimento e a FENACAm, há a registar o crescimento do 
Activo Líquido consolidado em 9,9% - de 12.947,6 milhões em 2009 para 14.224,1 milhões de 
euros no exercício findo - que se compara com o crescimento de 9,2% verificado no SICAm.

 
os capitais próprios do Grupo atingiram no final do exercício 1.122 milhões de euros, incluindo 82,4 
milhões correspondentes a interesses minoritários. Excluindo a parcela correspondente a estes 
interesses, o valor dos capitais próprios em termos consolidados registou um aumento de 25 
milhões de Euros, inferior ao resultado consolidado do exercício (35,5 milhões de Euros). Este facto 
explica-se, sobretudo, pela redução de “reservas de reavaliação” em cerca de 8,1 milhões de euros. 
tal é reflexo de menos valias potenciais, reconhecidas em reserva, nas carteiras de obrigações 
do tesouro e de outros títulos detidas pelas seguradoras, que se encontram contabilizados como 
activos financeiros disponíveis para venda, essencialmente nessas companhias, o que explica a 
relevância desta rubrica no balanço consolidado do Grupo. o valor de tais activos em 2010 perfazia 
cerca de 996,7 milhões de euros, contra 953,2 milhões no ano anterior (+4,6%). 

Para além deste aspecto, na composição do activo ressaltam as modificações já assinaladas 
a propósito do balanço do SICAm, a saber, a forte redução nas aplicações em instituições de 
crédito e o concomitante reforço das aplicações em títulos – que, excluindo as seguradoras, 
são na sua maioria classificadas como investimentos detidos até à maturidade –, a par da 
diminuição das disponibilidades.

Evolução dos Agregados do Balanço Grupo Crédito Agrícola

Variação 10/09

2008 2009 2010 Absoluta %

Activo líquido 12.122,4 12.947,6 14.224,1 1.276,5 9,9%

Crédito a clientes (líquido) 7.926,5 8.366,0 8.041,1 -324,9 -3,9%

Passivo 11.134,9 11.872,3 13.102,1 1.229,8 10,4%

Capitais Próprios 987,5 1.075,4 1.122,0 46,6 4,3%

Valores em milhões de Euros, excepto %
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Comparando os valores do crédito a Clientes constantes dos balanços do SICAm e do Grupo, 
cuja diferença respeita, naturalmente, aos financiamentos a empresas do próprio Grupo – 
incluídos no valor do crédito do SICAm mas cujo montante é anulado na consolidação do Grupo 
– pode concluir-se que o crédito interno no seio do Crédito Agrícola tem pouca relevância 
face ao valor total do crédito a Clientes, o que se deve valorar positivamente, tanto mais que 
se conjuga com um valor igualmente reduzido em termos relativos das participações nessas 
empresas. mesmo tendo em conta o valor dos suprimentos a empresas do Grupo, que ganhou 
maior expressão em 2010, expresso em “outros activos” no balanço do SICAm, o peso do 
crédito a empresas do Grupo mantém-se pouco significativo face ao valor global do crédito.

 
No lado do passivo, por sua vez, a diferença mais saliente entre o balanço do Grupo Crédito 
Agrícola e o do SICAm reside nas provisões técnicas de contratos de seguros que, espelhando 
a evolução crescente da actividade seguradora do Crédito Agrícola, atingiram 918,7 milhões de 
euros no final de 2010, contra 842,1 milhões no ano anterior (+ 9,1%).

Evolução da Composição do Activo
(%)

2009

2010

Aplicações
em Títulos

Crédito a Clientes
(Líquido)

Aplicações
em IC’s

Restantes
Rubricas

+102% -88%-4% +10%

Evolução da Composição do Passivo
(%)

2009

2010

Recursos
de Bancos Centrais

Recursos
de Clientes

Recursos
de OIC’s

Restantes
Rubricas

+995% -59%-0,3% +6,5%

 Evolução da Composição do Activo (%)

 Evolução da Composição do Passivo
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No tocante à exploração corrente, o Grupo Crédito Agrícola, em linha com o verificado ao nível 
do SICAm, registou igualmente um decréscimo da margem financeira, embora em termos 
mais esbatidos, de 340,7 milhões de euros em 2009 para 334,9 milhões no exercício findo 
(-1,7%).

A margem técnica liquida da actividade de seguros, situou-se em 2010 em 5,2 milhões de 
euros, o que traduziu uma diminuição em relação ao valor que atingira em 2009, que fora de 
8,7 milhões (-39,8%), o qual era já inferior ao valor registado em 2008 (13,7 milhões).

o saldo de comissões, por sua vez, expandiu-se de 81,9 milhões em 2009 para 93,2 milhões em 
2010 (+13,8%) e a rubrica residual “outros rendimentos líquidos” apresentou um crescimento 
percentual acentuado, de 69,4%, atingindo 44,3 milhões de euros contra 26,1 milhões em 2009.

Evolução dos Resultados – Grupo Crédito Agrícola    Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação 10/09

2008 2009 2010 Absoluta %

margem Financeira 424,8 340,7 334,9 -5,7 -1,7%

margem técnica de seguros 13,7 8,7 5,2 -3,5 -39,8%

Comissões 81,3 81,9 93,2 11,3 13,8%

outros rendimentos líquidos 17,2 26,1 44,3 18,1 69,4%

536,9 457,4 477,6 20,2 4,4%

Custos de estrutura 305,2 314,6 326,0 11,4 3,6%

Provisões e imparidades 81,2 78,8 103,5 24,7 31,4%

Resultados antes de impostos 150,3 64,1 47,3 -16,8 -26,2%

Interesses minoritários 1,6 2,2 2,2 - -

Resultado líquido consolidado 120,7 52,4 35,5 -16,9 -32,2%

Nota: As diferenças para os totais resultam de arredondamentos e de itens de equivalência patrimonial  quase sem expressão



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

04 152ANÁLISE
FINANCEIRA

 
o valor total dos proveitos operacionais (produto bancário e segurador), devido ao aumento das 
comissões (+ 13,8%) e dos resultados de operações financeiras (+ 3,6%), registou um aumento 
de 4,4%, em relação ao respectivo valor de 2009, situando-se em 477,6 milhões de euros, 
contra 457,4 milhões nesse ano. Em 2008 o produto bancário e segurador do Grupo Crédito 
Agrícola atingira 536,9 milhões de euros.

Produto Bancário Valores em milhões de Euros, excepto %

Estrutura

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Margem Financeira 424,8 340,7 334,9 79,1% 74,5% 70,1%

Comissões líquidas 81,3 81,9 93,2 15,1% 17,9% 19,5%

margem técnica da actividade seguradora 13,7 8,7 5,2 2,5% 1,9% 1,1%

Resultado de operações financeiras -11,7 6,2 17,4 -2,2% 1,4% 3,6%

outros resultados de exploração 28,9 19,9 26,9 5,4% 4,4% 5,6%

Margem complementar 112,2 116,7 142,7 20,9% 25,5% 29,9%

Total 536,9 457,4 477,6 100,0% 100,0% 100,0%

Produto Bancário Composição do Produto Bancário

2008 2009 2010

536,9

457,4 477,6

2008 2009 2010
28,9
13,7
81,3

424,8

-11,7

6,2
19,9

8,7

81,9

340,7

26,9
17,4
5,2
93,2

334,9
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Margem Financeira Comissões líquidas

Margem Técnica
da Actividade Seguradora

Outros Resultados 
de Exploração

Resultado de Operações
Financeiras

 Produto Bancário  Composição do Produto Bancário

Valores em milhões de Euros Valores em milhões de Euros
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os custos de estrutura subiram 3,6% comparativamente ao ano anterior e as provisões no 
seu conjunto, aumentaram em 31,4% (em valor 24,7 milhões de euros). Esta evolução das 
diferentes componentes da exploração conduziu a uma redução dos resultados antes de 
impostos de 64,1 milhões de euros em 2009 para 47,3 milhões no ano findo (-26,2%), e a uma 
diminuição do resultado líquido consolidado de 52,4 milhões naquele ano para 35,5 milhões 
em 2010 (-32,2%).

os fundos próprios de base do Grupo Crédito Agrícola (antes das deduções) elevaram-se de 986 
milhões de euros em 2009 para 1.038 milhões em 2010. os fundos complementares, por sua 
vez, reduziram-se, no mesmo período, de 117 milhões de euros para 113 milhões, reflectindo o 
reembolso por parte de algumas Caixas e da própria Caixa Central, nomeadamente ao FGCAm, 
de empréstimos subordinados.

Evolução dos Custos de Funcionamento Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação 10/09

2008 2009 2010 Absoluta %

Custos de Funcionamento 272,4 280,7 288,6 7,9 2,8%

 dos quais:

  Custos de Pessoal 174,0 181,1 185,9 4,8 2,6%

  Gastos Gerais Administrativos 98,5 99,5 102,7 3,2 3,2%

Amortizações 32,7 33,9 37,4 3,5 10,3%

Custos de Estrutura 305,2 314,6 326,0 11,4 3,6%

 Custos de Estrutura Valores em milhões de Euros
Custos de Estrutura

2008 2009 2010

305,2 314,6 326,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0
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Considerando as deduções previstas nos normativos em vigor, os fundos próprios de base 
elegíveis representavam, no termo do exercício findo, 1.023,3 milhões de euros, contra 959,6 
milhões em 2009, sendo os fundos complementares elegíveis, por sua vez, de 98,7 milhões 
de euros em 2010, contra 90,1 milhões em 2009. No entanto, há igualmente a considerar as 
deduções aos fundos próprios totais, que aumentaram de 20,7 milhões em 2009 para 28,2 
milhões no final de 2010. Apesar desta dedução, os fundos totais elegíveis ainda registaram 
um acréscimo de 1.028,9 milhões de euros em 2009 para 1.093,8 milhões no ano findo (+6,3%).

os requisitos de fundos próprios ascenderam, em 2010, a 651,9 milhões de euros, dos quais 78,2 
milhões correspondem ao risco operacional, contra 650,7 milhões em 2009 para os requisitos 
globais, incluindo 79,1 milhões para risco operacional. Assim, em relação ao ano anterior, os 
requisitos de fundos próprios no final do exercício de 2010 apresentavam-se praticamente 
invariantes (+0,2%).

Dado que os requisitos de fundos próprios se mantiveram quase estáveis, perante um 
acréscimo nos fundos elegíveis, o rácio de solvabilidade do Grupo Crédito Agrícola elevou-se de 
12,65% para 13,42%, reforçando o nível amplamente confortável face aos normativos em vigor, 
e continuando a ser o mais elevado no conjunto das instituições bancárias preponderantes no 
sistema financeiro português.

o rácio tier 1, correspondente aos fundos próprios de base, registou igualmente uma 
significativa melhoria em relação ao nível que apresentava no final de 2009, de 11,8% para 
12,56%, continuando bem acima do nível mínimo definido pelo Banco de Portugal.

merece igualmente referência o rácio de leverage, importante no novo enquadramento 
regulamentar, e no qual o Grupo Crédito Agrícola registou uma ligeira subida, de 12,15 para 
12,37, nível que se mantém bastante conservador.
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Requisitos de Fundos Próprios e Rácio de Solvabilidade – Grupo Crédito Agrícola

2008 2009 2010 Variação %

Fundos Próprios elegíveis

Base (*) 924,8 959,6 1.023,3 6,6%

 Complementares 117,9 90,1 98,7 9,5%

  Dos quais:

   uPPER tIER 2 8,9 7,6 7,4 -1,9%

   LoWER tIER 2 126,2 108,9 106,0 -2,7%

Deduções aos Fundos Próprios totais 14,8 20,7 28,2 35,9%

Total 1.027,9 1.028,9 1.093,8 6,3%

Riscos ponderados

 Crédito 6.748,2 7.144,9 7.170,9 0,4%

 operacional 512,7 527,5 977,8 85,4%

Total 7.260,9 7.672,3 8.148,7 6,2%

Requisitos de fundos próprios

 Crédito 539,9 571,6 573,7 0,4%

 operacional 76,9 79,1 78,2 -1,1%

Total 616,8 650,7 651,9 0,2%

Rácios de solvabilidade

 tier 1 12,00% 11,80% 12,56% 0,76 p.p.

 tier 2 1,53% 1,11% 1,21% 0,1 p.p.

 Global 13,33% 12,65% 13,42% 0,77 p.p.

Rácio de "Leverage" 12,43 12,15 12,37

* Incluindo os resultados do exercício

Valores em milhões de Euros, excepto %
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Solvabilidade
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2009 2010
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Tier 1 Tier 2 Rácio Global

 Solvabilidade Valores em %

 Fundos Próprios Valores em milhões de EurosFundos Próprios
Milhões de euros

Fundos próprios Complementares Fundos próprios de Base
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