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IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    

O ACE no futuro da FENACAMO ACE no futuro da FENACAMO ACE no futuro da FENACAMO ACE no futuro da FENACAM    

A Direcção da FENACAM, nas reuniões que promoveu com as associadas para debater este 

assunto, prometeu apresentar um estudo sobre a viabilidade e a oportunidade da 

constituição dum Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) que viesse a integrar a 

totalidade dos serviços que lhes presta. Esse estudo está terminado e estamos de posse das 

conclusões a que se chegou. Analisadas as conclusões, entende a Direcção que a constituição 

de um ACE, com as características do que pretendemos implementar, será positiva para a 

FENACAM e para as associadas, desde que inserida no contexto de uma profunda reflexão 

que urge e é nosso propósito fazer com elas, sobre a Federação que o Crédito Agrícola 

deseja, precisa e é possível constituir, que denominámos “Repensar a FENACAM”. 

Era nosso propósito promover essa discussão no início do Outono de 2009. As importantes e 

urgentes questões que se têm vindo a apresentar ao CA, decorrentes do novo Regime 

Jurídico e de legislação recente, que têm impacto relevante na organização das Caixas e do 

Grupo, levouInos a temporizar um pouco essa reflexão. Em nossa opinião não seria útil, num 

período em que as Caixas estão a ser chamadas a fazer um conjunto de significativas 

alterações (estatutos e governação, com eleições imperativas e contratação de pelo menos 

um Revisor Oficial de Contas), introduzir um tema que terá de ser discutido com serenidade, 

numa visão de futuro da nossa Federação e do Grupo Crédito Agrícola no seu todo. No início 

de 2010 (meses de Janeiro/Fevereiro) poderão estar criadas as condições para concentrar a 

atenção das associadas nesse projecto, sem as pressões e urgências que o momento actual 

comporta. 

PareceInos, contudo, oportuno deixar desde já à consideração algumas notas que coloquem 

o acento tónico nalgumas possibilidades que podem abrirIse. 

Constatamos que, quanto à simbiose entre a Federação e o respectivo Banco Cooperativo, o 

modelo português se afastou significativamente do adoptado pela grande maioria dos nossos 

congéneres europeus. Tal ficou a deverIse a um vasto conjunto de factores de que 

destacamos alguns de natureza histórica, outros que entroncam ainda na especificidade do 

nosso país e factores e condicionantes intrínsecos ao CA e ao seu processo de crescimento, 

não deixando de retirar algumas das consequências possíveis: 

 O Estado Novo conduziu uma política que quase desmantelou o Movimento 

Cooperativo nacional. Em 1974 as estruturas cooperativas são incipientes, são muito 

poucos os quadros e dirigentes com formação e experiência. O sector está, por essa 

altura, profundamente descapitalizado. A essa data o panorama dentro do Crédito 

Agrícola não é muito diferente; 
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 Só em 1982, oito anos após o restabelecimento da democracia, o CA consegue a sua 

autonomia. O notável crescimento que regista a partir daí, sobretudo na década de 

90, é feita a partir duma inicial modesta base de capital e recursos humanos; 

 O país é pequeno e manteve até aos dias de hoje uma Administração marcadamente 

centralizada. Os ideais regionalistas, intermitente e fracamente defendidos por uma 

plêiade menor, nunca vingaram, apesar da bem sucedida experiência autárquica, do 

seu contributo e reconhecimento público, desenvolvidos sob o lema “fazer mais com 

menos”; 

Muitos dos Bancos Cooperativos europeus são provenientes de países, de maior ou 

menor dimensão territorial, onde a regionalização é uma marca fortíssima do seu 

tecido social e administrativo. Eles próprios se inspiraram nessa experiência que 

aplicaram ao seu caso concreto; 

 Da parte da Federação houve durante muito tempo dificuldades em encontrar um 

modelo eficaz de financiamento da sua actividade, para além da quotização das 

associadas. É conhecido de todos que, salvo honrosas excepções, a maioria dos 

investimentos históricos feitos não correram bem, o que, até determinada data, foi 

agravando a dependência da tesouraria da FENACAM da quotização das Caixas; 

 Os directores comuns aos dois organismos de cúpula do CA foram uma prática que 

no início visava manter o bom relacionamento institucional. Na realidade 

contribuíram de forma decisiva, hoje é fácil perceber isso, para o afrouxamento da 

vertente cooperativa dentro do nosso Grupo; 

É ajustado dizer desde já que, mais que obedecer tudo isto a um complexo plano de 

acção, é antes o resultado duma relação de poder que se foi ajustando e construindo 

no quotidiano e nas vivências dos dois organismos de cúpula entre si e com as 

associadas. A não abundância inicial de recursos no Sistema de Crédito Agrícola e o 

facto da Caixa Central gerir os excedentes das Caixas, por conseguinte ter hipótese 

de gerar receitas, sem aparentementeaparentementeaparentementeaparentemente pesar nas associadas, marcou uma diferença 

fundamental desde os primórdios; 

 Em Itália e em Espanha, por exemplo, os dirigentes encontraram uma forma diferente 

de organizar os respectivos Grupos. A Federação Nacional é a accionista maioritária 

do Banco Cooperativo. Esta forma de articulação tornou perene e deu um alento 

enorme à vertente cooperativa e associativa dos respectivos Sistemas; 

Em Portugal seguimos uma linha de rumo totalmente diferente, que foi ganhando 

carácter irreversível. As consequências consubstanciamIse no empobrecimento da 

vertente cooperativa do nosso movimento e acentuação da vertente tecnocrata e 

bancária pura, o que tenderá, no limite, a uma cada vez mais fraca diferenciação com 

o restante sistema bancário. Não deixa esta de ser uma via possível, mas pedimos a 

todos que reflitam se o aumento do peso específico da FENACAM no seio do nosso 
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Grupo, isto é, o enriquecimento da representação cooperativa, é (ou não) melhor 

para perpetuar e dar maior profundidade ao nosso Movimento. 

A FENACAM, nos últimos anos, sob a condução do actual elenco directivo, tem vindo a criar 

condições para autonomizar a sua actuação. PretendeIse agora dar passos decisivos no 

sentido de criar condições que façam singrar um projecto mais ambicioso. 

No âmbito da reflexão “Repensar a FENACAM” iremos colocar às associadas a questão de vir 

a ser contratado pela Federação um SecretárioIGeral de elevada craveira e provas dadas. Será 

também proposta a forma de financiar os vencimentos desse técnico, sem que isso venha a 

constituir qualquer novo encargo para as associadas. 

O que até agora temos vindo a dizer, quando invocámos factores históricos e mesmo 

quando retirámos algumas conclusões, são uma mera constatação. A actual Direcção da 

FENACAM, que está prestes a concluir oito anos consecutivos à frente dos destinos da 

Federação, tem apostado convictamente no bom relacionamento institucional e fraterno com 

a Caixa Central e todos os seus Órgãos I não descortinamos de resto outro caminho. Os 

nossos inimigos, quando os temos, ou tivermos, estão fora do nosso Grupo. De todo o modo 

isto não quer dizer que as Instituições de cúpula têm que estar sempre de acordo em todos 

os assuntos e sobre todas as questões. Entendemos que o nosso Grupo Bancário tem uma 

necessidade absoluta de aumentar a presença e qualidade do papel a desempenhar pela 

Federação no seu seio. Estamos determinados a conseguiIlo antes de findar o nosso 

mandato, assim encontremos eco, comunhão de ideias e apoio firme junto das associadas. 

Um novo espaço Um novo espaço Um novo espaço Um novo espaço aberto a todas as associadasaberto a todas as associadasaberto a todas as associadasaberto a todas as associadas    

A Federação mudará de instalações dentro de pouco tempo. Após a venda da sede na Rua 

Pascoal de Melo e a aquisição e adaptação em curso de novas instalações, acreditamos que a 

maior proximidade entre os Serviços e a modernidade e funcionalidade proporcionadas com 

este reinvestimento terão como consequência aumentos de produtividade e diminuição de 

gastos operativos. 

A representação política e associativaA representação política e associativaA representação política e associativaA representação política e associativa    

À FENACAM compete a representação política e associativa do nosso Sistema Cooperativo 

Bancário. A única forma de garantir uma representação de grande qualidade é qualificando o 

staff da Federação com elementos dotados de elevada competência e reconhecimento 

público. 

Visão de futuro, construir um desenvolvimento equilibradoVisão de futuro, construir um desenvolvimento equilibradoVisão de futuro, construir um desenvolvimento equilibradoVisão de futuro, construir um desenvolvimento equilibrado    

� Queremos estruturar a FENACAM em torno de um projecto cada vez mais interligado 

e assente na cooperação com as Caixas. 

� A organização e promoção de encontros de Caixas para debater as questões maiores 

que importam ao desenvolvimento do CA, ou o afectam. Organização de seminários 
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com a presença de figuras de relevo que nos ajudem a compreender melhor 

problemáticas que interferem no quotidiano das nossas instituições. 

� Estabelecimento de protocolos com entidades públicas e privadas que prossigam 

actividades de interesse para o Crédito Agrícola aos níveis local, regional e nacional. 

Esse é um factor crítico para o SICAM que tem de se abrir cada vez mais em rede 

com a sociedade, nomeadamente as Universidades. 

� Precisamos manter a aposta formativa no quadro de pessoal, em adaptação 

constante a novas realidades e exigências. Se há uma realidade objectiva na 

sociedade dos nossos dias ela é consubstanciada em mudança permanente. O 

esforço de adaptação é acelerado e perpétuo. 

Continuaremos a aposta na representação internacionContinuaremos a aposta na representação internacionContinuaremos a aposta na representação internacionContinuaremos a aposta na representação internacionalalalal    

� Esta tornouIse uma actividade basilar da nossa Federação, inserindo o CA no 

panorama da Banca Cooperativa Internacional. PermiteInos estar em contacto com as 

melhores práticas prosseguidas e com os dirigentes das instituições congéneres mais 

aptas e competentes. 

� Em 2010 continuaremos e pretendemos aumentar o envolvimento das empresas 

instrumentais do Grupo na actividade e projectos desenvolvidos pela FENACAM. 

� Haverá um esforço de investimento na plataforma informática autóctone em todas as 

vertentes com interesse para os Serviços. Queremos aumentar a rentabilidade do 

pessoal também por essa via. 

� Em 2010 terminaremos o projecto da página da FENACAM dentro da estrutura 

interna C@is. 

� É ainda nosso objectivo diversificar e requalificar permanentemente o portfolio de 

produtos e serviços. 
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ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    DOSDOSDOSDOS    SERVIÇOSSERVIÇOSSERVIÇOSSERVIÇOS    DADADADA    FEDERAÇÃOFEDERAÇÃOFEDERAÇÃOFEDERAÇÃO 

Serviço de Apoio TécnicoServiço de Apoio TécnicoServiço de Apoio TécnicoServiço de Apoio Técnico ( ( ( (SATASATASATASATA))))    

Os recentes sinais relativos à economia portuguesa abrem um cenário de algum 

desanuviamento relativamente ao mercado imobiliário nacional.  

Neste contexto em 2009 verificaIse um crescimento sustentado, em linha com o que vem 

acontecendo nos últimos anos, relativamente à actividade das avaliações. Isso tornouIse 

possível devido ao esforço e empenho dos colaboradores do Serviço, reconhecido pelas 

Caixas Agrícolas.  

Para 2010 estimamos um novo aumento do número de avaliações. 

No âmbito da implementação das recomendações do Aviso do Banco de Portugal nº 5/2007, 

relativamente aos requisitos mínimos para o reconhecimento de cauções constituídas por 

bens imóveis, a FENACAM/SATA, em colaboração com a Caixa Central, encontraIse a 

desenvolver um sistema de actualização automática do valor de avaliação de imóveis. Temos 

como objectivo em 2010 colocar em produção a nova funcionalidade no âmbito do Sistema 

de Gestão de Avaliações (SGA) existente, que permitirá a actualização automática do valor de 

imóveis da nossa carteira, bem como das Caixas Agrícolas que, embora não recorrem aos 

serviços do SATA, queiram aderir ao projecto. 

Relativamente à assistência técnica, continua a tendência de diminuição, verificada nos anos 

anteriores, sendo esta devida à redução dos meios humanos (em 2009 saída de 2 técnicos 

em regime de avença) e ao desinteresse dos associados e clientes das Caixas. Esta situação 

conduzirá, a muito curto prazo, à cessação da actividade de assistência técnica. 

Quanto ao investimento no sector agrícola, nomeadamente através da aplicação do PRODER 

prevemos que a procura para esta actividade seja diminuta. Contudo, manteremos um 

técnico actualizado para responder a eventuais solicitações. 

Prevemos a realização de acções de formação / actualização para os avaliadores do SATA e 

das Caixas Agrícolas protocoladas, inerentes à aplicação informática, bem como para 

formação específica e partilha de experiências. 
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Serviço de Serviço de Serviço de Serviço de AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria (S (S (S (SAUDAUDAUDAUD))))    

No âmbito das competências legais decorrentes do artº 37º do Decreto Lei nº 142/2009, de 

16 de Junho, que procedeu à alteração do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, o 

Serviço de Auditoria continuará a analisar periodicamente os elementos de escrituração e as 

demonstrações de natureza financeira e patrimonial das Caixas Agrícolas. Verificará, de uma 

forma geral, o cumprimento das normas legais e regulamentares que disciplinam a 

actividade, designadamente os elementos de reporte prudencial e contabilístico exigidos pelo 

Banco de Portugal e pelas directivas da Caixa Central. Avaliará e informará, relativamente a 

cada CCAM, o seu grau de liquidez e solvabilidade, riscos em que incorrem, práticas de 

gestão e controlo dos riscos, metodologias adoptadas na avaliação dos seus activos, 

organização administrativa e a eficácia dos seus controlos internos. 

As auditorias continuarão a ser realizadas com base no critério de programação das CCAM 

em que o último trabalho foi realizado há mais tempo, dandoIse prioridade às auditorias que 

venham a ser solicitadas pela Caixa Central. De entre as Caixas Agrícolas a auditar em 2010 

farão parte as que venham a constar da lista a apresentar pelo FGCAM para esse ano. No 

início de 2010, depois de conhecido o pedido do Fundo de Garantia, comunicarIseIá ao 

Banco de Portugal, como é exigido, quais as Caixas que se prevê auditar. 

O Serviço de Auditoria continuará a dar resposta imediata aos trabalhos de investigação 

específica, relativos a irregularidades verificadas em Caixas Agrícolas, a pedido das próprias 

CCAM, ou da Caixa Central. 

Durante o ano de 2010 continuarão a ser esclarecidas pelos auditores questões técnicas de 

diversa natureza colocadas pelas Caixas Agrícolas.  

ContinuarIseIá a avaliar e utilizar alguns dos instrumentos operacionais de gestão da 

informação preparados pela Caixa Central, de forma a se poder tirar a maior rentabilidade 

possível dos mesmos. Prosseguirá também a colaboração com o DFOA no âmbito das suas 

funções no SICAM e na medida das orientações que forem superiormente definidas. 

O quadro técnico é actualmente composto por 13 técnicos, dos quais dois com funções de 

coordenação. 

A estabilidade do quadro técnico de auditores é essencial para a manutenção da qualidade e 

credibilidade do Serviço junto das entidades destinatárias dos relatórios de auditoria. 
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ServiçoServiçoServiçoServiço de  de  de  de Produção Documental e AprovisionamentoProdução Documental e AprovisionamentoProdução Documental e AprovisionamentoProdução Documental e Aprovisionamento ( ( ( (SSSSPDAPDAPDAPDA))))    

No ano de 2010, perspectivamos que a actividade do Serviço de Produção Documental e 

Aprovisionamento, se desenvolva pelas seguintes orientações, tendo em conta as suas 3 

áreas de actuação: 

AprovisionamentoAprovisionamentoAprovisionamentoAprovisionamento    

Continuaremos a assumir a nossa matriz desempenhando o papel de central de compras do 

Grupo Crédito Agrícola: 

Impressos 

Nesta área assume especial preponderância o fornecimento dos impressos bancários, onde 

continuaremos a desenvolver a nossa actividade em estreita colaboração com o 

Departamento de Consultadoria e Organização da Caixa Central, no sentido de disponibilizar 

às Caixas Agrícolas informação actualizada sobre os impressos a utilizar pelos clientes, na sua 

actividade diária. 

À semelhança do estabelecido com o Departamento de Serviços Administrativos da Caixa 

Central, passando o SPDA a fornecerIlhe todo o estacionário (impressos, envelopes, papel 

carta, artigos de papelaria, papel fotocópia, etc.), pretendemos estabelecer o mesmo tipo de 

parceria com as Empresas do Grupo, beneficiando o CA duma economia de escala 

considerável.  

Tentaremos também reforçar os laços históricos com a CONFAGRI e se possível construir 

idêntica plataforma de actuação. 

Equipamentos/Consumíveis 

Neste âmbito surgeInos com especial importância, os equipamentos de tratamento de 

dinheiro, sendo estes fundamentais para o desempenho da normal actividade das Caixas 

Agrícolas. Através do Grupo de Trabalho constituído para acompanhamento do tema 

“Recirculação de Notas” e “Detecção de Notas Falsas”, onde participam a FENACAM, Caixa 

Central, CA Informática e CA Serviços, estaremos atentos às tendências do mercado. A cada 

momento procuraremos as melhores soluções possíveis, alicerçando a nossa análise na  

capacidade dos fornecedores de garantirem certificação, fiabilidade e assistência técnica dos 

equipamentos a fornecer às Caixas Agrícolas.  

Os restantes equipamentos disponíveis (Fax’s, Multifuncionais, Destruidoras de Documentos, 

Calculadoras), continuaremos a divulgar os protocolos estabelecidos, tendo em vista o seu 

fornecimento e respectivos consumíveis às Caixas Agrícolas e Empresas do Grupo. 

Tentaremos estabelecer um protocolo de parceria com a CA Informática no sentido de 

harmonizar o fornecimento deste tipo de equipamentos, bem como as modalidades de 

pagamento e prestação da respectiva assistência técnica. 
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Brindes 

Continuaremos a contar com a preferência das Caixas Agrícolas no fornecimento dos brindes 

institucionais. Também aqui tentaremos corresponder às necessidades do Grupo, através 

duma estreita cooperação com o Departamento de Marketing da Caixa Central e dos seus 

contributos, apostaremos numa maior diversidade destes produtos.  

Centro de Produção DocumCentro de Produção DocumCentro de Produção DocumCentro de Produção Documentalentalentalental    

O Centro de Produção Documental do Crédito Agrícola, a laborar desde 2007, tem vindo a 

registar uma evolução do seu volume de actividade. Contribui este facto para um aumento 

significativo do seu peso na estrutura de rendimentos deste serviço, quer através da 

produção de documentos inerentes à actividade bancária do Grupo, quer através da 

produção de documentos para as restantes Empresas do Grupo (CA Seguros, CA Vida, CA 

Serviços, CA Informática, CA Gest). Impulsiona ainda outros tipos de serviços, como seja a 

realização de mailings solicitados pela Caixa Central, Caixas Agrícolas e alguma Empresas do 

Grupo, a produção de folhetos publicitários e a produção dos Planos de Actividade e 

Orçamento e Relatórios e Contas. 

Fruto da dinâmica do Grupo, o próximo passo poderá ser a produção de documentos a 

cores, situação para a qual terá de ser criado novo projecto, com a participação da 

FENACAM (SPDA), Caixa Central (Departamento de Marketing) e CA Serviços (Departamento 

de Retalho). 

Gestão de ChequesGestão de ChequesGestão de ChequesGestão de Cheques    

A gestão contratual do fornecimento de cheques ao Crédito Agrícola, continuará a ser 

assegurada pela FENACAM (SPDA), sendo de realçar o contributo e entendimento com o 

Departamento de Consultadoria e Organização (Caixa Central) e o Departamento de Retalho 

(CA Serviços), no que diz respeito à implementação e cumprimento das situações 

decorrentes da aplicação da legislação relacionada com os cheques. 

Em virtude de 2010 ser o último ano de contrato com a empresa Mailtec, iremos efectuar 

uma consulta ao mercado, tendo em vista o fornecimento anual de cheques para o Crédito 

Agrícola, onde tentaremos obter as melhores condições possíveis, sempre com o objectivo da 

melhoria da qualidade do serviço a prestar às Caixas Agrícolas e seus associados e clientes.   

Nestas três áreas de actuação do SPDA, iremos continuar a fornecer o máximo de 

informação organizada através de circulares, catálogos de produtos, ou folhetos de 

divulgação dos serviços, utilizando a intranet (C@is) para colocação de toda a informação 

residente e disponível para as Caixas Agrícolas e Empresas do Grupo.   

Tentaremos uma maior aproximação às Caixas Agrícolas, no sentido de promover e divulgar 

os nossos produtos e serviços. Para tal deverá ser ponderada a realização de visitas 

programadas, ou recepção das Caixas Agrícolas nas instalações da FENACAM (Venda do 



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL 
Plano de Actividades e Orçamento 2010 

   

10 

Pinheiro). Para este efeito, iremos iniciar um projecto para criação de um Show Room nas 

nossas instalações, que poderá ser completado com a construção de um Show Room Virtual 

(3D), para consulta onIline. Esta ferramenta tem potencial para aumentar a diversidade de 

produtos e serviços a promover junto das Caixas Agrícolas e Empresas do Grupo.  

EncontraIse também perspectivada a renovação do sistema informático de gestão, para uma 

versão de software mais evoluída, tentando desta forma contribuir para uma melhoria da 

informação a prestar às Caixas Agrícolas, bem como a gestão da própria actividade. 

InstalaçõesInstalaçõesInstalaçõesInstalações    

Sabendo que as condições de trabalho são preponderantes para o correcto desempenho de 

cada função, iremos continuar a proporcionar aos nossos Colaboradores as melhores 

condições de trabalho, tendo em conta a realidade da FENACAM e do próprio serviço.  

Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos    

A equipa do SPDA é constituída por 20 Colaboradores (dos quais 4 elementos estão a 

colaborar em regime de subcontratação). Sendo aposta constante a melhoria dos processos 

tendentes a obter a maior qualidade e eficiência nos serviços a prestar, iremos continuar a 

proporcionar formação técnica aos Colaboradores, bem como às respectivas Chefias, sempre 

que houver oportunidade e necessidade na sua realização. 

Para 2010, perspectivamos a criação de mais um posto de trabalho para a área de apoio ao 

Coordenador do Serviço, resultante da possível concretização dos projectos de criação de 

Show Room Físico e Virtual, do volume de trabalho e diversidade dos serviços a prestar, 

como seja o projecto de digitalização de documentos da FENACAM. 

ResultadosResultadosResultadosResultados    

Vendas de Produtos: 2.650.000 Euros. 

Representando esta rubrica as vendas de produtos às Caixas Agrícolas e Empresas do Grupo, 

por prudência, optamos por estabelecer valor idêntico ao previsto para 2009. 

Prestação de Serviços: 2.830.000 Euros. 

Em termos de prestação de serviços perspectivamos os seguintes valores, apresentando a 

divisão do valor acima indicado pelas seguintes subIrubricas:  

I Contratos / Assistência Técnica de Equipamentos: 85.000 Euros; 

I Centro de Produção Documental: 2.520.000 Euros; 

I Gestão de Cheques: 225.000 Euros. 

Total Orçamentado para 2010: 5.480.000 Euros 
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Por decisão da Direcção da FENACAM, caso a actual situação de mercado se mantenha, com 

o índice de inflação a registar valores nulos, não consideramos qualquer aumento nos preços 

dos produtos a praticar em 2010. A política de preços a praticar na prestação de serviços, 

referente à acção do Centro de Produção Documental, é a de não haver qualquer 

actualização, mantendoIse em vigor o preçário estabelecido por esta Direcção desde Janeiro 

de 2007.  
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Serviços AdministrativosServiços AdministrativosServiços AdministrativosServiços Administrativos e Financeiros e Financeiros e Financeiros e Financeiros (SA (SA (SA (SAFFFF))))    

À semelhança dos anos anteriores o Serviço Administrativo e Financeiro (SAF), continuará a 

desenvolver todas as tarefas de suporte ao adequado funcionamento da Federação, na sua 

qualidade de principal órgão de staff. 

Nesse sentido, não está prevista qualquer alteração à sua estrutura funcional, mantendoIse 

as principais áreas, nomeadamente: 

− Contabilidade, financeira e fiscalidade; 

− Tesouraria e facturação de serviços / quotização; 

− Pessoal; 

− Manutenção da sede e da carteira de seguros; 

− Apoio informático; 

− Apoio logístico da sede. 

A nível da contabilidade e fiscalidade, 2010 será um ano de viragem, tendo em conta a 

entrada em vigor do novo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), cuja legislação foi já 

publicada e que exigirá a adaptação das contas existentes às novas regras, à semelhança do 

que aconteceu com a adopção das IAS nas CCAM e Caixa Central. 

Para tal está programada uma intensificação da formação (a ser iniciada ainda em 2009), a 

actualização dos programas informáticos e um eventual apoio especializado, caso venha a ser 

necessário. 

A nível de Recursos Humanos, o SAF conta com seis colaboradores, sendo o quadro de 

pessoal composto por uma coordenadora, três colaboradores afectos às áreas administrativa, 

financeira, contabilidade, tesouraria, facturação, pessoal, apoio informático, entre outras e 

mais dois colaboradores na área de logística da sede que abrange a distribuição e expedição 

de correio, serviço externo, apoio aos Serviços e tarefas de controlo do estado das 

instalações. 

A equipa do SAF, especialmente nos últimos anos, tem feito um grande esforço para 

melhorar o nível do serviço de apoio prestado, quer em termos de qualidade, quer em 

termos de tempo de resposta às solicitações internas e externas. Com o desenvolvimento da 

actividade da Federação, o impacto em termos de volume e complexidade de trabalho tem 

sido relevante, sem que tenha havido aumento do quadro de pessoal. Este objectivo vem 

sendo alcançado à custa de grande envolvimento e competência crescente dos 

colaboradores. 

No que diz respeito a formação, para além da situação do novo SNC anteriormente focada, 

os colaboradores frequentarão acções que se adeqúem às suas funções, privilegiandoIse as 

promovidas pelo Centro de Formação da Caixa Central, tendo subjacente as necessidades de 

constante actualização e desenvolvimento de competências e aptidões. 
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2008200820082008 2009200920092009 2009200920092009 2010201020102010
RealizadoRealizadoRealizadoRealizado OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado

RENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOS

  Vendas 3.007.133 2.650.000 2.650.000 2.650.0002.650.0002.650.0002.650.000
  Prestações de Serviços    3.433.662 3.025.000 3.784.850 3.520.0003.520.0003.520.0003.520.000
  Subsídios à Exploração 250.000 212.500 250.000 225.000225.000225.000225.000
  CMVMC (2.461.759)        (2.153.135)        (2.261.500)        (2.240.800)(2.240.800)(2.240.800)(2.240.800)                        
  FSE (2.119.260)        (1.984.655)        (2.266.470)        (2.009.700)(2.009.700)(2.009.700)(2.009.700)                        
  Gastos com o Pessoal (3.009.885)        (2.894.300)        (3.200.000)        (3.327.000)(3.327.000)(3.327.000)(3.327.000)                        
  Outros Rendimentos e Ganhos 1.665.520         1.711.960         1.694.270         1.748.1801.748.1801.748.1801.748.180                            
  Outros Gastos e Perdas (44.814)             (26.300)             (28.150)             (23.500)(23.500)(23.500)(23.500)                                            

Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Resultado Antes de Depreciações, Gastos de 
Financiamento e ImpostosFinanciamento e ImpostosFinanciamento e ImpostosFinanciamento e Impostos

720.597720.597720.597720.597                                            541.070541.070541.070541.070                                            623.000623.000623.000623.000                                            542.180542.180542.180542.180                                        

  Reversões de Depreciação e de Amortização 0 0 0 0000
  Gastos de Depreciação e de Amortização (390.137)           (390.000)           (390.000)           (385.000)(385.000)(385.000)(385.000)                                    

Resultado OperacionalResultado OperacionalResultado OperacionalResultado Operacional 330.460330.460330.460330.460                                            151.070151.070151.070151.070                                            233.000233.000233.000233.000                                            157.180157.180157.180157.180                                        
  Juros e Rendimentos Similares Obtidos 18.051 16.500 21.250 19.75019.75019.75019.750
  Juros e Gastos Similares Obtidos (144.211)           (142.000)           (92.500)             (70.000)(70.000)(70.000)(70.000)                                            

Resultado Antes de ImpostosResultado Antes de ImpostosResultado Antes de ImpostosResultado Antes de Impostos 204.300204.300204.300204.300                                            25.57025.57025.57025.570                                                    161.750161.750161.750161.750                                            106.930106.930106.930106.930                                        
  Imposto Rendimento Período (96.069)             0 0 0000

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 108.231108.231108.231108.231                                            25.57025.57025.57025.570                                                    161.750161.750161.750161.750                                            106.930106.930106.930106.930                                        

ORÇAMENTO 2010                                                                                 ORÇAMENTO 2010                                                                                 ORÇAMENTO 2010                                                                                 ORÇAMENTO 2010                                                                                 EurosEurosEurosEuros

ORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTO    

O orçamento da FENACAM para 2010 foi elaborado tendo em conta o plano de actividades 

dos vários Serviços da Federação e a situação da economia nacional que aconselha uma 

utilização de critérios de quantificação muito prudentes. 

O próximo ano será de grande mudança no que à contabilidade diz respeito, com a entrada 

em vigor, no próximo dia 1 de Janeiro, do novo Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC) que vem substituir o actual Plano Oficial de Contabilidade (POC). O SNC introduzirá 

alterações relevantes que visam uma harmonização das políticas contabilísticas entre os 

diversos EstadosIMembros da União Europeia, coerente com as Normas Internacionais de 

Contabilidade (NIC/IAS). 

Consequentemente, o orçamento para 2010 foi construído tendo em conta o novo quadro 

de contas aprovado pela Portaria nº 1011/2009 de 9 de Setembro e a Demonstração de 

Resultados de acordo com a Portaria nº 986/2009 de 7 de Setembro. As contas de anos 

anteriores foram convertidas seguindo o mesmo critério para efeitos comparativos. 

Os resultados não reflectem quaisquer impactos decorrentes de eventuais ajustamentos a 

realizar no âmbito desta transição uma vez que, à data de elaboração deste documento, não 

foi ainda possível a sua quantificação de forma fiável. 

Os valores estimados para 2009 tiveram por base as contas de Setembro extrapoladas para 

Dezembro, efectuandoIse os ajustamentos necessários, de acordo com as informações 

existentes a esta data. 
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Para a obtenção do orçamento de 2010 foram considerados os seguintes pressupostos: 

RENDIMENTOSRENDIMENTOSRENDIMENTOSRENDIMENTOS    

Vendas de MercadoriasVendas de MercadoriasVendas de MercadoriasVendas de Mercadorias    

Nesta conta são registadas as vendas da área de aprovisionamento do SPDA (antiga Central 

de Compras) às CCAM associadas e Empresas do Grupo e a evolução esperada é a que se 

pode observar pelo quadro seguinte: 

 

Considerando a situação económica nacional actual e uma inflação nula, prevêIse que no 

próximo ano o valor das vendas se mantenha constante, perspectivandoIse a manutenção 

dos preços praticados em 2009 às associadas. 

Prestações de ServiçosPrestações de ServiçosPrestações de ServiçosPrestações de Serviços    

A evolução esperada para as Prestações de Serviços é a seguinte: 

 2008 2008 2008 2008     2009 2009 2009 2009     2009200920092009    2010 2010 2010 2010     
    RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentaOrçamentaOrçamentaOrçamentadodododo    
SATASATASATASATA    686.242686.242686.242686.242    640.000640.000640.000640.000    694.850694.850694.850694.850    690.000690.000690.000690.000    
Avaliações Imobiliárias 619.481 580.000 640.000 650.000650.000650.000650.000    
Assistência Técnica CCAM 56.801 60.000 40.000 30.00030.00030.00030.000    
Projectos Investimento e Certificação Energética 9.961 0 14.850 10.00010.00010.00010.000    
SPDASPDASPDASPDA    2.721.1852.721.1852.721.1852.721.185    2.385.0002.385.0002.385.0002.385.000    3.090.3.090.3.090.3.090.000000000000    2.830.0002.830.0002.830.0002.830.000    
Protocolos SPDA 107.712 55.000 120.000 85.00085.00085.00085.000    
CPD  2.353.149 2.110.000 2.750.000 2.520.0002.520.0002.520.0002.520.000    
Gestão Cheques CA 260.323 220.000 220.000 225.000225.000225.000225.000    
Serviço AuditoriaServiço AuditoriaServiço AuditoriaServiço Auditoria    26.23526.23526.23526.235    0000    0000    0000    
Auditorias a Não Associadas 26.235 0 0 0000    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3.433.6623.433.6623.433.6623.433.662    3.025.03.025.03.025.03.025.000000000    3.784.8503.784.8503.784.8503.784.850    3.520.0003.520.0003.520.0003.520.000    

Os pressupostos utilizados na sua orçamentação foram os seguintes: 

Serviço de Apoio Técnico (SATA) 

− Avaliações Imobiliárias – atendendo aos aumentos sucessivos dos valores efectivamente 

realizados nos últimos anos, foi orçamentada uma subida de aproximadamente 2% face 

ao valor esperado para 2009; 

 2008200820082008    2009200920092009    2009200920092009    2010201020102010    
    RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
   VENDAS   VENDAS   VENDAS   VENDAS    3.007.133 2.650.000 2.650.000 2.650.0002.650.0002.650.0002.650.000    

Euros 
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− Assistência Técnica CCAM – reflectindo a tendência de descida dos últimos anos, prevêI

se um decréscimo de 25% face ao previsto para 2009; 

− Elaboração de Projectos de Investimento – dado o histórico muito reduzido, foi 

orçamentado um valor prudente para esta rubrica de 10.000 euros. 

Serviço de Produção Documental e Aprovisionamento (SPDA) 

− Protocolos SPDA – para os rendimentos resultantes de contratos de assistência dos 

equipamentos vendidos às CCAM e outros serviços prestados no âmbito de protocolos 

estabelecidos com diversos fornecedores, estimouIse para 2010 o valor de 85.000 euros; 

− Centro de Produção Documental (CPD) – para o ano de 2010 estimouIse um valor de 

2.520.000 euros, tendo sido decidido mais uma vez manter o preçário em vigor para as 

associadas, cujos valores não são actualizados desde o início de laboração em 2007;    

− Gestão de Cheques CA – nesta rubrica é reconhecido o valor recebido pela FENACAM 

como contrapartida da gestão contratual do fornecimento de cheques ao Crédito 

Agrícola, efectuado em regime de outsourcing. Para 2010 considerouIse o valor de 

225.000 euros, com um crescimento de cerca de 2% face ao esperado para 2009.    

Subsídios à ExploraçãoSubsídios à ExploraçãoSubsídios à ExploraçãoSubsídios à Exploração    

Nesta rubrica é reconhecida a contribuição do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo 

(FGCAM) relativa às auditorias solicitadas por este organismo. 

A sua evolução nos últimos anos tem sido a seguinte: 

 Nº Auditorias Pedidas pelo FGCAMNº Auditorias Pedidas pelo FGCAMNº Auditorias Pedidas pelo FGCAMNº Auditorias Pedidas pelo FGCAM    EvoluçãoEvoluçãoEvoluçãoEvolução    
Ano 2006Ano 2006Ano 2006Ano 2006    26 I10% 
Ano 2007Ano 2007Ano 2007Ano 2007    24 I8% 
Ano 200Ano 200Ano 200Ano 2008888    20 I17% 
Ano 2009Ano 2009Ano 2009Ano 2009    20 0% 

Contrariando a tendência de decréscimo dos últimos anos, o número de auditorias solicitadas 

em 2009 manteveIse constante em relação ao ano anterior. 

No entanto, como se continua a assistir a várias fusões entre CCAM, considerouIse para o 

ano de 2010 uma redução de 10% no número de pedidos. Assim, prevêIse a realização de 

18 auditorias correspondentes a um rendimento esperado de 225.000,00 euros. 

Outros Rendimentos e GanhosOutros Rendimentos e GanhosOutros Rendimentos e GanhosOutros Rendimentos e Ganhos    

No novo SNC esta conta passa a englobar, entre outros, os seguintes tipos de rendimentos: 
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Rendimentos Suplementares 

Reflectem as comissões obtidas com iniciativas levadas a cabo pelo SPDA, apresentando nos 

últimos anos valores realizados muito residuais pelo que não foi previsto qualquer montante 

para 2010.        

Quotização Estatutária 

Esta conta reflecte o valor estimado para a Quotização de 2010, a pagar pelas CCAM 

associadas, de acordo com o previsto na alínea b) do Art. 9º dos Estatutos (alterada em 

AssembleiaIGeral de 30/03/2006) e que corresponde a: 

− Parte Fixa I 2.500 euros; 

− Parte Variável I percentagem sobre o activo líquido das CCAM associadas (últimas 

contas aprovadas disponíveis – ano 2008) definida anualmente. 

Evolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização Estatutária    
 2008200820082008    2009200920092009    2009200920092009          2010      2010      2010      2010    
 RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    

Quotização Fixa (*Quotização Fixa (*Quotização Fixa (*Quotização Fixa (*))))           
Nº Associadas 91 97 88 84848484    
Valor 241.059 242.500 222.215 210.000210.000210.000210.000    

Quotização VariávelQuotização VariávelQuotização VariávelQuotização Variável           
% Activo Líquido 0,01470% 0,01470% 0,01470% 0,01400%0,01400%0,01400%0,01400%    
Valor 1.378.357 1.469.460 1.469.460 1.530.1801.530.1801.530.1801.530.180    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.619.4161.619.4161.619.4161.619.416    1.711.9601.711.9601.711.9601.711.960    1.691.6751.691.6751.691.6751.691.675    1.740.1801.740.1801.740.1801.740.180    
(*)(*)(*)(*) O valor da quota fixa é anualmente afectado negativamente pelas fusões, proporcionalmente, conforme data de escritura. 

 

No cálculo da quotização fixa considerouIse a redução de 4 CCAM em virtude de fusões 

previstas. 

Para a quotização variável de 2010 propõeIse a redução da percentagem para 0,014%. 

Rendimentos e Ganhos em Investimentos Não Financeiros 

EstimouIse para 2010 um montante de 8.000 euros relativo à alienação de viaturas 

totalmente depreciadas. 

Juros, Dividendos e Outros ReJuros, Dividendos e Outros ReJuros, Dividendos e Outros ReJuros, Dividendos e Outros Rendimentos Similaresndimentos Similaresndimentos Similaresndimentos Similares    

Para 2010 orçamentaramIse os seguintes valores: 

− Juros de aplicações financeiras dos excedentes de tesouraria – 3.500 euros, 

considerando a manutenção das actuais taxas de juro reduzidíssimas; 

− Dividendos esperados da participação no MAP – Mercado Abastecedor do Porto, S.A. 

idênticos a 2009 – 16.250 euros. 

Euros 
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2008200820082008 2009200920092009 2009200920092009 2010201020102010
RealizadoRealizadoRealizadoRealizado OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado

  Trabalhos Especializados 1.167.864 1.155.000 1.274.100 1.201.5001.201.5001.201.5001.201.500
  Publicidade e Propaganda 6.458 1.550 1.000 1.0001.0001.0001.000
  Vigilância e Segurança 26.823 27.700 27.000 5.1005.1005.1005.100
  Honorários 42.336 44.100 54.950 33.85033.85033.85033.850
  Comissões 0 0 106.200 0000
  Conservação e Reparação 95.261 103.500 115.000 92.75092.75092.75092.750

  Livros e Doc.Técnica 875 930 970 985985985985
  Material de Escritório 28.561 27.615 24.000 24.35024.35024.35024.350
  Artigos p/Oferta 30.231 3.500 5.000 5.0005.0005.0005.000
  Material de Embalagem 4.587 3.915 5.000 5.0005.0005.0005.000

  Electricidade 31.428 31.200 33.170 27.60027.60027.60027.600
  Combustíveis 67.040 66.500 61.500 66.50066.50066.50066.500
  Água 2.105 2.525 2.330 1.5651.5651.5651.565
  Outros 0 0 0 0000

  Deslocações e Estadas 259.429 239.200 264.000 250.500250.500250.500250.500
  Transporte de Mercadorias 58.117 46.500 59.000 59.00059.00059.00059.000

  Rendas e Alugueres 12.447 360 5.500 6.5006.5006.5006.500
  Comunicação 96.880 95.500 97.000 100.000100.000100.000100.000
  Seguros 29.498 29.000 30.000 29.50029.50029.50029.500
  Contencioso e Notariado 1.062 350 250 700700700700
  Despesas de Representação 80.659 32.500 25.000 25.00025.00025.00025.000
  Limpeza, Higiene e Conforto 48.111 50.500 51.500 33.30033.30033.30033.300
  Outros Serviços 29.487 22.710 24.000 40.00040.00040.00040.000

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2.119.2602.119.2602.119.2602.119.260 1.984.6551.984.6551.984.6551.984.655 2.266.4702.266.4702.266.4702.266.470 2.009.7002.009.7002.009.7002.009.700

SERVIÇOS DIVERSOSSERVIÇOS DIVERSOSSERVIÇOS DIVERSOSSERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS

MATERIAISMATERIAISMATERIAISMATERIAIS

ENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOS

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES

Evolução dos Fornecimentos e Serviços ExternosEvolução dos Fornecimentos e Serviços ExternosEvolução dos Fornecimentos e Serviços ExternosEvolução dos Fornecimentos e Serviços Externos

GASTOSGASTOSGASTOSGASTOS    

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)    

Esta conta reflecte o gasto directo com as mercadorias vendidas e matérias consumidas no 

SPDA com a seguinte evolução: 

Evolução do CMVMCEvolução do CMVMCEvolução do CMVMCEvolução do CMVMC    
 2008200820082008    2009200920092009    2009200920092009    2010201020102010    
 RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    

Consumo de MercadoriasConsumo de MercadoriasConsumo de MercadoriasConsumo de Mercadorias           
Aprovisionamento 2.263.836 1.987.500 2.014.000 2.014.0002.014.0002.014.0002.014.000    

Consumo de MatériasConsumo de MatériasConsumo de MatériasConsumo de Matérias           
CPD – Centro Produção Documental 197.923 165.635 247.500 226.800226.800226.800226.800    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.461.7592.461.7592.461.7592.461.759    2.153.1352.153.1352.153.1352.153.135    2.261.5002.261.5002.261.5002.261.500    2.240.8002.240.8002.240.8002.240.800    

Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euros 
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Para a previsão destes gastos foram seguidas as seguintes premissas: 

− Alienação da actual sede, o que deverá acontecer até final deste ano, e a consequente 

mudança para novas instalações, no início de 2010; 

− Evolução esperada da actividade da Federação; 

− Inflação nula. 

Consequentemente os principais impactos nas rubricas com maior peso são os seguintes: 

− Trabalhos EspecializadosTrabalhos EspecializadosTrabalhos EspecializadosTrabalhos Especializados – para esta rubrica foi estimada uma redução global face ao 

esperado para 2009 (redução essa justificada em parte por gastos realizados este ano 

que não estavam previstos e que não se espera que venham a acontecer em 2010), 

representando, actualmente, cerca de 60% do total dos FSE. 

Reflecte maioritariamente os gastos directos com o CPD (para além do consumo de 

matérias como envelopes e papel). 

Inclui também comissões pagas às CCAM ao abrigo do protocolo para avaliações do 

SATA e gastos directos com os protocolos do SPDA, gastos relacionados com o contrato 

RIMO e outros serviços especializados de acordo com as necessidades de funcionamento 

da Federação, onde foi prevista uma verba para fazer face a gastos de consultoria 

relacionados com a implementação do novo SNC. 

− ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação – estes gastos têm vindo aumentar ao longo dos últimos anos fruto da 

actualização das tecnologias de transmissão de dados pelo que se estimou um 

crescimento médio de 3% para o próximo ano.  

− Edifício SedeEdifício SedeEdifício SedeEdifício Sede – com a mudança prevista para as novas instalações no início do próximo 

ano, considerouIse uma redução nos principais gastos relacionados, nomeadamente: 

vigilância, conservação e reparações, electricidade, água, seguro e limpeza. Em 

contrapartida, foi reconhecido o valor do condomínio em outros serviços e em rendas o 

valor temporário de um armazém para guarda de mobiliário e arquivo (redução do 

espaço disponível na actual sede por cedência ao promitente comprador) e os gastos 

com o espaço em local a determinar para a realização das futuras assembleiasIgerais. 

Quanto às restantes rubricas foi considerado um crescimento tendo em conta o nível de 

actividade e necessidades de funcionamento.    

Gastos com o PessoalGastos com o PessoalGastos com o PessoalGastos com o Pessoal    

Os gastos orçamentados para 2010 representam uma subida global de cerca de 4% face ao 

esperado para 2009 e tiveram em conta: 
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− um acréscimo de 2,75% calculado sobre o valor das remunerações do pessoal, nele se 

englobando a actualização do ACT, promoções e prémios de desempenho; 

− admissão de 2 novos colaboradores – 1 para o Serviço de Auditoria e 1 para o SPDA 

acrescido dos gastos anuais de mais 2 colaboradores já admitidos no último trimestre 

para os mesmos Serviços; 

− gastos com o Fundo de Pensões CA. 

Gastos de Depreciação e de AmortizaçãoGastos de Depreciação e de AmortizaçãoGastos de Depreciação e de AmortizaçãoGastos de Depreciação e de Amortização    

Esta rubrica foi calculada às taxas máximas fiscalmente aceites, de acordo com o Decreto 

Regulamentar nº 25/2009 de 14 de Setembro, excepto para as viaturas, para as quais se 

utilizou uma taxa coerente com o número de anos de utilização actualmente praticado na 

Federação (5 anos). 

Foi tida em consideração a redução das amortizações do imobilizado em fim de vida útil e o 

aumento resultante dos investimentos previstos para 2010, nomeadamente, aquisição e 

adaptação das novas instalações da Sede, substituição de algum equipamento básico e 

administrativo, mobiliário, viaturas e actualização de software, que se prevêem necessários 

para o adequado funcionamento dos Serviços. 

Outros Gastos e PerdasOutros Gastos e PerdasOutros Gastos e PerdasOutros Gastos e Perdas    

Impostos 

Para esta rubrica foi estimado um valor de 3.500 euros, prevendoIse uma redução face a 

2009, em resultado de menores gastos com taxas do edifício da Sede.  

Quotizações 

Esta conta contempla as quotizações relativas às entidades nacionais e internacionais a que a 

Federação se encontra associada, nomeadamente CONFAGRI – Confederação Nacional de 

Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CICA – Confederação Internacional 

do Crédito Agrícola, AEBC – Associação Europeia de Bancos Cooperativos, IRU – União 

Internacional de Raiffeisen e OCPLP – Organização Cooperativista dos Povos de Língua 

Portuguesa, prevendoIse um valor de 18.000 euros idêntico ao previsto para 2009. 

Ofertas de Inventários 

Relativas a acções do SPDA e iniciativas da Direcção, de natureza incerta. Assim, considerouI

se um valor de 2.000 euros. 
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Gastos e Perdas de FinanciamentoGastos e Perdas de FinanciamentoGastos e Perdas de FinanciamentoGastos e Perdas de Financiamento    

Para 2010 foi estimada uma redução do valor total, considerando a evolução do último ano 

da taxa de referência e a liquidação já feita do empréstimo bancário para a aquisição da Sede 

na data do pagamento do sinal do contrato de promessa de compra e venda da Sede. 

Relativamente às novas instalações prevêIse que a sua aquisição e adaptação sejam feitas 

recorrendo unicamente a capitais próprios. 

Estão reflectidos nesta rubrica os gastos financeiros com: 

− juros de contratos de locação financeira de viaturas existentes e a substituir e de 

equipamentos existentes; 

− diferencial de taxas, suportada pela FENACAM, relativo ao Crédito à Habitação ao abrigo 

do ACT dos seus empregados; 

− comissões bancárias. 

 

Lisboa, 18 de Novembro de 2009 

 

A DIRECÇÃO 

Paulo Rebelo Barbosa de MacedoPaulo Rebelo Barbosa de MacedoPaulo Rebelo Barbosa de MacedoPaulo Rebelo Barbosa de Macedo 

CCAM de Amares    

Josué Cândido FerreiJosué Cândido FerreiJosué Cândido FerreiJosué Cândido Ferreira dos Santosra dos Santosra dos Santosra dos Santos 

CCAM de Ferreira do Alentejo 

Joaquim Maia IgrejaJoaquim Maia IgrejaJoaquim Maia IgrejaJoaquim Maia Igreja    

CCAM de Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Esposende 

José Manuel da Silva Ferreira MoreiraJosé Manuel da Silva Ferreira MoreiraJosé Manuel da Silva Ferreira MoreiraJosé Manuel da Silva Ferreira Moreira 

CCAM de Salvaterra de Magos 

Jorge Clemente AndréJorge Clemente AndréJorge Clemente AndréJorge Clemente André    

CCAM de Sobral de Monte Agraço 
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PARECERPARECERPARECERPARECER    DODODODO    CONSELHOCONSELHOCONSELHOCONSELHO    FISCALFISCALFISCALFISCAL    

Ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 34º dos Estatutos, o Conselho Fiscal analisou 

o Plano de Actividades e Orçamento (PAO) para o ano de dois mil e dez, apresentado 

pela Direcção da FENACAM I Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, 

Federação Cooperativa de Responsabilidade Limitada. 

O Conselho Fiscal analisou o Plano de Actividades e Orçamento para 2010 apresentado 

pela Direcção: 

 Registamos com agrado a aprovação do novo Regime Jurídico; 

 Aguardamos a apresentação das conclusões do estudo da constituição de um ACE, 

que julgamos que poderá vir a ser positivo para a FENACAM e suas associadas; 

 CongratulamoInos com a solução encontrada para a instalação da nova sede da 

Federação após a venda do actual edifício; 

 Atendendo à evolução positiva dos resultados dos últimos exercícios, a Direcção irá 

propor a redução da percentagem da quota variável das associadas; 

 Verificamos que é intenção da Direcção continuar a apresentar projectos visando 

sinergias dentro do SICAM. 

O Conselho Fiscal constata que o PAO para 2010 foi elaborado tendo em conta a 

projecção dos resultados esperados para o exercício de 2009. Assim, tomando em 

consideração as principais rubricas de Rendimentos e Gastos, julgamos que o resultado 

liquido orçamentado é exequível uma vez que o PAO foi elaborado numa base bastante 

prudente. 
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Por último o Conselho Fiscal dá parecer favorável ao Plano de Actividades e Orçamento 

para 2010 apresentado pela Direcção da FENACAM, propondo a sua aprovação pela 

Assembleia Geral. 

Lisboa, 18 de Novembro de 2009 

 

O CONSELHO FISCAL 

José António Aboim MadeiraJosé António Aboim MadeiraJosé António Aboim MadeiraJosé António Aboim Madeira    

CCAM do Guadiana Interior 

Vitorino António Canteiro de CarvalhoVitorino António Canteiro de CarvalhoVitorino António Canteiro de CarvalhoVitorino António Canteiro de Carvalho    

CCAM de Oliveira do Hospital 

António Manuel de Abreu DantasAntónio Manuel de Abreu DantasAntónio Manuel de Abreu DantasAntónio Manuel de Abreu Dantas 

CCAM do Minho 
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