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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o saldo da rubrica “Valores a regularizar – SDD” inclui 
montantes ao abrigo do sistema de débitos directos. Os valores registados nesta rubrica foram 
cobrados aos clientes da entidade ordenante, tendo sido compensados através do Banco de 
Portugal nos primeiros dias de Janeiro de 2011 e 2010, respectivamente.

Em 31 de Dezembro de 2010, o saldo da rubrica “Valores a regularizar – Outras operações 
a regularizar”, inclui movimentos às contas dos correspondentes de depósitos à ordem, 
nomeadamente em moeda estrangeira realizadas por clientes do GCA, que ficam a aguardar a 
data-valor do movimento para serem realizados. Estes montantes foram regularizados na sua 
maioria no início de Janeiro de 2011.

27. PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS

Os passivos contingentes e compromissos associados à actividade bancária encontram-se 
registados em rubricas extrapatrimoniais e apresentam o seguinte detalhe:

2010 2009

Garantias prestadas e outros passivos eventuais

Garantias e avales prestados 251.686.349 323.782.702

Activos dados em garantia - títulos 45.991.035 34.531.390

Créditos documentários abertos 2.698.200 2.561.740

Activos dados em garantia – outros activos 750.000 750.000

Fianças 24.467 11.967

Compromissos perante terceiros

Por linhas de crédito 

 Compromissos irrevogáveis 887.865.186 707.467.378

 Compromissos revogáveis 307.580.000 422.498.127

Por subscrição de títulos 110.650.000 -

Responsabilidade potencial para com o sistema de indemnização aos investidores 254.679 258.709

Responsabilidades por prestação de serviços

Depósito e guarda de valores 1.904.625.412 1.645.154.761

Valores administrados pela instituição 1.151.031.317 1.077.414.067

Valores recebidos para cobrança 148.772.876 208.343.808

Outros 53.500 62.108

4.812.396.454 4.422.836.757
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Em 31 de Dezembro de 2010, as tomadas firmes relativas a papel comercial, registadas em 2009 
na rubrica “Garantias e avales prestados” foram transferidos para a rubrica “Compromissos 
perante terceiros – Por subscrição de títulos”. Em 31 de Dezembro de 2010, a totalidade do 
saldo desta rubrica corresponde a papel comercial.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Activos dados em garantia - títulos” refere-se aos 
títulos dados em garantia ao Banco de Portugal para cobertura da linha de crédito intradiária 
disponibilizada no montante de 31.136.000 Euros. Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 
2010, esta rubrica inclui também o montante de 5.950.000 Euros correspondente a títulos 
dados em garantia para cobertura de operações com instituições financeiras não residentes, 
referentes a operações de venda com acordo de recompra.

Apesar de não se encontrar registado nas contas extrapatrimoniais, ao abrigo do regime 
jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, o Grupo é solidário relativamente ao valor não financiado 
do fundo de pensões das Caixas Agrícolas que não pertencem ao SICAM (Nota 46).

 
28. CAPITAL

O capital estatutário do Grupo Crédito Agrícola, dividido e representado por títulos de capital 
nominativos, com o valor nominal unitário de 5 Euros é de 823.462.101 Euros em 31 de 
Dezembro de 2010.

Do montante total de capital subscrito, foi transferido para uma rubrica de passivo “Instrumentos 
representativos de capital com natureza de passivo”, o montante de 32.188.360 Euros, por 
aplicação da IAS 32 – Instrumentos Financeiros (Nota 24).

Com a publicação do novo Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, em Diário de Republica 
(Decreto-Lei n.º 142/2009, de 16 de Junho), conforme mencionado na Nota Introdutória, 
procedeu-se à adequação dos Estatutos das Caixas de Crédito Agrícola ao novo Regime 
Jurídico que, no limite, deveriam ser alterados até à data da realização da primeira Assembleia 
Geral obrigatória que se realize no exercício de 2010, conforme mencionado nas disposições 
transitórias constantes no Artigo 5º do decreto-lei n.º 142/2009 de 16 de Junho. Dessa forma, 
no decorrer do ano de 2009 e inicio de 2010, os Estatutos das CCAM foram alterados e aprovados 
em Assembleia Geral, de forma a sujeitar a uma decisão da Assembleia Geral a exoneração 
dos associados, motivo pelo qual se manteve a classificação, nos termos da IAS 32, como 
capital dos títulos nominativos das Caixas Agrícolas subscritos pelos seus associados, com 
excepção dos que se enquadram na definição de passivo, de acordo com a IAS 32.
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De acordo com os Estatutos das Caixas Agrícolas, as condições de exoneração dos associados 
são as seguintes:

  Até ao dia trinta e um de Outubro de cada ano, podem os associados que o desejarem 
apresentar a sua exoneração, ou solicitar a redução da sua participação, por carta 
dirigida ao Conselho de Administração, de acordo com as condições:

  Terem decorrido, pelo menos, três anos desde a data da realização dos títulos
de capital.

  O reembolso não implicar a redução do capital social para valor inferior ao capital 
mínimo previsto nos estatutos, nem implicar o incumprimento ou o agravamento de 
incumprimento de quaisquer relações ou limites prudenciais fixados por lei ou pelo 
Banco de Portugal em relação à Caixa Agrícola.

  A exoneração torna-se efectiva após a aprovação pela Assembleia Geral que deliberar 
sobre o relatório e contas relativos ao ano em que o pedido for apresentado.

  O associado exonerado, bem como o que tenha reduzido a sua participação têm direito 
ao reembolso dos seus títulos de capital, nos termos do número sete do artigo oitavo 
dos estatutos, podendo, no entanto, o Conselho de Administração mandar suspender o 
reembolso conforme previsto no número oito do mesmo artigo oitavo.

  O reembolso poderá ser realizado em três prestações anuais, salvo se prazo inferior for 
decidido pelo Conselho de Administração.

No exercício de 2010, verificaram-se aumentos de capital, um no montante de 48.830.735 
Euros por incorporação de reservas e outro no montante de 6.897.235 Euros por entrada de 
novos sócios.
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o capital estatutário correspondia aos associados das 
seguintes Caixas Agrícolas:

2010 2009

CCAM de Pombal, CRL 40.274.405 40.282.265

CCAM Batalha, CRL 31.294.675 30.875.715

CCAM Região Bragança e Alto Douro, CRL 30.432.350 30.276.155

CCAM Costa Azul, CRL 29.591.365 29.535.645

CCAM do Noroeste, CRL 28.862.600 28.228.370

CCAM Açores, CRL 21.314.970 21.085.820

CCAM C. da Rainha, óbidos e Peniche, CRL 20.201.455 18.238.515

CCAM da Serra da Estrela, CRL 18.424.575 17.505.325

CCAM P. Varzim, V. Conde e Esposende, CRL 18.261.435 18.073.715

CCAM do Sotavento Algarvio, CRL 17.966.660 15.795.850

CCAM Alto Cávado e Basto, CRL 17.867.775 17.239.220

CCAM de São Teotónio, CRL 17.538.210 10.061.115

CCAM do Vale do Távora e Douro, CRL 16.420.085 15.856.985

CCAM Terras Sousa, Ave, Basto e Tâmega, CRL 15.916.385 16.058.240

CCAM do Baixo Mondego, CRL 15.613.855 15.621.115

CCAM do Douro, Corgo e Tâmega, CRL 15.483.660 15.492.445

CCAM de Vale de Sousa e Baixo Tâmega, CRL 14.603.585 14.100.670

CCAM Coimbra, CRL 12.465.560 11.819.175

CCAM Alenquer, CRL 12.407.270 12.012.230

CCAM do Baixo Vouga, CRL 11.984.980 12.039.160

CCAM S. João da Pesqueira, CRL 11.624.690 11.581.785

CCAM Costa Verde, CRL 11.492.940 11.564.105

CCAM da Zona do Pinhal, CRL 11.295.680 10.788.995

CCAM do Guadiana Interior, CRL 11.194.840 11.319.130

CCAM Beja e Mértola, CRL 11.017.465 3.932.320

CCAM Beira Douro, CRL 10.692.240 10.435.970

CCAM Salvaterra de Magos, CRL 10.604.030 10.426.260

CCAM Vale do Dão e Alto Vouga, CRL 10.584.405 10.546.645

CCAM Lourinhã, CRL 10.060.920 9.886.095

CCAM Coruche, CRL 10.023.080 9.951.760

CCAM Albufeira, CRL 9.468.115 9.036.850

CCAM Loures, Sintra e Litoral, CRL 9.443.035 9.449.270

CCAM Médio Ave, CRL 9.065.005 8.952.060

(Continua)
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(Continuação) 2010 2009

CCAM da Terra Quente, CRL 8.682.875 8.471.975

CCAM de Cantanhede e Mira, CRL 8.621.650 8.543.665

CCAM S. Bart. Messin. e S. Marcos Serra, CRL 8.506.625 8.117.725

CCAM de Silves, CRL 8.414.730 7.374.815

CCAM Ribatejo Norte, CRL 8.372.600 8.134.145

CCAM de Terras de Viriato, CRL 8.253.325 7.932.490

CCAM Região do Fundão e Sabugal, CRL 8.252.975 8.118.260

CCAM de Moravis, CRL 7.367.355 7.316.045

CCAM de Alcobaça, CRL 7.350.175 7.427.550

CCAM Ferreira do Alentejo, CRL 7.240.465 6.767.110

CCAM Nordeste Alentejano, CRL 7.014.050 6.645.875

CCAM da Bairrada e Aguieira, CRL 6.855.615 6.852.145

CCAM Arruda dos Vinhos, CRL 6.685.190 6.506.270

CCAM Arouca, CRL 6.614.185 6.491.505

CCAM Alcácer-Sal e Montemor-Novo, CRL 6.484.445 6.457.725

CCAM Alentejo Central, CRL 6.459.370 6.415.310

CCAM Cadaval, CRL 6.355.615 6.341.485

CCAM Oliveira do Bairro, CRL 6.188.945 3.819.975

CCAM Porto de Mós, CRL 5.927.080 5.716.235

CCAM Área Metropolitana do Porto, CRL 5.664.550 5.160.485

CCAM do Ribatejo Sul, CRL 5.560.205 5.332.275

CCAM Estremoz, CRL 5.467.675 3.399.495

CCAM Sousel, CRL 5.434.065 5.256.245

CCAM Vagos, CRL 5.222.585 5.268.340

CCAM Sobral de Monte Agraço, CRL 5.208.770 5.006.270

CCAM Beira Centro, CRL 5.206.505 3.898.690

CCAM Vila Franca de xira, CRL 5.118.050 4.651.810

CCAM de Lafões, CRL 5.063.170 4.772.095

CCAM Aljustrel e Almodovar, CRL 5.015.530 4.618.015

CCAM Anadia, CRL 4.992.875 2.754.150

CCAM Oliveira de Azeméis, CRL 4.795.580 4.712.280

CCAM Pernes, CRL 4.786.050 2.499.380

CCAM Vila Verde e Terras do Bouro, CRL 4.687.985 4.581.235

CCAM Azambuja, CRL 4.641.135 4.629.950

CCAM do Algarve, CRL 4.555.411 4.567.721

CCAM Elvas, CRL 4.385.905 4.381.715

(Continua)
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a estrutura accionista do GCA encontra-se distribuída por 
milhares de subscritores de títulos de capital nas Caixas Agrícolas, não existindo detentores 
de capital com participação superior a 0,1%.

(Continuação) 2010 2009

CCAM Terras de Miranda do Douro, CRL 4.241.315 3.708.200

CCAM Paredes, CRL 4.201.780 3.369.580

CCAM do Norte Alentejano, CRL 4.083.960 3.679.880

CCAM Oliveira do Hospital, CRL 3.829.340 3.560.005

CCAM Borba, CRL 3.765.710 3.613.425

CCAM de Albergaria e Sever, CRL 3.726.280 2.521.200

CCAM Cartaxo, CRL 3.675.180 3.625.230

CCAM Entre Tejo e Sado, CRL 3.552.765 3.530.485

CCAM Tramagal, CRL 3.546.465 3.514.380

CCAM Mogadouro e Vimioso, CRL 3.393.425 3.332.170

CCAM Vale de Cambra, CRL 3.343.410 3.173.785

CCAM Serras de Ansião, CRL 3.099.645 3.003.585

CCAM da Beira Baixa (Sul), CRL 2.964.875 2.900.910

CCAM Estarreja, CRL 2.750.620 2.749.270

CCAM Alcanhões, CRL 2.687.285 1.761.650

CCAM Campo Maior, CRL 1.654.430 1.626.430

Total por Conta: 823.462.101 776.679.616
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29. RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as rubricas de reservas e resultados transitados têm a 
seguinte composição:

Reserva legal

A reserva legal destina-se a cobrir eventuais perdas do exercício. Nos termos do artigo 33º 
dos estatutos das Caixas a reserva legal é anualmente creditada com 20% dos excedentes 
anuais líquidos e quaisquer outras prestações das associadas para o mesmo fim, até que o seu 
montante seja igual ao capital.

Reserva para formação e educação cooperativa

A reserva para formação e educação cooperativa, destina-se a financiar despesas com 
programas de formação técnica, cultural e cooperativa das associadas, dirigentes e empregados 
na Caixa Central, é reforçada no máximo com 2,5% dos excedentes anuais líquidos e ainda as 
importâncias que, a qualquer título, forem obtidas para aquela finalidade.

2010 2009

Reservas de reavaliação:

Reservas resultantes da valorização ao justo valor, líquido:

 De activos financeiros disponíveis para venda (7.537.022) 768.665

Reservas de reavaliação do imobilizado, líquido 7.366.035 7.529.353

(170.987) 8.298.018

Outras reservas 293.103.365 309.472.693

Resultados transitados (112.310.790) (132.219.844)

180.792.575 177.252.849

Lucro do exercício (Nota 30) 35.501.401 52.370.461

216.122.989 237.921.328
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Reserva para mutualismo

A reserva para mutualismo, destina-se a custear acções de entreajuda e auxílio mútuo de que 
careçam associadas ou empregados, sendo creditada, no máximo, com 2,5% dos excedentes 
anuais líquidos.

Reservas de reavaliação

Esta rubrica inclui a reserva de reavaliação resultante da valorização ao justo valor de activos 
financeiros de activos disponíveis para venda e de reavaliação do imobilizado. Esta reserva 
não poderá ser distribuída, podendo, no caso da decorrente da reavaliação do imobilizado, ser 
utilizada para aumentos de capital ou cobertura de prejuízos, à medida do seu uso (amortização) 
ou alienação dos bens a que respeita.
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30. LUCRO CONSOLIDADO

Nos exercícios de 2010 e 2009, a determinação do lucro consolidado pode ser resumida como 
se segue:

2010

Lucro do exercício das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 34.532.074

Lucro do exercício da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo 2.268.545

36.800.619

Resultados das CCAMs alvo de fusões no exercício (594.512)

Impacto no resultado líquido da reconciliação entre saldos comuns no SICAM 129.830

Resultado líquido do SICAM 36.335.937

Resultado líquido das restantes empresas do Grupo:

 CCCAM SGPS Unipessoal Lda (5.444)

 FII CA Património Crescente 3.253.149

 FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo FCRL 524.701

 Crédito Agrícola Gest - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário S.A. 133.227

 Crédito Agrícola Consult - Acessória Financeira e de Gestão S.A. (257.834)

 Crédito Agrícola Informática - Serviços de Informática S.A. 146.365

 FII CA Imobiliário (5.746.953)

 Crédito Agrícola SGPS S.A. 2.119.516

 Rural Rent - Comércio e Aluguer de Veículos Automóveis S.A. (11.263)

 CA Imóveis, Unipessoal Lda (187.314)

 Agrocapital - Sociedade de Capital de Risco S.A. (15.199)

 Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros S.A. 6.107.050

 Crédito Agrícola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. 3.096.651

 FII CA Arrendamento Habitacional (585.643)

 CA Finance - Gestão de Activos, (IFI), Sociedade Unipessoal, S.A. (77.360)

8.493.649

Resultados da aplicação da equivalência patrimonial a empresas associadas

 FCR InovCapital Global 2 (379.513)

 FCR Central FRIE (530.505)

 FCR Agrocapital 1 19.846

(890.172)

(Continua)
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(Continuação) 2010

Anulação do reforço de provisões para imparidade em filiais e associadas registadas 
nas contas individuais das empresas do Grupo 39.896

Ajustamentos de relações intragrupo e anulações de saldos comuns:

 Anulação das valias obtidas na venda de participações intra-grupo (183.954)

 Amortizações dos imóveis da Caixa Central adquiridos pelo FII CA Património Crescente (389.015)

 Anulação de mais valias intra-grupo (1.796.270)

 Anulação das mais valias potenciais dos imóveis detidos pelos FII CA Imobiliário e FII Património Crescente (444.364)

 Anulação de mais valias e correcção às amortizações de imóveis alienados pela Fenacam a entidades 
 do Grupo (305.108)

 Anulação de dividendos intra-grupo (2.529.060)

 Anulação dos proveitos registados pela CA Serviços e CA Informática relativos às contribuições 
 dos empregados de anos passados para o fundo de pensões (619.682)

 Outros ajustamentos de consolidação (42.969)

(6.310.422)

37.668.888

Resultados atribuível a interesses minoritários (Nota 31) (2.167.487)

Lucro consolidado do exercício do Grupo Crédito Agrícola 35.501.401

2009

Lucro do exercício das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 42.316.065

Lucro do exercício da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo 1.236.674

43.552.739

Resultados das CCAMs alvo de fusões no exercício (683.523)

Impacto no resultado líquido da reconciliação entre saldos comuns no SICAM (534.989)

Resultado líquido do SICAM 42.334.227

Resultado líquido das restantes empresas do Grupo:

 CCCAM SGPS Unipessoal Lda (31.569)

 FII CA Património Crescente 3.399.255

 FENACAM - Faederação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo FCRL 309.437

 Crédito Agrícola Gest- Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário S.A. 104.175

 Crédito Agrícola Consult - Acessória Financeira e de Gestão S.A. (147.116)

 Crédito Agrícola Informática - Serviços de Informática S.A. 711.780

 FII CA Imobiliário (3.449.949)

 Crédito Agrícola SGPS S.A. 745.219

(Continua)
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(Continuação) 2009

 Rural Rent - Comércio e Aluguer de Veículos Automóveis S.A. (18.586)

 CA Imóveis, Unipessoal Lda (24.263)

 Agrocapital - Sociedade de Capital de Risco S.A. 56.409

 Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros S.A. 6.015.353

 Crédito Agrícola Seguros- Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. 2.564.612

 FII CA Arrendamento Habitacional (104.970)

10.129.787

Resultados da aplicação da equivalência patrimonial a empresas associadas

 FCR InovCapital Global 2 87.275

 FCR Central FRIE (145.412)

 FCR Agrocapital 1 81.560

23.423

Anulação do reforço de provisões para imparidade em filiais e associadas registadas nas contas individuais 
das empresas do Grupo 1.218.084

Ajustamentos de relações intragrupo e anulações de saldos comuns:

 Anulação das valias obtidas na venda de participações intra-grupo (90.833)

 Amortizações dos imóveis da Caixa Central adquiridos pelo FII CA Património Crescente (301.234)

 Anulação das mais valias potenciais dos imóveis detidos pelos FII CA Imobiliário e FII Património Crescente (456.253)

 Anulação dos proveitos líquidos facturados entre entidades do GCA 829.274

 Ajustamento ao imobilizado vendido intragrupo pela Fenacam - anulação de mais valias e correcção 
 às amortizações (328.361)

 Anulação de dividendos intra-grupo (522.279)

 Anulação das amortizações do exercido dos activos intangíveis da CA Serviços considerados como 
 não elegíveis ao abrigo dos IAS/IFRS 1.773.409

 Outros ajustamentos de consolidação (27.810)

875.913

54.581.434

Resultados atribuível a interesses minoritários (Nota 31) (2.210.973)

Lucro consolidado do exercício do Grupo Crédito Agrícola 52.370.461
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31. INTERESSES MINORITÁRIOS

O valor das participações de terceiros em empresas do Grupo, em 2010 e 2009, tem a seguinte 
distribuição por entidade:

 
O movimento nos interesses minoritários durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 
2009 e 2010 apresenta-se de seguida:

2010 2009

Balanço Demonstração 
dos Resultados Balanço Demonstração 

dos Resultados

Crédito Agrícola Informática 30.243 (805) 29.264 (3.892)

Fenacam 767 (105) 652 (62)

Agrocapital SCR 305.625 5.066 307.380 (18.803)

FII Património Crescente 81.461.985 (2.086.244) 59.716.270 (2.116.724)

Crédito Agrícola Vida 36.232 (4.886) 34.559 (4.812)

Crédito Agrícola Seguros 589.031 (80.513) 690.939 (66.680)

82.423.883 (2.167.487) 60.779.064 (2.210.973)

Interesses minoritários em 31 de Dezembro de 2008 34.605.085

Resultado líquido do exercício atribuível a interesses minoritários (Nota 30):

 FII Património Crescente 2.116.724

 Crédito Agrícola Seguros 66.680

 Agrocapital SCR 18.803

 Outros 8.766

2.210.973

Diminuição da participação detida no FII Património Crescente 23.927.249

Outros 35.757

26.173.979

Interesses minoritários em 31 de Dezembro de 2009 60.779.064

Resultado líquido do exercício atribuível a interesses minoritários (Nota 30):

 FII Património Crescente 2.086.244

 Crédito Agrícola Seguros 80.513

 Outros 730

2.167.487

Diminuição da participação detida no FII Património Crescente 19.659.471

Outros (182.139)

21.644.819

Interesses minoritários em 31 de Dezembro de 2010 82.423.883
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32. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2010 2009

Juros de disponibilidades em bancos centrais 1.858.077 1.949.132

Juros de disponibilidades em outras instituições de crédito

 Disponibilidades sobre instituições de crédito no país 18.300 61.055

 Disponibilidades sobre instituições de crédito no estrangeiro 1.248 12.963

19.548 74.018

Juros de aplicações em instituições de crédito

 Aplicações em instituições de crédito no país 4.976.671 28.091.200

 Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro 118.274 8.226.995

5.094.945 36.318.195

Juros de crédito a clientes

 Empréstimos 181.548.815 220.318.164

 Habitação 48.090.835 71.264.704

 Créditos em conta corrente 30.936.494 36.568.745

 Descobertos em depósitos à ordem 9.173.930 9.071.365

 Outros 52.598.760 63.835.981

322.452.809 401.058.959

Juros de crédito vencido 20.594.810 21.703.899

Juros de outros activos financeiros avaliados ao  justo valor através de resultados 685.826 665.120

Juros de activos financeiros detidos para venda 31.897.332 29.722.649

Juros de activos financeiros detidos para negociação 4.426.525 11.053.646

Juros de investimentos detidos até à maturidade 85.654.933 35.767.648

Outros juros e rendimentos similares 12.953.363 4.023.253

156.212.789 102.936.215

485.638.168 542.336.519
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33. JUROS E ENCARGOS SIMILARES

Esta rubrica tem a seguinte composição:

34. RENDIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL

Esta rubrica tem a seguinte composição:

 
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica refere-se a dividendos recebidos de 
instrumentos de capital constantes nas carteiras de títulos da CA Vida e da Caixa Central.

2010 2009

Juros de recursos de clientes e outros empréstimos 112.098.059 177.173.518

Juros de recursos de outras instituições de crédito 4.341.448 5.491.941

Juros de recursos de bancos centrais 7.677.292 1.749.190

Juros de passivos financeiros de negociação

 Instrumentos financeiros derivados 3.301.257 9.361.695

Desconto das operações sobre obrigações no mercado de capitais 457.081 668.524

Juros de passivos subordinados 1.423.043 2.992.243

Outros juros e encargos similares 21.405.121 4.245.551

150.703.301 201.682.662

2010 2009

Activos financeiros disponíveis para venda:

 Emitidos por residentes 2.012.908 4.730.043

 Emitidos por não residentes 582.556 496.513

2.595.464 5.226.556
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35. RENDIMENTOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2010 2009

Por garantias prestadas

 Garantias e avales 5.024.510 5.434.785

 Créditos documentários abertos 143.235 167.626

 Outras 745 1.014

5.168.490 5.603.425

Por compromissos assumidos perante terceiros

Compromissos irrevogáveis

 Linhas de crédito irrevogáveis 4.244.025 3.131.124

 Outros compromissos irrevogáveis 644.249 404.135

4.888.274 3.535.259

Por serviços prestados

 Operações de crédito 29.043.990 26.383.180

 Anuidades 4.727.440 3.963.128

 Transferência de valores 4.329.744 3.794.222

 Organismos de investimento colectivo em valores mobiliários

  Comissão de gestão 1.002.211 1.032.190

  Comissão de resgate de unidades de participação 24.958 4.292

  Comissão de emissão de unidades de participação 313 1.133

 Cobrança de valores 1.038.193 1.116.246

 Depósito e guarda de valores 430.941 372.827

 Gestão de cartões 139.370 146.200

  Administração de valores 211 368

 Outros serviços prestados

  Colocação e comercialização 1.805.464 1.239.591

  Outras comissões interbancárias 338.394 271.558

  Outros 27.723.019 25.934.479

70.604.248 64.259.414

Por operações realizadas por conta de terceiros

 Sobre títulos

  Em operações de Bolsa 147.235 239.918

  Em operações fora de Bolsa 13 525

 Outras operações realizadas por conta de terceiros 84.290 179.957

231.538 420.400

Outras comissões recebidas 29.700.228 23.372.162

110.592.778 97.190.660
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36. ENCARGOS COM SERVIÇOS E COMISSÕES

Esta rubrica tem a seguinte composição:

 
37. RESULTADOS DE ACTIVOS E PASSIVOS AVALIADOS AO JUSTO VALOR 
 ATRAVÉS DE RESULTADOS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

 
No exercício de 2010, a rubrica “Activos Financeiros detidos para negociação – Títulos” inclui 
ganhos no montante de 5.832.100 Euros, decorrentes da reavaliação de títulos de dívida pública 
portuguesa (Nota 14).

2010 2009

Por garantias recebidas 6.865 5.973

Por serviços bancários prestados por terceiros

 Depósito e guarda de valores 445.527 285.037

 Cobrança de valores 33.458 40.409

 Administração de valores 120.024 97.579

 Comissões de intermediação - 5.730

 Outros 7.330.423 6.006.445

Por operações realizadas por terceiros 239.405 313.132

Outras comissões pagas 9.201.611 8.504.592

17.377.313 15.258.897

2010

Ganhos Perdas Líquido

Activos financeiros detidos para negociação:

 Títulos                                                                                                      6.201.899 (713.481) 5.488.418

 Derivados de negociação                                                                     1.356.964 (2.196.584) (839.620)

Outros activos financ. ao justo valor através de resultados                     70.544 (102.699) (32.155)

7.629.407 (3.012.764) 4.616.643

2009

Ganhos Perdas Líquido

Activos financeiros detidos para negociação:

 Títulos 174.422 (73.924) 100.498

 Derivados de negociação 20.443.929 (25.722.670) (5.278.741)

Outros activos financ. ao justo valor através de resultados 1.091.599 (53.606) 1.037.993

2.709.950 (25.850.200) (4.140.250)
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38. RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

Esta rubrica tem a seguinte composição:

39. RESULTADOS DE AVALIAÇÃO CAMBIAL

No exercício de 2010 e 2009, os resultados relativos a reavaliação cambial correspondem a 
operações cambiais à vista.

40. RESULTADOS DE ALIENAÇÃO DE OUTROS ACTIVOS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2010 2009

Títulos

 Emitidos por residentes

  Instrumentos de dívida 10.456.556 5.927.399

  Instrumentos de capital (1.232.565) (2.216.400)

 Emitidos por não residentes

  Instrumentos de dívida (206.283) (34.632)

  Instrumentos de capital 354.330 -

9.372.038 3.676.367

2010 2009

Resultados em activos não financeiros

 Activos não correntes detidos para venda (131.598) 798.744

 Outros activos tangíveis 1.409.143 659.225

 Outros activos não financeiros (24.114) (27.662)

1.253.431 1.430.307
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41. OUTROS RESULTADOS DE ExPLORAÇÃO

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2010 2009

Outros rendimentos de exploração

 Rendas 3.193.537 1.228.681

 Reembolso de despesas 2.739.049 2.236.287

 Recuperação de créditos, juros e despesas

  Recuperação de créditos incobráveis 19.660.430 21.499.416

  Recuperação de juros e despesas de crédito vencido 15.346.169 16.751.663

 Rendimentos da prestação de serviços diversos 3.670.480 4.151.122

 Ganhos relativos a anos anteriores 1.330.429 1.160.389

 Outros 20.519.656 11.696.585

66.459.750 58.724.143

Outros encargos de exploração

 Quotizações e donativos (1.781.317) (2.075.657)

 Contribuições para FGCAM (7.854.122) (14.779.776)

 Outros impostos (3.459.734) (3.345.995)

 Falhas na gestão e execução de procedimentos (333.096) (246.922)

 Outros encargos e gastos operacionais relativos exercícios anteriores (1.237.015) (825.280)

 Outros encargos e gastos operacionais (26.180.142) (18.944.952)

(40.845.426) (40.218.582)

25.614.324 18.505.561
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42. MARGEM TÉCNICA DA ACTIVIDADE DE SEGUROS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2010 2009

Prémios líquidos de resseguro

Ramo vida

 Prémios brutos emitidos 254.442.080 207.990.282

 Prémios de resseguro cedido (7.479.980) (7.613.183)

246.962.100 200.377.099

Ramo não vida

 Prémios brutos emitidos 77.288.813 74.934.321

 Prémios de resseguro cedido (13.083.728) (12.744.533)

64.205.085 62.189.788

311.167.185 262.566.887

Custos com sinistros

Montantes pagos

 Montantes brutos 220.509.147 141.207.050

 Parte dos resseguradores (7.424.915) (7.018.798)

213.084.232 134.188.252

Variação de provisões técnicas, líquidas de resseguro (Nota 19) (92.854.075) (119.698.705)

5.228.878 8.679.930



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

05 260DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS DO GRUPO

43. CUSTOS COM O PESSOAL

Esta rubrica tem a seguinte composição:

 
No exercício de 2010,  o aumento da rubrica “Salários e vencimentos – órgãos de Gestão e 
Fiscalização” está relacionada com o aumento do número de Directores Executivos nas Caixas 
Agrícolas e com os custos com os órgãos de Fiscalização (Conselhos Fiscais) das Caixas de 
Crédito Agrícola Mútuo Associadas do SICAM que, por forma da alteração da legislação, se 
tornaram obrigatórios.

2010 2009

Salários e vencimentos

 Empregados 133.099.134 133.267.860

 órgãos de Gestão e Fiscalização 14.052.769 10.200.495

Encargos sociais obrigatórios

 Fundo de Pensões (Nota 46):

  Custo do serviço corrente 1.369.538 2.535.752

  Custo dos juros 3.073.333 2.884.250

  Rendimento esperado dos activos de fundo (1.723.370) (1.964.712)

  Ganhos e perdas actuariais (58.078) 263.433

  Acréscimos de responsabilidades resultantes de reformas antecipadas 584.048 945.713

 Encargos relativos a remunerações:

  Segurança Social 25.308.699 24.286.606

  SAMS 6.241.325 6.191.732

  Outros 1.648.225 154.996

 Outros encargos sociais obrigatórios 959.754 915.343

Encargos sociais facultativos 50.098 132.613

Outros custos com pessoal

 Indemnizações contratuais 206.664 127.658

 Outros 1.106.561 1.193.892

185.918.700 181.135.631
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O número médio de colaboradores do GCA em 2010 e 2009 apresenta a seguinte composição:

A política de remunerações em vigor para os órgãos sociais da Caixa Central de Crédito 
Agrícola Mútuo, casa-mãe do GCA é a seguinte:

Conselho Geral e de Supervisão

A forma de remuneração adoptada consiste no pagamento de um valor único decorrente da 
participação em reuniões deste órgão, valor esse pago a título de senha de presença, conforme 
deliberação em Assembleia Geral do SICAM.

Conselho de Administração Executivo (CAE)

A remuneração fixada decorre de deliberação do Conselho Geral e de Supervisão, no âmbito 
das atribuições que lhe estão estatutariamente cometidas. Essa remuneração consiste na 
atribuição de um montante fixo mensal, pago catorze vezes por ano e actualizável, anualmente, 
nos mesmos termos e percentagem em que o forem os salários dos trabalhadores do Crédito 
Agrícola fixados em Acordo Colectivo de Trabalho.

Atendendo a que as instituições pertencentes ao SICAM, enquanto cooperativas, não têm 
fins lucrativos, não existe política de remuneração variável, anual ou plurianual, baseada 
em objectivos assentes em lucros do exercício. Não obstante, para além da remuneração 
mensal fixa, é ainda atribuído anualmente pelo Conselho Geral e de Supervisão, na base do 
desempenho global do CAE, mas sem relação directa com os resultados do exercício, um 
montante pago a título de prémio/bónus de desempenho.

2010 2009

Direcção 211 152

Chefias e gerência 919 925

Quadros técnicos 2.463 2.220

Administrativos 972 849

Outros 281 271

4.846 4.417
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Os membros do CAE não recebem quaisquer outras compensações adicionais às acima 
referidas, nomeadamente as relativas ao exercício de funções nos corpos sociais de outras 
empresas do Grupo. 

Pelo exercício das suas funções são atribuídos, para utilização nesse contexto, cartão de 
crédito, telemóvel e viatura de serviço. 

Não são atribuídos direitos em matéria de complementos de reforma e de sobrevivência em 
função do exercício das funções de Administrador neste órgão de gestão, nem são praticadas 
quaisquer outras situações associáveis a remunerações, nomeadamente, pagamentos 
desfasados de componente variável ou qualquer outra forma directa ou indirecta de 
remuneração.

No exercício de 2010, o detalhe das remunerações pagas aos membros dos órgãos sociais 
apresenta-se de seguida:

Remuneração

Fixa Variável Total

Conselho Geral e de Supervisão:

 Carlos Alberto Courelas (Presidente) 54.000 n/a 54.000

 Francisco Amâncio Oliveira Macedo 33.000 n/a 33.000

 José Artur Palma Estrela 35.250 n/a 35.250

 João Fernandes Chendo 36.000 n/a 36.000

 Jorge Manuel da Piedade Volante 35.250 n/a 35.250

 António Manuel Nobre Louçã 37.500 n/a 37.500

 João Lázaro da Cruz Barrote 36.750 n/a 36.750

 Henrique Vasconcelos Teixeira 35.250 n/a 35.250

 António João Mota Cachulo da Trindade 37.500 n/a 37.500

340.500 340.500

Conselho de Administração Executivo:

Presidente 543.904 155.401 699.305

Três membros (valor individual é idêntico) 237.473 50.887 288.360

Membro nomeado em 2010 230.360 - 230.360

Membro cessante 7.660 50.887 58.547

1.019.397 257.175 1.276.572
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44. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2010 2009

Com fornecimentos:

 Água energia e combustíveis 6.640.594 6.032.371

 Material de consumo corrente 1.434.625 2.065.516

 Material de higiene e limpeza 365.303 419.066

 Publicações 161.636 184.658

 Material para assistência e reparação 67.783 64.136

 Outros fornecimentos de terceiros 1.456.849 1.599.207

10.126.790 10.364.954

Com serviços:

 Comunicações 14.226.558 13.609.357

 Conservação e reparação 8.321.740 7.733.661

Publicidade e edição de publicações 6.409.762 9.295.274

Deslocações, estadas e despesas de representação 5.155.764 5.265.754

Rendas e alugueres 5.181.805 5.190.316

Transportes 2.196.503 1.779.998

Seguros 3.115.703 2.838.821

Formação de pessoal 656.435 1.076.569

 Serviços especializados:

  Informática 9.129.115 8.965.508

  Avenças e honorários 8.413.783 7.255.649

  Judiciais, contencioso e notariado 2.986.614 2.714.758

  Segurança e vigilância 999.245 1.172.908

  Informações 1.511.151 1.371.264

  Mão de obra eventual 135.834 159.885

  Bancos de dados 215.535 68.965

  Outros serviços especializados:

   Serviços multibanco 7.257.046 6.914.559

   Avaliadores externos 603.817 678.884

   Outros serviços de terceiros 16.045.481 13.070.352

92.561.891 89.162.482

102.688.681 99.527.436
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A rubrica “Outros serviços especializados – outros serviços de terceiros” inclui o montante de 
1.764.551 Euros relativos aos honorários totais facturados pelos Revisores Oficiais de Contas 
durante o exercício de 2010, divulgados para efeitos do cumprimento da alteração introduzida 
pelo Decreto-Lei nº 185/2009, de 12 de Agosto, ao Artigo 66º-A do Código das Sociedades 
Comerciais. 

45. ENTIDADES RELACIONADAS

Em 31 de Dezembro de 2010, o montante de créditos concedidos a membros dos órgãos sociais 
relativos às Caixas Agrícolas que integram o GCA ascende a 16.475.109 Euros (11.449.890 
Euros em 31 de Dezembro de 2009).

46. PENSÕES DE REFORMA

Para determinação das responsabilidades por serviços passados do Grupo Crédito Agrícola 
relativas a empregados no activo e aos já reformados foram efectuados estudos actuariais 
pela Companhia de Seguros Crédito Agrícola Vida, S.A. (entidade do Grupo Crédito Agrícola).

Os pressupostos utilizados a 31 de Dezembro de 2010 e 2009 foram os seguintes:

 

31-12-2010 31-12-2009

Pressupostos financeiros:

Taxa de desconto 5,50% 5,50%

Taxa de crescimento dos salários e outros benefícios 2,5% 3%

Taxa de crescimento das pensões 1,75% 2%

Pressupostos demográficos

Tábua de mortalidade TV - 88/90 TV - 88/90

Tábua de invalidez EVK80 EVK80

Idade de reforma 65 65

Método de avaliação "Projected Unit Credit" “Projected Unit Credit”
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A comparação entre os pressupostos actuariais e financeiros utilizados na determinação dos 
custos com pensões do Grupo para os exercícios de 2010 e 2009 e os valores efectivamente 
verificados é apresentada no quadro seguinte:

As responsabilidades com pensões de reforma em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, assim 
como a respectiva cobertura, apresentam o seguinte detalhe:

 
No exercício de 2010, a rubrica “Trabalhadores no activo e ex-trabalhadores” inclui o montante 
de 24.903.204 Euros relativo a responsabilidades com cuidados de saúde (S.A.M.S.), em virtude 
da alteração do contrato constitutivo do fundo de pensões, por forma a incorporar estas 
responsabilidades. O IAS 19 determina a obrigatoriedade de financiamento integral pelos 
fundos de pensões das responsabilidades por pensões em pagamento e de um nível mínimo 
de financiamento de 95% das responsabilidades com serviços passados de pessoal no activo.

2010 2009

Pressupostos Real Pressupostos Real

Taxa de rendimento 5,50% 2,04% 5,50% 6,94%

Taxa de crescimento dos salários 2,50% 2,54% 3,00% 3,30%

Taxa de crescimento das pensões 1,75% 1,00% 2,00% 1,50%

2010 2009

Estimativa das responsabilidades por serviços passados:

 Trabalhadores no activo e ex-trabalhadores 33.410.984 39.854.942

 Licenças sem vencimento 913.022 401.243

 Pré-reformados 709.984 491.243

 Pensões em pagamento 15.474.612 15.520.169

Total de responsabilidades (Nota 26) 50.508.602 56.267.597

Cobertura das responsabilidades:

 Valor patrimonial do Fundo (Nota 26) 41.606.217 40.637.935

Valor financiado em excesso / (insuficiência) (8.902.385) (15.629.662)
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O Fundo de Pensões do SICAM engloba as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, Torres 
Vedras e Mafra. No entanto, estas não fazem parte do perímetro de consolidação do Grupo 
Crédito Agrícola.  As responsabilidades destas Caixas Agrícolas apuradas nos termos do IAS 
19, e a respectiva quota-parte no valor do Fundo em 31 de Dezembro de 2010, decompõem-se 
como segue:

Em 31 de Dezembro de 2010, os saldos de balanço do GCA não incluem estes montantes.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 os saldos em balanço relativos ao fundo de pensões, são 
os seguintes (Nota 26):

De acordo com o IAS 19, o custo do exercício relativo a pensões inclui o encargo com os serviços 
correntes e o custo dos juros, deduzido do rendimento esperado. Nos exercícios de 2010 e 
2009, os custos com pensões têm a seguinte composição (Nota 43):

Total das responsabilidades por serviços passados 3.288.283

Cobertura das responsabilidades:

 Valor patrimonial do Fundo 2.868.458

Valor não financiado (419.825)

2010 2009

Valor das responsabilidades com pensões (50.508.602) (56.267.597)

Valor do Fundo de Pensões 41.606.217 40.637.935

 Diferencial (8.902.385) (15.629.662)

Desvios actuariais diferidos (6.855.490) 6.761.255

(15.757.875) 8.868.407

2010 2009

Custo do serviço corrente 1.369.538 2.535.752

Custo dos juros 3.073.333 2.884.250

Rendimento esperado dos activos do Fundo (1.723.370) (1.964.712)

Amortização de ganhos e perdas actuariais (58.078) 263.433

Acréscimos de responsabilidades resultantes de reformas antecipadas 584.048 945.713

Acréscimo anual de responsabilidades 3.245.471 4.664.436
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Os ganhos e perdas decorrentes de diferenças entre os pressupostos actuariais e financeiros 
utilizados e os valores efectivamente verificados no que se refere às responsabilidades e ao 
rendimento esperado dos fundos de pensões, bem como os resultantes de alterações de 
pressupostos actuariais, são diferidos numa rubrica de activo ou passivo (“corredor”), até ao 
limite de 10% do valor actual das responsabilidades por serviços passados ou do valor dos 
fundos de pensões, dos dois o maior, reportados ao final do ano corrente. Caso os ganhos 
e perdas actuariais excedam o valor do corredor, deverá ser reconhecido em resultados, no 
mínimo, um montante correspondente ao referido excesso dividido pelo diferencial entre a 
idade média dos colaboradores no activo e a idade normal de reforma considerada no estudo 
actuarial.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a decomposição dos desvios é a seguinte:

O desvio actuarial gerado em 2010 deriva essencialmente da alteração dos pressupostos 
usados face ao ano anterior e da actualização das tabelas salariais do ACT do Grupo Crédito 
Agrícola abaixo do pressuposto estabelecido, conforme seguinte detalhe:

Desvios por amortizar em 31 de Dezembro de 2009 6.761.255

Transferência das contribuições acumuladas dos empregados relativas aos exercícios de 2007, 2008 e 2009 (2.858.945)

Correcção aos desvios de 2009 (220.239)

Desvios gerados em 2010

 Desvio financeiro (905.157)

 Desvio actuarial (9.632.404)

Desvios por amortizar em 31 de Dezembro de 2010 (6.855.490)

Alteração do pressuposto da taxa de crescimento dos salários (3% para 2,5%) e da taxa 
de crescimento das pensões (2% para 1,75%) (7.602.386)

Actualização de salários e pensões abaixo do pressuposto definido pelo ACT (2.030.018)

(9.632.404)
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O movimento ocorrido no valor das responsabilidades durante os exercícios de 2009 e 2010 foi 
o seguinte:

O movimento no Fundo de Pensões durante o exercício de 2009 e 2010 foi o seguinte:

Responsabilidades em 31 de Dezembro de 2008 51.603.161

Custo do serviço corrente 2.535.752

Custo dos juros 2.884.250

Ganhos e perdas actuariais (1.715.016)

Pensões pagas (1.090.019)

Acréscimos de responsabilidades resultantes de reformas antecipadas 945.713

Responsabilidades em 31 de Dezembro de 2009 55.163.841

Custo do serviço corrente 1.369.538

Contribuições dos empregados 1.103.756

Custo dos juros 3.073.333

Ganhos e perdas actuariais (9.632.403)

Pensões pagas (958.312)

SAMS pago pelo Fundo de Pensões (300.831)

Acréscimos de responsabilidades resultantes de reformas antecipadas 584.048

Outros 105.632

Responsabilidades em 31 de Dezembro de 2010 50.508.602

Valor patrimonial em 31 de Dezembro de 2008 35.438.317

Contribuições do Grupo Crédito Agrícola 2.726.036

Contribuições dos empregados 1.103.756

Rendimento líquido do Fundo 2.459.845

Pensões pagas (1.090.019)

Valor patrimonial em 31 de Dezembro de 2009 40.637.935

Contribuições do Grupo Crédito Agrícola 966.733

Contribuições dos empregados 1.209.385

Capitais recebidos de seguro 389.612

Rendimento líquido do Fundo 818.212

Prémios de seguro pagos (1.156.515)

Pensões pagas (958.314)

SAMS pago pelo Fundo de Pensões (300.831)

Valor patrimonial em 31 de Dezembro de 2010 41.606.217
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Tal como referido anteriormente, o Fundo de Pensões do SICAM engloba as Caixas de Crédito 
Agrícola Mútuo de Leiria, Torres Vedras e Mafra, no entanto, estas não fazem parte do perímetro 
de consolidação do Grupo Crédito Agrícola.  

Adicionalmente, o Grupo Crédito Agrícola assumiu o compromisso de comparticipação do 
prémio de antiguidade dos colaboradores (Nota 26). Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as 
responsabilidades são como seguem:

 
47. DIVULGAÇÕES RELATIVAS A INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Risco de Mercado

O risco de mercado reflecte perdas eventuais resultantes de uma alteração adversa do valor de 
mercado de um instrumento financeiro como consequência da variação, nomeadamente, de 
taxas de juro, taxas de câmbio, preços de acções, preços de mercadorias, spreads de crédito 
ou outras variáveis equivalentes.

As regras de gestão do risco de mercado estabelecidas pelo Departamento Financeiro da 
Caixa Central para cada carteira, incluem limites de risco de mercado e ainda limites quanto 
à exposição a risco de crédito e de liquidez, rentabilidade exigida, tipos de instrumentos 
autorizados e níveis de perdas máximas admissíveis.

De modo a mitigar os riscos associados a uma avaliação dos riscos incorridos, encontra-se 
implementada uma política de segregação de funções entre a execução das operações de 
mercado e o controlo do risco incorrido a cada momento decorrente das mesmas.

Eventuais operações de cobertura podem ser propostas tanto pelos gestores das carteiras 
como pelos responsáveis pelo controlo do risco, tendo em conta os limites de risco e os 
instrumentos autorizados.

2010 2009

Prémio de antiguidade:

 Trabalhadores no activo e ex-trabalhadores 17.680.388 17.836.627

 Licenças sem vencimento 654.457 216.868

Total de responsabilidades com prémio de antiguidade (Nota 26) 18.334.845 18.053.495
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A carteira de títulos da CA Vida é gerida na sua totalidade pela CA Gest, estando definido um 
benchmark de investimento de acordo com o risco que se pretende assumir e a rentabilidade 
desejada. A referida carteira é valorizada mensalmente com base em relatórios enviados pela 
CA Gest. No que respeita à gestão do risco de crédito e de mercado da carteira de títulos, a CA 
Vida efectua os seguintes controlos:

  São mantidos contactos permanentes com a CA Gest, no sentido de se avaliar a evolução 
da carteira;

  Periodicamente, são elaborados relatórios de análise de risco pela CA Gest, sendo 
efectuado a respectiva análise; e

  São realizadas reuniões trimestrais com a CA Gest e, sempre que necessário, redefine-se 
o perfil de risco associado, embora sempre numa óptica conservadora.

Risco Cambial

O risco cambial surge como consequência de variações nas taxas de câmbio das moedas, 
sempre que existem “posições abertas” nessas mesmas moedas.

O controlo e a avaliação do risco cambial são efectuados diariamente a nível individual, para 
cada uma das Sucursais e a nível consolidado. São calculados valores e cumprimento de 
limites em termos posição aberta total.

No Grupo Crédito Agrícola, a gestão do risco cambial encontra-se centralizada, sendo 
responsabilidade do Departamento Financeiro sob enquadramento de limites aprovados pelo 
Conselho de Administração Executivo. 

O Grupo Crédito Agrícola apresenta uma reduzida exposição a este tipo de risco. Efectivamente, 
o perfil definido para o risco cambial é bastante conservador e é consubstanciado na política 
de cobertura seguida. 
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Risco de Taxa de Juro

O Grupo Crédito Agrícola incorre em risco de taxa de juro sempre que, no desenvolvimento 
da sua actividade, contrata operações com fluxos financeiros futuros cujo valor presente é 
sensível a variações das taxas de juro.

O risco de taxa de juro agregado suportado deriva de diversos factores, nomeadamente: 

  diferentes prazos de vencimento ou revisão das taxas dos activos, passivos e elementos 
extrapatrimoniais (risco de repricing);

  alterações da inclinação da curva de taxas de juro (risco de curva);

  variações assimétricas das diversas curvas de mercado que afectam as distintas massas 
patrimoniais e extrapatrimoniais (risco de base); e

  existência de opções explícitas ou implícitas em muitos produtos bancários (risco de opção).

A política de gestão do risco de taxa de juro é definida e monitorizada pelo Comité de Activos 
e Passivos (ALCO).

O Departamento Financeiro da Caixa Central avalia mensalmente a sua exposição a este tipo 
de risco com recurso a uma metodologia baseada no agrupamento dos diversos activos e 
passivos sensíveis em intervalos temporais de acordo com as respectivas datas de revisão 
de taxa. Para cada intervalo são calculados os cash flows activos e passivos apurando-se o 
correspondente gap sensível ao risco de taxa de juro. Procede-se então à avaliação do impacto 
dos gaps mencionados sobre a evolução da margem financeira e sobre o valor económico da 
entidade em diversos cenários de evolução das taxas de juro.

A relação risco/ rentabilidade encontra-se enquadrada por limites definidos e monitorizados 
mensalmente pelo ALCO ao nível da exposição da margem financeira e do valor económico a 
variações adversas das taxas de juro.

No caso da CA Vida, este risco é monitorizado de forma diária pela CA Gest, sendo observado o 
diferencial entre o montante de activos e de passivos que irão estar sujeitos a refixação de taxa 
de juro com base em intervalos temporais pré-definidos. A CA Gest poderá efectuar a venda de 
futuros sobre taxas de juro, com o objectivo estrito de realizar a cobertura do risco de variação 
do património, mediante a autorização prévia da CA Vida. A utilização de futuros, contempla 
apenas contratos transaccionáveis em bolsa ou mercados regulamentados.



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

27205
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
CONSOLIDADAS DO GRUPO

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a exposição ao risco de taxa de juro, excluindo derivados, pode ser resumida como se segue (valores em 
milhares de Euros):

2010

Taxa Fixa Taxa Variável Subtotal Não Sujeito a risco  
de taxa de juro Indeterminado Total

Activo

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais - 272.417 272.417 - - 272.417

Disponibilidades em outras instituições de crédito - 88.765 88.765 - - 88.765

Activos financeiros detidos para negociação 184 - 184 - 1.420 1.604

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - 13.373 13.373 - - 13.373

Activos financeiros disponíveis para venda 808.674 149.992 958.666 21.517 16.515 996.698

Aplicações em Instituições de Crédito 106.254 5.000 111.254 897 - 112.151

Crédito a Clientes (saldo bruto) 1.792.497 6.613.148 8.405.645 35.087 92.790 8.533.522

Investimentos a deter até a maturidade 3.129.037 280.317 3.409.354 55.746 - 3.465.100

5.836.646 7.423.012 13.259.658 113.247 110.725 13.483.630

Passivo

Recursos de Bancos Centrais 1.650.000 - 1.650.000 886 - 1.650.886

Recursos de outras instituições de Crédito 204.968 8.900 213.868 13.551 - 227.419

Recursos de clientes e outros empréstimos 9.837.034 47.089 9.884.123 29.404 25.199 9.938.726

Instrumentos representativos de capital - - - 32.188 - 32.188

Outros passivos subordinados - 136.059 136.059 324 - 136.383

Passivos financeiros de negociação 1.334 - 1.334 - 661 1.995

11.693.336 192.048 11.885.384 76.353 25.860 11.987.597

Derivados detidos para negociação 16.000 193.000 209.000 - - 209.000

Exposição Líquida (5.840.690) 7.423.964 1.583.274 36.894 84.865 1.705.033
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2009

Taxa Fixa Taxa Variável Subtotal Não Sujeito a risco  
de taxa de juro Indeterminado Total

Activo

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais - 277.387 277.387 - - 277.387

Disponibilidades em outras instituições de crédito - 110.249 110.249 - - 110.249

Activos financeiros detidos para negociação - - - - 3.173 3.173

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - 7.180 7.180 - - 7.180

Activos financeiros disponíveis para venda 559.320 106.960 666.280 267.287 19.699 953.266

Aplicações em Instituições de Crédito 894.932 - 894.932 26.978 2.714 924.624

Crédito a Clientes (saldo bruto) 2.509.276 5.682.542 8.191.818 47.125 542.118 8.781.061

Investimentos a deter até a maturidade 618.362 607.754 1.226.116 22.897 - 1.249.013

4.581.890 6.792.072 11.373.962 364.287 567.705 12.305.953

Passivo

Recursos de Bancos Centrais 150.792 - 150.792 - - 150.792

Recursos de outras instituições de Crédito 511.407 14.667 526.074 17.838 6.053 549.965

Recursos de clientes e outros empréstimos 7.063.384 2.602.978 9.666.362 34.454 264.217 9.965.033

Instrumentos representativos de capital - - - 33.692 - 33.692

Outros passivos subordinados - 154.221 154.221 859 - 155.080

Passivos financeiros de negociação 972 - 972 - 1.440 2.412

7.575.763 2.771.866 10.346.657 86.843 271.710 10.703.770

Derivados detidos para negociação 16.000 644.867 660.867 - - 660.867

Exposição Líquida (2.977.873) 4.665.073 1.688.172 277.444 295.994 2.263.050
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o desenvolvimento dos instrumentos financeiros com exposição a risco de taxa de juro em função da sua 
maturidade ou data de refixação, excluindo derivados, é apresentado no quadro seguinte (valores em milhares de Euros):

2010

Datas de Refixação/Datas de Maturidade

À vista Até 3 meses De 3 meses  
a 1 ano De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Mais  

de 5 anos Subtotal
Não Sujeito  
a risco de  

taxa de juro
Indeterminado Total

Activo

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 272.417 - - - - - 272.417 - - 272.417

Disponibilidades em outras instituições de crédito 88.765 - - - - - 88.765 - - 88.765

Activos financeiros detidos para negociação - - - - - 184 184 - 1.420 1.604

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - 25 7.250 6.098 - 13.373 - - 13.373

Activos financeiros disponíveis para venda - 163.304 56.977 154.246 262.329 321.810 958.666 21.517 16.515 996.698

Aplicações em instituições de crédito - 83.754 27.500 - - - 111.254 897 - 112.151

Crédito a clientes (saldo bruto) 58.599 4.828.572 2.980.919 231.001 100.859 298.485 8.498.435 35.087 - 8.533.522

Investimentos a deter até à maturidade - 519.400 924.412 758.332 1.079.343 127.867 3.409.354 55.746 - 3.465.100

419.781 5.595.030 3.989.833 1.150.829 1.448.629 748.346 13.352.448 113.247 17.935 13.483.630

Passivos

Recursos de Bancos Centrais - 1.650.000 - - - - 1.650.000 886 - 1.650.886

Recursos de outras instituições de crédito 3.230 199.238 5.467 5.933 - - 213.868 13.551 - 227.419

Recursos de clientes e outros empréstimos 15.522 4.064.760 3.636.126 2.149.150 11.221 7.344 9.884.123 29.404 25.199 9.938.726

Instrumentos representativos de capital - - - - - - - 32.188 - 32.188

Outros passivos subordinados - 130.854 5.205 - - - 136.059 324 - 136.383

18.752 4.394.852 3.646.798 2.155.083 11.221 7.344 10.234.050 75.467 25.199 10.334.716

Exposição Líquida 401.029 1.200.178 343.035 (1.004.254) 1.437.408 741.002 3.118.398 37.780 (7.264) 3.148.914
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Considerando os valores apurados, os quadros anteriores apresentam uma exposição ao risco de taxa de juro, tanto da margem financeira como 
do valor económico do capital, pouco significativa. Este risco mede o impacto de uma variação das taxas de juro, positiva ou negativa, sobre os 
referidos indicadores em função da exposição líquida nos diversos intervalos temporais.

2010

Datas de Refixação/Datas de Maturidade

À vista Até 3 meses De 3 meses  
a 1 ano De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Mais  

de 5 anos Subtotal
Não Sujeito  
a risco de  

taxa de juro
Indeterminado Total

Activo

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 277.387 - - - - - 277.387 - - 277.387

Disponibilidades em outras instituições de crédito 110.249 - - - - - 110.249 - - 110.249

Activos financeiros detidos para negociação - - - - - - - - 3.173 3.173

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - 7.180 - - 7.180 - - 7.180

Activos financeiros disponíveis para venda - 100.005 59.758 144.925 177.053 184.539 666.280 267.287 19.699 953.266

Aplicações em instituições de crédito - 736.685 141.302 - - - 877.988 26.978 19.658 924.624

Crédito a clientes (saldo bruto) 59.755 4.467.736 2.841.062 420.578 146.617 354.229 8.289.977 47.125 443.959 8.781.061

Investimentos a deter até à maturidade - 260.653 130.022 309.261 512.560 13.620 1.226.116 22.897 - 1.249.013

447.391 5.565.080 3.172.144 881.944 836.230 552.387 11.455.177 364.287 486.490 12.305.953

Passivos

Recursos de Bancos Centrais - - 150.792 - - - 150.792 - - 150.792

Recursos de outras instituições de crédito 3.427 132.992 269.785 119.869 - - 526.073 17.838 6.053 549.965

Recursos de clientes e outros empréstimos 27.949 4.495.836 3.844.172 1.387.120 10.024 6.281 9.771.382 34.454 159.197 9.965.033

Instrumentos representativos de capital - - - - - - - 33.692 - 33.692

Outros passivos subordinados 250 141.755 7.416 4.800 - - 154.221 859 - 155.080

31.626 4.770.583 4.121.373 1.511.789 10.024 6.281 10.451.676 86.843 165.250 10.703.770

Exposição Líquida 415.765 794.497 (949.228) (629.845) 826.205 546.106 1.003.501 277.444 321.239 1.602.184
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Apresenta-se de seguida a análise de sensibilidade para o risco de taxa de juro a que o GCA se encontra exposto em 31 de Dezembro de 2010 e 
2009, efectuada a partir da simulação, nos activos e passivos sensíveis, da variação até 200 pontos base na taxa de referência, incluindo o impacto 
na margem financeira (valores em milhares de Euros):

2010

Impacto resultante da variação da taxa de juro de referência

-200 bp -100 bp -50 bp +50 bp +100 bp +200 bp

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 464 231 115 (114) (228) (454)

Disponibilidades em outras instituições de crédito 1.676 827 411 (406) (805) (1.589)

Outros activos financeiros valorizados ao justo valor através de resultados 739 362 179 (175) (347) (680)

Activos Financeiros disponíveis para venda 83.080 36.343 17.825 (17.206) (33.865) (65.380)

Aplicações em instituições de crédito (297) (150) (76) 76 154 310

Crédito a clientes 188.354 89.799 43.879 (41.970) (82.153) (157.594)

Investimentos detidos até a maturidade 58.010 28.384 14.042 (13.752) (27.223) (53.359)

332.026 155.796 76.375 (73.547) (144.467) (278.746)

Passivos

Recursos de Bancos Centrais 2.673 1.328 662 (658) (1.313) (2.611)

Recursos de outras instituições de crédito 436 216 107 (106) (211) (418)

Recursos de clientes e outros empréstimos 139.692 68.885 34.207 (33.746) (67.042) (132.314)

Outros passivos subordinados 794 399 200 (201) (403) (808)

Passivos financeiros de negociação (9) (7) (3) 3 7 13

143.586 70.821 35.173 (34.708) (68.962) (136.138)

Impacto na margem financeira 188.440 84.975 41.202 (38.839) (75.505) (142.608)



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

27705
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
CONSOLIDADAS DO GRUPO

2009

Impacto resultante da variação da taxa de juro de referência

-200 bp -100 bp -50 bp +50 bp +100 bp +200 bp

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 1.070 532 265 (263) (525) (1.044)

Disponibilidades em outras instituições de crédito 2.040 1.007 499 (493) (980) (1.933)

Outros activos financeiros valorizados ao justo valor através de resultados 378 185 92 (90) (179) (351)

Activos Financeiros disponíveis para venda 106.700 46.802 22.748 (21.544) (41.978) (79.812)

Aplicações em instituições de crédito 2.199 1.091 544 (540) (1.075) (2.134)

Crédito a clientes 106.878 50.823 24.813 (23.715) (46.419) (89.108)

Investimentos detidos até a maturidade 59.214 28.916 14.290 (13.965) (27.615) (54.003)

278.479 129.355 63.252 (60.610) (118.771) (228.385)

Passivos

Recursos de outras instituições de crédito 5.279 2.616 1.302 (1.291) (2.571) (5.099)

Recursos de clientes e outros empréstimos 104.731 51.726 25.706 (25.399) (50.496) (99.809)

Outros passivos subordinados 929 461 229 (228) (454) (900)

Passivos financeiros de negociação (20) (11) (5) 5 11 21

110.919 54.792 27.233 (26.913) (53.510) (105.787)

Impacto na margem financeira 167.560 74.563 36.019 (33.697) (65.261) (122.598)
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Risco de Liquidez

O risco de liquidez está associado à potencial incapacidade do Grupo Crédito Agrícola financiar 
o seu activo satisfazendo nas datas contratadas todas as responsabilidades exigíveis.

A política de gestão da liquidez é definida e monitorizada pelo Comité de Activos e Passivos 
(ALCO), estando a sua gestão diária cometida ao Departamento Financeiro.

Para avaliar a exposição global a este tipo de risco, no curto, médio e longo prazos, são 
elaborados relatórios que permitem não só identificar os mismatch negativos, como avaliar 
a cobertura dinâmica dos mesmos. É também realizado um acompanhamento por parte do 
Grupo Crédito Agrícola dos rácios de liquidez de um ponto de vista prudencial, calculados 
segundo as regras exigidas pelo Banco de Portugal.

Refira-se que em matéria de liquidez, o Grupo Crédito Agrícola prossegue uma política 
conservadora que se traduz num rácio de transformação em cada uma das suas unidades 
claramente abaixo da média do rácio de transformação do sistema financeiro nacional. 

Os recursos excedentários do Grupo Crédito Agrícola são canalizados para a Caixa Central, 
onde são centralmente aplicados em activos de elevada qualidade creditícia e liquidez, 
nomeadamente obrigações de dívida pública de países da Zona Euro e aplicações de prazo 
curto sobre Instituições de Crédito de referência, nacionais ou internacionais.

O Grupo Crédito Agrícola dispõe de uma sólida implantação no mercado de retalho, distribuída 
de forma equilibrada ao longo do país, que se traduz numa rede de 689 balcões e numa base 
de funding dispersa, estável e com elevada permanência.

Numa óptica de prevenção e de gestão de contingência de risco de liquidez são especialmente 
tidos em conta e acompanhados os seguintes aspectos:

  Controlo e contenção de eventuais concentrações de recursos comerciais que, tendendo 
a desenvolver-se, pudessem vir a concorrer para uma maior permeabilidade da carteira 
diminuindo a sua estabilidade e permanência. São efectuadas regularmente simulações 
de impactos ao abrigo de hipóteses conservadoras sobre a estabilidade dos recursos de 
retalho e sem consideração do concurso de fontes de financiamento adicionais.
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  Embora sem dependência de tais fontes de financiamento complementares atendendo 
à posição estrutural de tesouraria do Grupo Crédito Agrícola, manutenção de linhas de 
financiamento junto de Instituições de Crédito nacionais e internacionais, regularmente 
testadas;

  Lançamento regular de produtos de passivo que concorram para a manutenção dos 
padrões de permanência dos recursos projectados.

A tesouraria da CA Vida é acompanhada numa base diária pelo seu Departamento Financeiro. 
Para o efeito, são elaborados controlos diários dos saldos existentes e dada a orientação 
necessária para que sejam cumpridas as necessidades de liquidez junto das várias Instituições. 
Especificamente no que respeita às carteiras de investimento da seguradora, a CA Gest faz 
a gestão diária da sua tesouraria, tendo em consideração os fluxos de entrada e saída de 
dinheiro, por um lado, e as liquidações das transacções realizadas sobre valores mobiliários, 
por outro. Adicionalmente, faz parte da política de investimentos a aquisição privilegiada de 
valores mobiliários transaccionados em mercados regulamentados.
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 os prazos residuais contratuais dos instrumentos financeiros apresentam a seguinte composição (valores em 
milhares de Euros):

2010

Prazos residuais contratuais

À vista Até 3 meses De 3 meses  
a 1 ano De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Mais  

de 5 anos Indeterminado Total

Activo

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 272.417 - - - - - - 272.417

Disponibilidades em outras instituições de crédito 88.765 - - - - - - 88.765

Activos financeiros detidos para negociação - - - - - 184 1.420 1.604

Activos financeiros ao justo valor através de resultados - - 25 7.250 6.098 - - 13.373

Activos financeiros disponíveis para venda - 26.915 89.723 241.669 315.920 284.439 38.032 996.698

Aplicações em instituições de crédito - 79.252 32.002 - - - 897 112.151

Crédito a clientes 22.843 1.286.758 1.373.491 1.383.191 851.258 3.580.894 35.087 8.533.522

Investimentos a deter até à maturidade - 294.167 976.544 923.737 1.087.340 127.566 55.746 3.465.100

384.025 1.687.092 2.471.785 2.555.847 2.260.616 3.993.083 131.182 13.483.630

Passivos

Recursos de Bancos Centrais - 1.650.000 - - - - 886 1.650.886

Recursos de outras instituições de crédito 3.230 199.238 5.467 5.933 - - 13.551 227.419

Recursos de clientes e outros empréstimos 21.024 4.043.229 3.617.453 2.183.852 11.221 7.344 54.603 9.938.726

Instrumentos representativos de capital - - - - - - 32.188 32.188

Outros passivos subordinados - 3.500 16.617 22.284 66.072 27.586 324 136.383

24.254 5.895.967 3.639.537 2.212.069 77.293 34.930 101.552 11.985.602

Diferencial 359.771 (4.208.875) (1.167.752) 343.778 2.183.323 3.958.153 29.630 1.498.028
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O agravamento do deficit de liquidez nos prazos mais curtos (até 3 meses), tem sido suportado com o recurso a financiamentos do Banco Central 
que se estima virem a ser renovados.

2009

Prazos residuais contratuais

À vista Até 3 meses De 3 meses  
a 1 ano De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Mais  

de 5 anos Indeterminado Total

Activo

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 277.387 - - - - - - 277.387

Disponibilidades em outras instituições de crédito 110.249 - - - - - - 110.249

Activos financeiros detidos para negociação - - - - - - 3.173 3.173

Activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - 7.180 - - - 7.180

Activos financeiros disponíveis para venda - 15.711 151.836 240.005 210.627 294.800 40.286 953.266

Aplicações em instituições de crédito - 763.625 141.302 - - - 19.696 924.624

Crédito a clientes 29.658 1.302.932 1.550.800 1.462.014 889.861 3.442.409 103.387 8.781.061

Investimentos a deter até à maturidade - 38.951 221.094 378.715 540.913 13.620 55.720 1.249.013

417.295 2.121.219 2.065.032 2.087.914 1.641.401 3.750.829 222.262 12.305.953

Passivos

Recursos de Bancos Centrais - - 150.792 - - - - 150.792

Recursos de outras instituições de crédito 3.427 132.992 404.423 3.070 - - 6.053 549.965

Recursos de clientes e outros empréstimos 27.689 4.472.076 3.814.322 1.440.989 10.024 6.281 193.652 9.965.033

Instrumentos representativos de capital - - - - - - 33.692 33.692

Outros passivos subordinados 250 - 30.193 49.560 53.038 21.995 44 155.080

31.366 4.605.068 4.399.731 1.493.618 63.062 28.276 233.441 10.854.562

Diferencial 385.929 (2.483.849) (2.334.699) 594.297 1.578.339 3.722.553 (11.179) 1.451.391
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Risco de Crédito

O GCA, no decurso de 2010, prosseguiu o seu esforço de modernização, para o que continuou a 
complementar a sua actividade com um conjunto de iniciativas de natureza regulamentar e de 
negócio, visando a prossecução dos objectivos estratégicos do Grupo Crédito Agrícola.

Dentro deste conjunto de iniciativas, continuou a merecer papel de relevo o projecto de 
desenvolvimento da “Função Risco”, transversal a todo o SICAM, constituído por diversos 
projectos de diferente natureza e amplitude, mas formando um todo coerente entre si.

 
Entre os projectos que neste domínio se concluíram, se desenvolveram ou se iniciaram ao 
longo de 2010, destacam-se os seguintes:

Modelo de imparidade – Promoveu-se o aprofundamento dos processos de cálculo e de 
distribuição do valor das imparidades pelas Caixas do SICAM, na vertente colectiva, de modo a 
permitir uma alocação do valor da imparidade mais consistente com a qualidade da carteira. 
Anteriormente, esta segmentação considerava apenas as características relacionadas com o 
tipo de operação, desprezando o comportamento (actual e histórico) das operações e o tempo 
decorrido após uma determinada ocorrência. Com a actual metodologia possibilita-se uma 
segmentação mais fina da carteira de cada CCAM.

Adequação do capital interno ao perfil de risco – Em linha com as orientações emanadas pelo 
Banco de Portugal, através da Instrução 15/2007, a Caixa Central continuou a assegurar a 
análise e a produção do respectivo relatório, em base consolidada, o qual, para além da mera 
obrigação regulamentar, constitui um importante referencial para a gestão estratégica do 
GCA. A principal conclusão alcançada neste trabalho permitiu confirmar que o nível de capital 
interno de que o Grupo dispõe, supera amplamente as necessidades de capital suscitadas pela 
cobertura dos diversos tipos de risco inerentes à sua actividade corrente.

Testes de esforço – De acordo com a Instrução 32/2009, ajustaram-se os modelos de análise 
de cenários e de sensibilidade, tomando como referencial as magnitudes projectadas pelo 
Banco de Portugal para um determinado conjunto de variáveis. Os testes de esforço objectivam 
sustentar o modelo de planeamento do capital interno e da liquidez do SICAM, tendo-se 
confirmado, pelos resultados alcançados, que o Grupo continua a dispor de uma elevada 
capacidade para absorver os choques mais adversos, em condições de mercado desfavoráveis.
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Solução de propostas e credit scoring (SPCS) – Conforme disposto no Aviso 5/2007 e na 
Instrução 11/2007 do Banco de Portugal, de acordo com as melhores práticas ao nível da 
gestão de risco, as instituições de crédito devem definir metodologias consistentes para 
avaliar a estabilidade e o desempenho dos seus sistemas de notação de risco e respectivas 
estimativas dos parâmetros, com o propósito de garantir a sua qualidade e posicioná-los como 
instrumentos efectivos de apoio à gestão do risco de crédito.

Desta forma, a utilização de modelos analíticos determina a implementação de ciclos periódicos 
de validação que incluam o acompanhamento dos seus resultados e da sua estabilidade, a 
revisão da sua especificação, bem como mecanismos que visem a comparação de resultados 
dos modelos com os resultados observados, considerando a existência de factores que podem 
provocar a deterioração da sua performance, tais como alterações na carteira de crédito, 
alterações nos processos de gestão do risco, mudanças nos comportamentos de risco dos 
clientes, nível de qualidade da informação utilizada e alterações macroeconómicas relevantes.

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

Ferramenta de gestão de garantias – Um dos principais objectivos do GCA consiste em dispor 
de um novo processo de registo de todas as garantias recebidas, subjacentes às operações 
de crédito do Grupo, onde se assegure uma caracterização detalhada, de forma a sustentar a 
melhoria dos processos de cálculo de provisões e de requisitos de capital. Com esta finalidade, 
no decurso do ano transacto, entrou em produção uma emulação do sistema Profile que 
possibilitará também corrigir e completar a informação actualmente existente.

 
O processo de recolha de informação foi iniciado em Setembro, esperando-se que este 
projecto, de assinalável magnitude, se conclua em meados de 2011, sendo posteriormente 
monitorizado no âmbito da “Qualidade de dados” tendo em vista assegurar a contínua melhoria 
da informação disponibilizada pelo novo sistema.

Modelo de rating para empresas – O controlo e a gestão dos riscos têm vindo a assumir um papel 
preponderante na gestão da actividade financeira do Grupo Crédito Agrícola, apresentando-se 
como  um dos pilares estratégicos no suporte ao seu desenvolvimento equilibrado e sustentado. 
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Assinala-se assim o desenvolvimento e a implementação de um modelo heurístico de rating, 
suportado na Plataforma de Automatização de Processos, cuja entrada em produção veio a 
ocorrer já na 1ª quinzena de Janeiro de 2011.

Com esta nova metodologia de notação de risco para empresas visa-se uniformizar a análise, 
do ponto de vista do risco intrínseco, dos clientes e das respectivas operações de crédito, 
possibilitando ao Grupo continuar a desenvolver e a melhorar a sua capacidade de gestão do 
risco, com base numa visão mais exacta do perfil de risco da sua carteira.

Sistema de controlo interno – Prosseguiram os trabalhos conducentes à estruturação do 
sistema de controlo interno da Caixa Central (e do SICAM), dando cumprimento aos requisitos 
regulamentares definidos pelo Aviso 5/2008, do Banco de Portugal. 

Em particular e em estreita articulação com o DFOA, iniciou-se a análise do actual modelo 
organizativo de cada uma das 43 Caixas que, de acordo com os requisitos definidos no mencionado 
Aviso, carecem de dispor de uma Função Risco independente, constituindo propósito do GCA 
contribuir para o progressivo alinhamento do SICAM nesta matéria, procurando sempre as 
soluções casuisticamente recomendadas e que, melhorando a eficiência operacional na gestão 
do risco, minimizem os potenciais custos decorrentes desta necessária reestruturação.  

Infra-estrutura de suporte ao risco – Os desafios impostos no quadro de Basileia II induzem a 
uma gestão integrada do risco, de molde a diminuir o risco implícito na actividade do GCA e a 
assegurar-se o cumprimento dos requisitos regulamentares. 

Com este objectivo, foi decidido proceder à implementação de uma “Infra-estrutura de Suporte 
ao Risco (ISR)” a qual, dando continuação ao trabalho desenvolvido com a “Infra-estrutura 
de Suporte ao Marketing (ISM)”, utilizará a mesma arquitectura tecnológica e partilhará o 
Datawarehouse corporativo de arquitectura SAS, entretanto criado, completando-o com a 
informação referente ao risco.

O processo de implementação, de elevada complexidade, iniciou-se em Setembro de 2010, 
prevendo-se que os Datamart relativos ao cálculo da imparidade e ao cálculo dos fundos 
próprios e dos requisitos de capital, bem como do reporte prudencial, entrem em produção até 
meados de 2011, potenciando deste modo a integração da informação residente nos diferentes 
sistemas operacionais do Crédito Agrícola.
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Disciplina de mercado – Conforme disposto no Aviso 10/2007, do Banco de Portugal, procedeu-se 
à elaboração, em base consolidada, e à divulgação pública do relatório anual onde se detalhou 
as principais políticas e práticas do Grupo Crédito Agrícola na gestão dos diferentes riscos.

Central de balanços – Visando acomodar o novo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), 
procedeu-se ao desenho das novas funcionalidades a implementar nesta base de dados 
e, em simultâneo, procedeu-se à realização de diversas acções de formação, essenciais à 
actualização de conhecimentos de toda a estrutura comercial e, em particular, dos analistas 
de risco do Grupo Crédito Agrícola.

Em paralelo e beneficiando da experiência adquirida desde a entrada em produção da Central 
de Balanços, aproveitou-se a oportunidade para melhorar o desempenho desta base de dados, 
mediante a identificação de um conjunto de pequenos ajustamentos a implementar.

Enquanto ferramenta crítica de suporte ao modelo de rating para empresas, está previsto o 
seu integral alinhamento até meados de 2011. 

Risco de concentração – A concentração de riscos constitui um dos principais factores 
potenciais de perda a que uma instituição de crédito se encontra sujeita. Num cenário de 
concentração, as perdas originadas por um número reduzido de exposições podem ter um 
efeito desproporcionado, confirmando o relevo da gestão deste risco na manutenção de níveis 
adequados de solvabilidade. A gestão do risco de concentração constitui-se assim como um 
importante instrumento na tomada de decisões relativamente à constituição das carteiras do 
Grupo e às actividades de controlo e mitigação a implementar.

Assim e conforme orientação emanada do Banco de Portugal através da Instrução n.º 2/2010, o 
GCA iniciou, no ano transacto e em base consolidada, o processo de organização, documentação 
e operacionalização de uma prática recorrente de gestão de risco de concentração, resultante 
das actividades desenvolvidas pelas várias entidades do Grupo, tendo produzido o primeiro 
relatório, cujas conclusões confirmam a não existência deste risco na carteira de crédito do 
SICAM.
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Melhoria de processos – Prosseguindo o esforço de adequação às recomendações do Banco 
de Portugal, designadamente em matéria de supervisão prudencial, o GCA desenvolveu, ainda, 
diversos projectos com o objectivo de:

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

b) Identificar, de forma automática, os contratos renegociados e os contratos reestruturados 
na sua carteira de crédito, de forma a suportar os adequados cálculos de imparidade; 

c) Implementar a gestão automatizada e descentralizada dos Grupos Económicos e de Risco, 
cuja entrada em produção se prevê que venha a ocorrer até ao final do 1º semestre de 2011;

d) Manter actualizado todo a estrutura normativa da Caixa Central, no que se refere à gestão 
do risco de crédito, pelo que iniciou o processo de actualização da Norma Geral de Crédito, 
da Norma de Crédito à Habitação e do Manual de Procedimentos de Imparidade; e

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

Exposição máxima ao risco de crédito

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de 
instrumento financeiro, excluindo os títulos em carteira, pode ser resumida como segue:

2010 2009

Patrimoniais:

 Crédito a clientes 8.533.521.811 8.781.060.953

 Disponibilidades em outras instituições de crédito 88.764.653 110.249.203

 Aplicações em instituições de crédito 112.151.385 924.624.236

8.734.437.849 9.815.934.392

Extrapatrimoniais:

 Garantias prestadas 251.686.349 323.782.702

 Compromissos irrevogáveis 887.865.186 707.467.378

1.139.551.535 1.031.250.080

9.873.989.384 10.847.184.472
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Qualidade do crédito dos activos financeiros sem incumprimentos ou imparidade

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a qualidade de crédito dos activos financeiros de acordo com o rating de referência interno, pode ser resumida 
como se segue (valores em milhares de euros):

No exercício de 2010 e 2009, o GCA utiliza como rating de referência o rating divulgado pela agência internacional Moody’s, ou caso este não exista, 
o maior dos ratings divulgados pelas agências Fitch e Standard & Poors.

2010

Activo Aaa Aa1 Aa2 Aa3 Entre A1 
e A3

Entre Baa1  
e Baa3 Caa Indeterminado Total

Aplicações em instituições de crédito - - - - 52.452 - - 59.699 112.151

Activos financeiros detidos para negociação - - - - 184 - - 1.420 1.604

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - 13.324 - 49 - - - 13.373

Activos financeiros disponíveis para venda 325.779 114.836 70.998 54.671 261.860 65.782 783 100.289 994.998

Activos financeiros a deter até à maturidade 29.954 32.118 152.144 22.396 3.116.583 56.462 - 55.443 3.465.100

355.733 146.954 236.466 77.067 3.431.128 122.244 783 216.851 4.587.226

2009

Activo Aaa Aa1 Aa2 Aa3 Entre A1 
e A3

Entre Baa1  
e Baa2 Caa Indeterminado Total

Aplicações em instituições de crédito 2.200 24.000 20.000 335.433 393.484 39.513 - 109.994 924.624

Activos financeiros detidos para negociação - - 906 - - - - 2.267 3.173

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - 7.180 - - - - - 7.180

Activos financeiros disponíveis para venda 293.898 89.124 233.546 58.491 178.417 43.947 785 55.058 953.266

Investimentos a deter até à maturidade 59.073 38.931 801.585 33.865 254.181 27.711 33.667 1.249.013

355.171 152.055 1.063.217 427.789 826.082 111.171 785 200.986 3.137.256
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Relativamente ao crédito a clientes, e tal como referido acima, o Grupo não dispõe actualmente 
ratings internos ou externos de modo a aferir da qualidade da sua carteira. O GCA implementou 
recentemente um sistema de scoring para particulares para auxílio à decisão da concessão de 
crédito e planeia implementar brevemente um sistema de rating para empresas.

 
Antiguidade do incumprimento das operações de crédito vencidas

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a antiguidade do incumprimento das operações de crédito 
vencidas pode ser resumida como segue (Nota 13):

 
Riscos específicos da actividade seguradora

O resseguro é um meio de gerir o risco de seguro. No entanto, como primeiro intermediário, 
as Companhias continuam expostas a este risco. No caso de incumprimento por parte do 
ressegurador, as companhias continuam obrigadas a pagar ao cliente. A qualidade de crédito 
do ressegurador é observada numa base anual, sendo a sua condição financeira analisada 
antes da finalização dos contratos.

A CA Seguros implementou durante o ano de 2007 a Unidade de Gestão de Risco, tendo iniciado 
diversas actividades e projectos relacionados com o desenvolvimento do Sistema integrado de 
Gestão de Risco e de Controlo Interno. Ao nível da componente de Risco mais relevante, o Risco 
Específico de Seguros, foram implementadas novas metodologias de avaliação de suficiência 
das Provisões Técnicas e da adequação das tarifas, incluindo modelos estocásticos (Bootstrap, 
Thomas Mack), as quais confirmaram a adequação dos actuais níveis de provisionamento de 
responsabilidades para com Segurados e Sinistrados.

2010 2009

Até 3 meses 25.112.100 26.960.646

De 3 a 6 meses 27.905.199 29.061.246

De 6 a 12 meses 74.592.081 85.298.127

De 1 a 3 anos 206.403.226 168.087.364

De 3 a 5 anos 112.180.818 84.367.282

Juros a receber 8.808.785 10.713.568

455.002.209 404.488.233
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Justo valor de activos e passivos financeiros

A comparação entre o justo valor e o valor de balanço dos principais activos e passivos registados pelo custo amortizado em 31 de Dezembro de 
2010 e 2009 é apresentado no quadro seguinte (montantes em milhares de Euros):

2010

Saldos Analisados Saldos não analisados

Valor de balanço Justo valor Diferença Valor de balanço Valor de balanço Total

Activo

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 272.417 272.417 - - 272.417

Disponibilidades em outras instituições de crédito 88.765 88.765 - - 88.765

Aplicações em Instituições de Crédito 110.659 112.211 1.552 1.492 112.151

Crédito a Clientes (Liq. de provisões) 7.949.197 7.926.229 (22.968) 91.897 8.041.094

Investimentos detidos até à maturidade 3.465.100 3.383.475 (81.625) - 3.465.100

11.886.138 11.783.097 (103.041) 93.389 11.979.527

Passivo

Recursos de Bancos Centrais 1.650.886 1.650.886 - - 1.650.886

Recursos de outras instituições de Crédito 227.419 227.454 35 - 227.419

Recursos de clientes e outros empréstimos 9.938.726 9.884.363 (54.363) - 9.938.726

Outros passivos subordinados 136.383 148.661 12.278 - 136.383

11.953.414 11.911.364 (42.050) - 11.953.414
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2009

Saldos Analisados Saldos não analisados

Valor de balanço Justo valor Diferença Valor de balanço Valor de balanço Total

Activo

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 277.387 277.387 - - 277.387

Disponibilidades em outras instituições de crédito 110.249 110.249 - - 110.249

Aplicações em Instituições de Crédito 904.927 906.701 1.774 19.696 924.624

Crédito a Clientes (Liq. de provisões) 8.157.885 8.153.855 (4.031) 208.096 8.365.981

Investimentos detidos até à maturidade 1.249.013 1.248.841 (172) - 1.249.013

10.699.462 10.697.034 (2.428) 227.792 10.927.254

Passivo

Recursos de Bancos Centrais 150.792 150.792 - - 150.792

Recursos de outras instituições de Crédito 543.912 543.444 (468) 6.053 549.965

Recursos de clientes e outros empréstimos 9.673.804 9.664.995 (8.809) 291.229 9.965.033

Outros passivos subordinados 155.080 155.080 - - 155.080

10.523.587 10.514.311 (9.276) 297.282 10.820.869
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As principais considerações sobre o justo valor dos activos e passivos financeiros são as 
seguintes:

  Relativamente aos saldos à vista, considerou-se que o valor de balanço corresponde ao 
justo valor;

  Relativamente aos investimentos a deter até à maturidade, utilizou-se o bid de mercado 
máximo de uma pool de 10 contribuidores;

  O justo valor dos restantes instrumentos foi determinado pelo Grupo Crédito Agrícola 
com base em modelos de fluxos de caixa descontados, tendo em consideração as 
condições contratuais das operações e utilizando taxas de juro apropriadas face ao tipo 
de instrumento, incluindo:

 a) Taxas de juro de mercado para “Aplicações em Instituições de Crédito” e “Outros 
Passivos Subordinados”;

 b) Taxa de juro praticadas nas operações concedidas pela Caixa Central para tipos de 
créditos comparáveis;

 c) Taxas de juro de referência para emissão de produtos para colocação no retalho.
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Foram utilizadas curvas especificas para as rubricas de “Crédito a Clientes”, “Aplicações em outras instituições de crédito” e “Recursos de 
outras instituições de crédito” que tiveram por base a aplicação sobre a curva Euribor/SWAP a 31 de Dezembro de 2010 dos spreads médios das 
operações efectuadas nos últimos 3 meses até 31 de Dezembro de 2010. As taxas aplicadas foram as seguintes:

Euribor - Euribor / Swap Spread Crédito Habitação Spread Crédito Particular Spread Crédito Negócio Spread Recursos Clientes Spread Recursos OICs

1 day (overnight) 0,82%

1 month(s) 0,78%

2 month(s) 0,89%

3 month(s) 1,01%

4 month(s) 1,10%

5 month(s) 1,14%

6 month(s) 1,23%

9 month(s) 1,37%

12 month(s) 1,51% 1,30% 3,39% 2,99% 1,02% 0,82%

2 year(s) 1,56%

3 year(s) 1,89%

4 year(s) 2,20%

5 year(s) 2,56%

8 year(s) 3,09%

10 year(s) 3,32%

15 year(s) 3,64%

20 year(s) 3,70%

30 year(s) 3,50%
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Em 31 de Dezembro de 2010, a forma de apuramento do justo valor dos instrumentos financeiros 
reflectidos nas demonstrações financeiras, pode ser resumida como se segue:

 
44. FUNDOS PRóPRIOS

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o detalhe dos fundos próprios da Caixa Central apresenta-se 
de seguida:

Técnicas de Valorização

Activos 
valorizados 

ao custo 
histórico (1)

Cotações 
em mercado 

activo (2)

Dados de 
mercado (3) Modelos (4) Total

Activos financeiros detidos para negociação - 1.160.457 443.750 - 1.604.207

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - 7.180.374 13.373.031

Activos financeiros disponíveis para venda 10.205.507 74.062.773 - 910.729.471 994.997.751

10.205.507 75.223.230 443.750 917.909.845 1.009.974.989

(1) Títulos não cotados para os quais não é possível determinar de forma fiável o justo valor.
(2) Para além dos instrumentos financeiros cotados em Bolsas de Valores, esta categoria inclui os títulos valorizados com base em preços de mercados activos divulgados  
 através de plataformas de negociação.
(3) Valorização baseada em taxas de mercado (curvas de swap).
(4) Correspondem a títulos valorizados através de Bids indicativos.

2010 2009

Fundos próprios de base 176.167.833 179.423.724

Fundos próprios complementares 57.210.370 68.947.725

Deduções (1.874.192) (483.807)

Fundos próprios totais 231.504.011 247.887.641

Riscos ponderados totais 1.990.559.318 2.158.616.070

Rácio TIER I 8,3% 7,8%

Rácio TIER II 2,6% 3,0%

Rácio de solvabilidade 10,8% 10,8%

 O Responsável pela Contabilidade O Conselho de Administração Executivo
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Grupo Crédito Agrícola – Detalhe dos Títulos em 31 de Dezembro de 2010

Natureza e espécie Código 
do título

País 
do emitente

Cotado/ 
N/Cotado Cotação Quantidade Valor 

nominal
Valor 

de balanço Imparidade Valias (+/-) 
potenciais

ActIvOs FINANcEIROs DEtIDOs PARA NEgOcIAçãO

Instrumentos de dívida

De dívida pública

 Portugal 2011-01-21 PTPBTCGE0013 PRT N 1,00% 184.008 1,00 183.814  -  -

183.814  -  -

Instrumentos de capital

 RAÍZ VALOR ACUMULADO PTYCFKMM0001 PRT N 10,2853 91.632 - 942.462  -  -

 FIM Raiz Tesouraria - PRT N 7,25 28.332 - 217.996  -  -

1.160.458  -  -

Instrumentos financeiros derivados

 Swaps de taxa de juro 104.368  -  -

 Forwards cambiais 155.567  -  -

259.935  -  -

total 303.972 1.604.207 - -

OutROs ActIvOs FINANcEIROs AO JustO vALOR AtRAvés DE REsuLtADOs

Instrumentos de dívida

De dívida pública

 OT Abril 2005-2011 (OTE4OE) PTOTE4OE0040 PRT S 99,95% 25.000 1,00 24.668  -  -

 OT Junho 2002-2012 (OTEKOE) PTOTEKOE0003 PRT S 101,04% 23.700 1,00 23.913  -  -

48.581  -  -

De outros emissores

Dívida não subordinada

 SVSKHB 08/12 XS0447005223 SWE S 1,02124 7.000.000 1,00 7.225.776  -  -

 ISPIM 01/15 XS0478285389 ITA S 0,98436 6.000.000 1,00 6.098.674  -  -

13.324.450  -  -

total 13.048.700 13.373.031  - -

(Continua)

Montantes expressos em Euros
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(Continuação)

Natureza e espécie Código 
do título

País 
do emitente

Cotado/ 
N/Cotado Cotação Quantidade Valor 

nominal
Valor 

de balanço Imparidade Valias (+/-) 
potenciais

ActIvOs FINANcEIROs DIsPONÍvEIs PARA vENDA

Instrumentos de dívida

De dívida pública

CONSOLIDADO 43 PTCON3OE0006 PRT S 40,00% 10 1,00 5  -  -

CONSOLIDADO 42 PTCON2OE0007 PRT S 55,00% 0 1,00 -  -  -

CONSOLIDADO 41 PTCON1OE0008 PRT S 58,00% 0 1,00 -  -  -

CONSOLIDO CENTENÁRIOS 40 PTCON4OE0005 PRT S 53,00% 0 1,00 -  -  -

OT 4,8% 15JUN20 PTOTECOE0029 PRT S 87,40% 20.000.000 1,00 18.048.887  -  -

OTG-SET 98/13 5,45% PTOTEGOE0009 PRT S 102,45% 100.000.000 1,00 1.029.262  -  -

OTG-SET 98/13 5,45% PTOTEGOE0009 PRT S 100,50% 100.000.000 1,00 1.030.148  -  -

OTK-JUN 02/12 5% PTOTEKOE0003 PRT S 101,27% 100.000.000 1,00 1.031.498  -  -

Portugal 2019-06-14 PTOTEMOE0027 PRT N 107,64% 134.250 1,00 121.716  -  -

Portugal 2020-06-15 PTOTECOE0029 PRT N 104,14% 105.344 1,00 94.004  -  -

Portugal 2021-04-15 PTOTEYOE0007 PRT N 98,93% 179.246 1,00 145.966  -  -

Portugal 2023-10-25 PTOTEAOE0021 PRT N 102,05% 77.977 1,00 65.547  -  -

Portugal 2020-06-15 PTOTECOE0029 PRT N 98,42% 350.000 1,00 3.155.845  -  -

BT 21/JANEIRO/2011 PTPBTCGE0013 PRT S 99,85% 1.496.727 1,00 1.494.463  -  -

OT 14/Junho/2019 PTOTEMOE0027 PRT S 88,06% 603.956 1,00 547.571  -  -

OT 15/Abril/2021 PTOTEYOE0007 PRT S 78,69% 943.429 1,00 768.264  -  -

OT 15/Junho/2020 PTOTECOE0029 PRT S 86,62% 2.024.056 1,00 1.806.176  -  -

OT 25/Outubro/2023 PTOTEAOE0021 PRT S 83,15% 528.416 1,00 444.181  -  -

OT Junho 09/19 PTOTEMOE0027 PRT S 88,06% 468.908 1,00 425.131  -  -

OT Junho 15/20 PTOTECOE0029 PRT S 86,62% 420.153 1,00 374.925  -  -

OT Abril 05/21 PTOTEYOE0007 PRT S 78,69% 666.706 1,00 542.920  -  -

OT Outubro 08/23 PTOTEAOE0021 PRT S 83,15% 290.226 1,00 243.961  -  -

BT 21 Jan 11 PTPBTCGE0013 PRT S 99,85% 688.830 1,00 687.788  -  -

OT 3,35% 15/10/15 PTOTE3OE0017 PRT S 91,26% 20.635.000 0,01 18.832.506  -  -

OT 3,6% 15/10/14 PTOTEOOE0017 PRT S 94,85% 13.600.000 0,01 12.899.916  -  -

OT 4,20% 15/10/16 PTOTE6OE0006 PRT S 92,41% 2.630.000 0,01 2.430.292  -  -

(Continua)

Montantes expressos em Euros
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Natureza e espécie Código 
do título

País 
do emitente

Cotado/ 
N/Cotado Cotação Quantidade Valor 

nominal
Valor 

de balanço Imparidade Valias (+/-) 
potenciais

OT 5,00% 15/06/12 PTOTEKOE0003 PRT S 103,80% 7.000.000 0,01 7.266.051  -  -

OT 5,45% 23/09/13 PTOTEGOE0009 PRT S 103,30% 3.918.517 0,01 4.047.834  -  -

BGB 2% 28/03/12 BE0000317264 BEL S 102,00% 780.000 0,01 795.614  -  -

BGB 2,75% 28/03/16 BE0000319286 BEL S 99,49% 5.500.000 0,01 5.472.141  -  -

BGB 3,25% 28/09/16 BE0000307166 BEL S 99,95% 8.000.000 0,01 7.996.151  -  -

BGB 3,50% 28/03/11 BE0000313222 BEL S 103,32% 200.000 0,01 206.645  -  -

BGB 3,75% 28/09/20 BE0000318270 BEL S 99,24% 2.500.000 0,01 2.481.051  -  -

BGB 4% 28/03/17 BE0000309188 BEL S 105,72% 15.070.000 0,01 15.931.481  -  -

BGB 4,% 28/03/13 BE0000310194 BEL S 106,96% 2.250.000 0,01 2.406.567  -  -

BGB 5% 28/09/11 BE0000296054 BEL S 104,01% 4.700.000 0,01 4.888.534  -  -

BKO 1,00% 16/03/12 DE0001137297 DEU S 101,33% 15.365.000 0,01 15.568.701  -  -

BTNS 1,50% 12/09/11 FR0116843519 FRA S 101,07% 1.250.000 1,00 1.263.315  -  -

BTNS 2% 12/07/15 FR0118462128 FRA S 100,38% 7.500.000 1,00 7.528.646  -  -

BTNS 2,50% 12/01/14 FR0116114978 FRA S 105,55% 9.500.000 1,00 10.027.028  -  -

BTNS 2,50% 15/01/15 FR0117836652 FRA S 104,65% 2.500.000 1,00 2.616.353  -  -

BTNS 3% 12/07/14 FR0116843535 FRA S 105,94% 6.500.000 1,00 6.886.225  -  -

BTNS 3,50% 12/07/11 FR0108847049 FRA S 103,17% 2.137.000 1,00 2.204.698  -  -

BTNS 4,50% 12/07/13 FR0114683842 FRA S 110,23% 1.000.000 1,00 1.102.289  -  -

BTPS 2% 01/06/13 IT0004612179 ITA S 97,76% 5.000.000 1.000,00 4.887.934  -  -

BTPS 3% 15/06/15 IT0004615917 ITA S 97,21% 6.250.000 1.000,00 6.075.671  -  -

BTPS 3,75% 15/09/11 IT0004112816 ITA S 102,26% 13.900.000 1.000,00 14.214.639  -  -

CANADA 3,50% 13/01/20 XS0477543721 CAN S 107,51% 750.000 1.000,00 806.294  -  -

DBR 2,25% 04/09/20 DE0001135416 DEU S 95,42% 16.340.000 0,01 15.591.306  -  -

DBR 3% 04/07/20 DE0001135408 DEU S 102,54% 16.000.000 0,01 16.406.067  -  -

DBR 3,25%  04/07/15 DE0001135283 DEU S 107,97% 4.700.000 0,01 5.074.526  -  -

DBR 3,25% 04/01/20 DE0001135390 DEU S 106,47% 9.750.000 0,01 10.380.757  -  -

DBR 3,50% 04/07/19 DE0001135382 DEU S 106,82% 500.000 0,01 534.108  -  -

DBR 3,75% 04/01/17 DE0001135317 DEU S 112,03% 100.000 0,01 112.027  -  -

DBR 4,25% 04/07/14 DE0001135259 DEU S 111,75% 2.000.000 0,01 2.235.031  -  -

(Continua)

Montantes expressos em Euros




