


FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL 
Plano de Actividades e Orçamento 2012 

1 

    
    
    
    
    
    
    
    

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE    
 
 
 

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2222 

ACTIVIDADES DOS SERVACTIVIDADES DOS SERVACTIVIDADES DOS SERVACTIVIDADES DOS SERVIÇOS DA FEDERAÇÃOIÇOS DA FEDERAÇÃOIÇOS DA FEDERAÇÃOIÇOS DA FEDERAÇÃO .................................................................................................................................................................................................................... 4444 

SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO (SATA).............................................................................4 
SERVIÇO DE AUDITORIA (SAUD)...................................................................................5 
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E APROVISIONAMENTO (SPDA)..................................7 
SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (SAF) ..............................................................11 

ORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12121212 

RENDIMENTOS....................................................................................................14 
GASTOS..............................................................................................................16 

PARECER DO CONSELHO PARECER DO CONSELHO PARECER DO CONSELHO PARECER DO CONSELHO FISCALFISCALFISCALFISCAL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19191919 



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL 
Plano de Actividades e Orçamento 2012 

   

2 

IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    

A Direcção submete, nos termos da alínea a) do artigo 20º dos Estatutos da FENACAM, à 

apreciação e votação da Assembleia Geral da Federação o Plano de Actividades e Orçamento 

para o exercício de 2012. 

A A A A )))) METAS E OBJECTIVOSMETAS E OBJECTIVOSMETAS E OBJECTIVOSMETAS E OBJECTIVOS    

Tendo em consideração a grave situação económica, financeira e social que Portugal 

atravessa e o imperativo da racionalização de custos, que não poderá deixar de incidir 

igualmente na racionalização de meios, definimos para 2012, as seguintes metas e 

objectivos: 

1111.... Objectivos InstitucionaisObjectivos InstitucionaisObjectivos InstitucionaisObjectivos Institucionais    

− Revisão do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo; 

− Modernização dos Estatutos e do Regulamento Eleitoral. 

2222.... Objectivos de GestãoObjectivos de GestãoObjectivos de GestãoObjectivos de Gestão    

− Serviço de Apoio Técnico (SATA) – AutoHsustentabilidade, com 

alargamento da base de clientes e meios das actuais funcionalidades e 

introdução de novas; 

− Serviço de Produção Documental e Aprovisionamento (SPDA) – Aumento 

da quota de mercado no Grupo e alargamento a mercados institucionais 

fora do Crédito Agrícola, com um aumento estimado de 10% do volume 

de negócios; 

− Serviço de Auditoria (SAUD) – Continuação da implementação do novo 

modelo funcional, que leve, no curto prazo, a que este serviço da 

FENACAM, sob a direcção técnica de um ROC ou de uma SROC, possa 

oferecer um serviço integrado de Auditoria/Certificação Legal das Contas, 

com a inerente redução do custo do mesmo, garantindo a autonomia e a 

qualidade técnica existentes e simplificando procedimentos; 

− ManterHseHá o modelo de quotização previsto na alínea b), nº 1 do artigo 

9º dos Estatutos, com uma redução da quotização variável de 25%, em 

relação a 2011.  

B B B B )))) NOVOS PRNOVOS PRNOVOS PRNOVOS PROJECTOSOJECTOSOJECTOSOJECTOS    

No cumprimento dos nossos compromissos, propomoHnos em 2012, desenvolver os 

seguintes projectos: 
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1111.... Central de Grandes ComprasCentral de Grandes ComprasCentral de Grandes ComprasCentral de Grandes Compras    

A Federação continuará a trabalhar com vista à criação de uma Central de 

Grandes Compras de “tipo virtual”, para as grandes compras do Grupo 

Crédito Agrícola. 

Pensamos concretizar o projecto em 2012, em parceria com a Caixa 

Central, com a definição do modelo institucional a adoptar e a sua 

implementação. 

2222.... Formação ProfissionalFormação ProfissionalFormação ProfissionalFormação Profissional    

A Federação desenvolverá em 2012 acções de formação profissional 

destinadas aos membros dos Órgãos Sociais das Caixas Agrícolas. 

3333.... 2012 2012 2012 2012 –––– Ano Internacional das Cooperativas Ano Internacional das Cooperativas Ano Internacional das Cooperativas Ano Internacional das Cooperativas    

A Assembleia geral das Nações Unidas designou o ano de 2012 como o 

Ano Internacional das Cooperativas. 

Nesse âmbito, a Federação promoverá um Seminário Internacional, para 

debate das vertentes cooperativa e associativa das Caixas Agrícolas e o 

contributo das mesmas para o desenvolvimento económico e social do país. 

4444.... Política de ComunicaçãoPolítica de ComunicaçãoPolítica de ComunicaçãoPolítica de Comunicação    

Constitui uma das principais preocupações da Direcção manter as 

associadas da FENACAM e os seus Órgãos Sociais, permanentemente 

informadas sobre as actividades da Federação. 

Para tal, será mantida e melhorada a Newsletter “Linha Directa” e, 

complementarmente, implementado um site da FENACAM, que ficará 

alojado no portal do Crédito Agrícola, com informação actualizada, 

nomeadamente sobre a actividade dos diferentes Serviços. 

A FENACAM manterá também em 2012 as tradicionais representações e participações 

institucionais a nível nacional e internacional. 

Com esta política reformista, pretende a Direcção concretizar em 2012 os objectivos da 

Federação estatutariamente previstos. 
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ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    DOSDOSDOSDOS    SERVIÇOSSERVIÇOSSERVIÇOSSERVIÇOS    DADADADA    FEDERAÇÃOFEDERAÇÃOFEDERAÇÃOFEDERAÇÃO    

SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiiççççççççoooooooo        ddddddddeeeeeeee        AAAAAAAAppppppppooooooooiiiiiiiioooooooo        TTTTTTTTééééééééccccccccnnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ((((((((SSSSSSSSAAAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAA))))))))        

É nosso objectivo potenciar a criação de um Serviço de Avaliações Imobiliárias, para todas as 

Caixas Agrícolas, permitindo a prestação de um serviço de avaliação completo, nas diferentes 

vertentes, abrangendo todo o território nacional, em complemento à nossa actual cobertura. 

Estabelecemos para o próximo ano três objectivos principais:  

− Implementação de um modelo de colaboração entre as Caixas Agrícolas e a 

FENACAM/Serviço de Apoio Técnico, tendo como experiência passada os 

“memorandos de entendimento” estabelecidos, que se têm revelado muito 

proveitosos para ambas as partes; 

− Acesso remoto ao Sistema de Gestão de Avaliações (SGA) para os técnicos; 

− Estabelecer as bases do projecto, para arrancar com o “SGA 2”, que irá contemplar 

várias valências, p.e. a georeferênciação, novos tipos de relatórios de avaliação e 

autos de medição, bem como interligação com outras ferramentas da intranet. 

A conjuntura global recomenda, prudência na expectativa de proveitos a gerar, pelo que 

para 2012 projectamos, para a actividade das avaliações imobiliárias, que o trabalho a 

desenvolver pelos técnicos do SATA, se mantenha ao nível do realizado em 2011, 

complementado, com a intervenção de técnicos de novas Caixas em regime de outsourcing. 

No seguimento de contactos estabelecidos com a CA seguros, para 2012, é nossa firme 

intenção estabelecer um protocolo de colaboração, para a realização de peritagens. Esta 

actividade será uma diversificação e complemento da actual actividade dos técnicos do 

Serviço de Apoio Técnico, bem como para os técnicos das Caixas Agrícolas. Permitindo, deste 

modo, que a função e respectivas receitas, fiquem no seio do Grupo Crédito Agrícola. 

Com o objectivo de uniformizar e conciliar as competências e os conhecimentos técnicos dos 

colaboradores do Serviço de Apoio Técnico e das Caixas Agrícolas, nesta área, de modo a 

que a realização desta actividade, se desenvolva com qualidade e eficiência, prevemos no 

inicio do próximo ano, realizar um curso de formação certificada. 

Pressupondo uma transferência gradual do trabalho a desenvolver, que na fase de arranque 

abrangerá as peritagens a “habitações com danos exclusivamente ao imóvel”, estimamos 

que, após o primeiro ano, estejam criadas as condições necessárias para que se atinja a 

velocidade de cruzeiro, podendo abranger todas as peritagens do ramo patrimonial a nível 

nacional. 
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Manteremos a colaboração com a Caixa Central no âmbito do projecto da Gestão de 

Garantias, em desenvolvimento, no Gabinete de Riscos. 

A funcionalidade existente na aplicação, Sistema de Gestão de Avaliações (SGA), para 

verificação/actualização do valor de imóveis habitacionais, de acordo com o aviso do BdP nº 

5/2007, que se encontra em pleno funcionamento desde Fevereiro de 2011, contempla 

determinados requisitos de forma a possibilitar a futura interligação à Ferramenta de Gestão 

de Garantias (FGG). 

EncontrandoHse em fase final, a recolha de garantidas pela FREGA, prevemos que em 2012 

se dê inicio aos trabalhos de interface entre as duas ferramentas FGG e SGA. 

Relativamente à assistência técnica, continua a tendência de diminuição desta actividade, não 

se prevendo, para 2012, qualquer alteração. 

Quanto à actividade de informação, esclarecimentos e elaboração de projectos de 

investimento no sector agrícola, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente (PRODER), o serviço continuará a dar resposta às solicitações das Caixas 

Agrícolas.  

A “Ficha Informativa”, documento com periodicidade quinzenal, para o Grupo Crédito 

Agrícola, com informação no âmbito do sector agrícola, continuará a ser colocada à 

disposição no “CAIS”. 

No âmbito da certificação energética, em 2012, através da colaboração com uma entidade 

especializada na matéria, continuaremos a dar resposta, às diversas necessidades das Caixas 

Agrícolas, tanto a nível do regulamento dos sistemas de climatização em edifícios (RSECE) 

como do regulamento das características de comportamento térmico dos edifícios – fracções 

destinadas à habitação ou comércio (RCCTE).  

SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiiççççççççoooooooo        ddddddddeeeeeeee        AAAAAAAAuuuuuuuuddddddddiiiiiiiittttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ((((((((SSSSSSSSAAAAAAAAUUUUUUUUDDDDDDDD))))))))        

O Serviço de Auditoria (SAUD) pertence, desde a sua origem, à matriz da FENACAM. É 

detentor de credibilidade e qualidade técnicas, amplamente, reconhecidas, tendo 

contribuído, desde sempre, para a solidez e consolidação do SICAM. 

No entanto, apesar do reconhecimento que vem sendo atribuído, estão identificados alguns 

aspectos que, na perspectiva da Direcção, carecem de alguma revisão. Desde logo, quanto 

ao reforço do estabelecimento de um clima de colaboração e proximidade, entre auditores e 

auditados e na racionalização dos custos do serviço versus produtividade. 

Importa que seja, claramente, apreendido pelas Caixas, pelos seus dirigentes e 

colaboradores, que o Serviço de Auditoria é um serviço cooperativo a elas destinado que, 

numa óptica de instrumento de apoio à gestão, visa a introdução de factores de melhoria na 
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sua actividade e não uma entidade fiscalizadora das suas acções e do comportamento dos 

seus dirigentes que, porque a lei assim o determina, tem que ser tolerado. 

Assim, a Direcção da FENACAM em colaboração com a Direcção Técnica do Serviço de 

Auditoria, a quem cabe repensar e redefinir os procedimentos do serviço, implementará um 

novo modo na abordagem às entidades auditadas, aos seus dirigentes e aos seus 

colaboradores, em concomitância com o aproveitamento pleno e eficaz utilização, das 

tecnologias de informação e comunicação, hoje disponíveis em toda a rede Crédito Agrícola. 

A aplicação deste modelo jamais porá em causa os princípios da independência, da 

autonomia e do rigor técnico, que determinam, directamente, a qualidade do serviço. 

Por outro lado, os custos do serviço, questão que para a generalidade das Caixas é, 

particularmente, sensível, deverão ser racionalizados, implementandoHse, de forma gradual, 

uma nova estrutura na sua gestão operacional, que permita obter um melhor rácio de 

produtividade e, simultaneamente, uma mais justa distribuição dos custos pelas Caixas 

utilizadoras do serviço. 

Será, pois, a actividade da auditoria da FENACAM direccionada para que, progressivamente, 

em colaboração com o Revisor Oficial de Contas, ou Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, responsável pela direcção técnica do serviço, ofereça às Caixas que o pretenderem, 

um Serviço Integrado de Auditoria/Certificação Legal de Contas, que satisfaça os requisitos 

legalmente exigíveis, eliminando na forma do possível, eventuais redundâncias.  

Cabe ao Serviço de Auditoria, no âmbito das suas competências, analisar periodicamente, os 

elementos de escrituração e as demonstrações de natureza financeira e patrimonial das 

Caixas Agrícolas, verificando o cumprimento das normas legais e regulamentares que 

disciplinam a sua actividade, avaliando e informando, relativamente a cada Caixa, o seu grau 

de liquidez e solvabilidade, riscos em que incorre, práticas de gestão e controlo dos riscos, 

metodologias adoptadas na avaliação dos seus activos, dos seus procedimentos e 

organização administrativa e da eficácia dos seus controlos internos. 

As auditorias serão realizadas de acordo com a programação aprovada pela Comissão de 

Auditoria, órgão que integra a estrutura do serviço, sendo enviada às Caixas a auditar, 

antecipadamente, uma checkHList dos elementos necessários para a auditoria, possibilitando 

a compilação prévia dos documentos e disponibilização dos processos, que servirão de base 

para a execução do serviço.  

Continuarão a ser prestados esclarecimentos directamente pelos auditores, sobre todas as 

questões técnicas que, dentro das suas competências, lhes sejam colocadas pelas Caixas. 

Continuará a ser dada resposta aos trabalhos de investigação específicos, a solicitação da 

Caixa Central, ou das próprias Caixas Agrícolas. 

A prossecução da actividade do Serviço de Auditoria será desenvolvida em estreita 

colaboração com as Caixas Agrícolas e com a Caixa Central, designadamente através do 

DFOA, bem como com as Empresas Instrumentais do Grupo CA. 
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SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiiççççççççoooooooo        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuuççççççççããããããããoooooooo        DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaallllllll        eeeeeeee        AAAAAAAApppppppprrrrrrrroooooooovvvvvvvviiiiiiiissssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        ((((((((SSSSSSSSPPPPPPPPDDDDDDDDAAAAAAAA))))))))        

Face às interrogações que se colocam ao nível da conjuntura económica para 2012, todas as 

previsões apontam para um cenário de recessão da economia Portuguesa. Apesar da 

conjuntura difícil, poderá ser este o início da viragem da economia Portuguesa, desde que 

criadas as condições necessárias para a tão esperada recuperação. 

No que ao Serviço de Aprovisionamento e Produção Documental diz respeito, em 2012 

perspectivamos que o mesmo se desenvolva pelas seguintes orientações: 

AprovisAprovisAprovisAprovisionamentoionamentoionamentoionamento    

Continuaremos a prestar todo o apoio possível às Caixas Agrícolas, no sentido de facilitar a 

sua actividade diária, nomeadamente através do fornecimento de: 

− Impressos, onde continuaremos a desenvolver a nossa acção em estreita colaboração 

com o Departamento de Consultoria e Organização da Caixa Central; 

− Consumíveis informáticos e de papelaria, em que tentaremos corresponder às 

expectativas das Caixas Agrícolas através da disponibilização de produtos de marca, 

com qualidade, e a preços competitivos;  

− Equipamentos de escritório (fax, calculadoras, destruidoras de documentos, 

copiadoras/multifuncionais), sendo nossa intenção continuar a divulgar os protocolos 

para fornecimento deste tipo de equipamentos. Tentaremos estabelecer parceria com 

a CA Informática no sentido de harmonizar o seu fornecimento às Caixas Agrícolas, 

adaptando a nossa gama de produtos às necessidades do Grupo; 

− Equipamentos de segurança e para tratamento de dinheiro, acompanharemos as 

tendências de mercado ao nível destes equipamentos, procurando as melhores 

soluções possíveis e que sirvam os interesses do Crédito Agrícola, baseando a nossa 

análise em critérios como a certificação dos equipamentos e sua fiabilidade, bem 

como a capacidade do fornecedor em garantir o nível de serviço exigido para 

assistência técnica aos mesmos. No que se refere aos equipamentos de tratamento 

de dinheiro, abordaremos esta temática no contexto do grupo de trabalho 

constituído para o efeito, composto por FENACAM, Caixa Central (DO e DCO), CA 

Informática e CA Serviços.  

− Brindes Institucionais, tentaremos corresponder às necessidades do Grupo, através da 

estreita cooperação com o Departamento de Marketing da Caixa Central, e tendo em 

conta os seus contributos em virtude do seu permanente contacto com as Caixas 

Agrícolas. 

Sendo esta uma das áreas que permite aproximar a Federação às Caixas Agrícolas, 

Associadas e Não Associadas, pretendemos reforçar o elo de ligação existente e dinamizáHlo 

através da introdução de um novo formato de relacionamento com as Caixas Agrícolas, mais 

rápido e directo, no que diz respeito à: 
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− Pesquisa de produtos e serviços disponíveis e respectivos preçários; 

− Colocação de encomendas e seu acompanhamento em termos de satisfação da 

própria encomenda; 

− Registo dos equipamentos de tratamento de dinheiro instalados nas Caixas Agrícolas 

e qual o seu estado (em termos de período de garantia e existência ou não de 

contrato de assistência técnica); 

− Colocação dos pedidos de assistência técnica, podendoHse efectuar o respectivo 

acompanhamento. 

No sentido de introduzir estas melhorias, iremos instalar um novo software de gestão em 

complemento do software já existente e que nos irá permitir estabelecer este tipo de ligação 

com as Caixas Agrícolas, podendo estas aceder ao servidor da FENACAM, através de links 

específicos desenvolvidos para o efeito. 

Estas melhorias terão o seu tempo de implementação, que estarão dependentes, por um 

lado da criação da infraHestrutura ao nível das comunicações (situação a verificar com a CA 

Serviços) e por outro, tendo em conta os recursos a alocar ao projecto. 

Iremos continuar a apostar na rede interna CAIS, para disponibilização às Caixas Agrícolas de 

informação de carácter fixo (exemplo: protocolos cuja duração em geral é de um ano, e em 

que não existe alteração ao documento durante o seu período de vigência, catálogos de 

produtos, divulgação dos serviços e respectivo preçário, etc.). 

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

os nossos produtos e serviços. 

Para a concretização deste objectivo terá de ser equacionada pela Direcção da FENACAM a 

contratação de um novo recurso para esta nova filosofia de serviço, em função da dinâmica 

pretendida. 

Aproveitando a visita às Caixas Agrícolas, poderá ser equacionado o alargamento desta 

divulgação a Entidades com as quais já exista relacionamento com o Crédito Agrícola, 

tentando desta forma obter maior rentabilidade dos recursos existentes e a criar. O 

aproveitar desta situação consubstancia a razão para o estabelecimento dos objectivos para 

2012, em termos de vendas.  

Centro de Produção DocumentalCentro de Produção DocumentalCentro de Produção DocumentalCentro de Produção Documental    

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

longo do tempo a disponibilizar um conjunto de soluções tecnológicas e serviços em termos 

de arquivo digital e gestão de documentos, bem como em termos de printing e finishing.  

A sua actividade principal centraHse na gestão de dados, produção e gestão de documentos 

de acordo com as normas e requisitos técnicos definidos para cada tipo de documento e por 

área estratégica (Banca e Seguros).  
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O Crédito Agrícola dispõe hoje de uma estrutura na área de gestão e produção documental 

com tecnologia moderna assente em linhas de produção integradas num sistema de controlo 

total sobre os documentos produzidos o que nos permite prestar um serviço de elevada 

qualidade.  

Para 2012, pretendemos continuar o nosso processo evolutivo desta estrutura, estando em 

curso um projecto para renovação do parque de envelopagem, onde iremos substituir uma 

envelopadora DI 3000, por uma MPS – Mailstream Productivity Series (equipamentos do 

fabricante americano Pitney Bowes), e também pelo aumento da capacidade de impressão a 

preto e capacidade/qualidade de impressão a cores, com a substituição de um equipamento 

de impressão a cores DC5000, por uma IGEN 4 (equipamentos do fabricante americano 

Xerox). 

O âmbito deste projecto será dotar o Centro de Produção Documental de maior capacidade 

produtiva, quer em termos de recepção/processamento de dados, maior capacidade de 

impressão a preto em termos de simplex e duplex (utilizando folha solta, mas permitindo no 

futuro evoluir para folha em continuo caso o volume de produção assim o justifique), maior 

capacidade e qualidade em termos de impressão a cores, e aumento significativo da 

capacidade de envelopagem, sem aumento dos custos de produção: 

 

ParqueParqueParqueParque    HHHH    capacidade instaladacapacidade instaladacapacidade instaladacapacidade instalada    Parque Parque Parque Parque HHHH    capacidade futuracapacidade futuracapacidade futuracapacidade futura    
  

2 Impressoras a preto – Xerox Nuvera 120 

Capacidade total:  

220 impressões por minuto (em simplex) 

180 impressões por minuto (em duplex) 

2 Impressoras a preto – Xerox Nuvera 120 

Capacidade total:  

220 impressões por minuto (em simplex) 

180 impressões por minuto (em duplex) 
     

1 Impressora a cor – Xerox DC5000 

50 impressões por minuto (em simplex) 

30 impressões por minuto (em duplex) 

1 Impressora a cor 1 Impressora a cor 1 Impressora a cor 1 Impressora a cor ––––    Xerox IGEN 4Xerox IGEN 4Xerox IGEN 4Xerox IGEN 4    

120 impressões por minuto (em simplex)120 impressões por minuto (em simplex)120 impressões por minuto (em simplex)120 impressões por minuto (em simplex)    

220 impressões por minuto (em duplex)220 impressões por minuto (em duplex)220 impressões por minuto (em duplex)220 impressões por minuto (em duplex)    
  

2 Envelopadoras – Pitney Bowes DI 3000 

Capacidade total: 

11.000 envelopagens por hora (em DL) 

1 Envelopadora – Pitney Bowes DI 3000 

Capacidade total: 

5.500 envelopagens por hora (em DL) 

1 Envelopadora  1 Envelopadora  1 Envelopadora  1 Envelopadora  HHHH Pitney Bowes MPS Pitney Bowes MPS Pitney Bowes MPS Pitney Bowes MPS    

Capacidade total:Capacidade total:Capacidade total:Capacidade total:    

18.000 envelopagens por hora (em DL)18.000 envelopagens por hora (em DL)18.000 envelopagens por hora (em DL)18.000 envelopagens por hora (em DL) 
  

1 Envelopadora – Pitney Bowes DI950 

Capacidade total: 

3.000 envelopagens por hora (em DL) 

1 Envelopadora – Pitney Bowes DI950 

Capacidade total: 

3.000 envelopagens por hora (em DL) 

 

Sendo evidente o reforço da capacidade produtiva, que em termos de impressão a preto e 

cor, duplica, situação também verificada ao nível da capacidade de envelopagem. No 

entanto, a maisHvalia dos novos equipamentos consiste na tecnologia que incorporam, na 
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componente de impressão conseguiremos imprimir em novos formatos e com melhor 

qualidade através de um software específico para a gestão das cores, em termos de 

envelopagem, obteremos maior flexibilidade, uma gestão centralizada do processo 

produtivo, optimizando os recursos disponíveis, reconhecimento automático de qualquer erro 

e controlo da integridade dos documentos produzidos, garantindo a qualidade do produto 

final.  

Este investimento irá permitir concluir alguns projectos internos, como seja agregar a 

produção documental da CA Seguros (incluindo a produção das cartas verdes de seguro 

automóvel) e automatizar a produção de documentos da CA Vida, conferindo aos seus 

documentos maior qualidade em termos de impressão e maior segurança em termos de 

garantir a integridade dos seus documentos, obtendoHse maior rentabilização da estrutura e 

recursos existentes. Esta unidade foi criada para servir o Crédito Agrícola, e pretende ser um 

elemento agregador e impulsionador de novos serviços a disponibilizar aos Clientes do 

Grupo. 

Sendo um serviço que tem de dar respostas a necessidade diárias concretas, em timmings de 

execução cada vez mais apertados e tendo em conta a crescente e natural exigência em 

termos de qualidade, os investimentos mencionados anteriormente e a considerar neste 

âmbito não irão reflectir qualquer alteração de preçário junto das Caixas Agrícolas.  

Gestão de ChequesGestão de ChequesGestão de ChequesGestão de Cheques    

A gestão contratual do fornecimento de cheques para o Crédito Agrícola continuará a ser 

assegurada pela FENACAM (SPDA). Continuaremos a operar em perfeito entendimento com 

o Departamento de Consultadoria e Organização (Caixa Central), Departamento de Auditoria 

e Controlo (Caixa Central) e o Departamento de Retalho (CA Serviços), no que diz respeito à 

implementação e cumprimento das situações decorrentes da aplicação da legislação 

relacionada com os cheques. 

Nestas 3 áreas de actuação do SPDA, iremos continuar a fornecer o máximo de informação 

organizada, quer seja através de circulares, quer através de catálogos de produtos ou 

folhetos de divulgação dos serviços, utilizando a intranet (CAIS) para colocação de toda a 

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

InstalaçõesInstalaçõesInstalaçõesInstalações    

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

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

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

exerceremos atitude activa no sentido de melhorar e preservar as instalações. De referir que, 

tendo em conta os investimentos a realizar na área do Centro de Produção Documental, será 

necessário a realização de obras de adaptação e criação de condições à instalação dos novos 

equipamentos (cumprindo com os requisitos eléctricos e ambientais necessários ao correcto 

funcionamento dos equipamentos). 
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Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos    

A equipa do SPDA é constituída por 19 Colaboradores (sendo que 3 elementos estão a 

colaborar em regime de subcontratação). Para 2012, derivado do tipo de serviço a prestar às 

Caixas Agrícolas e Empresas do Grupo, e perspectivando um possível alargamento do serviço 

a outras Entidades relacionados com o Crédito Agrícola, a estrutura do quadro de pessoal do 

SPDA poderá ter de ser alterada em virtude dos novos serviços a disponibilizar bem como em 

função dos novos investimentos a realizar, devendo ser equacionada a contratação de dois 

novos recursos. 

SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiiççççççççoooooooo        AAAAAAAAddddddddmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvvvvoooooooo        eeeeeeee        FFFFFFFFiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooo        ((((((((SSSSSSSSAAAAAAAAFFFFFFFF))))))))        

O SAF é o Serviço da Federação que congrega todo o tratamento da informação financeira e 

onde estão centralizadas grande parte das tarefas administrativas. 

Cabe a este Serviço o enquadramento contabilístico  e fiscal da documentação recebida, o 

controlo dos fluxos financeiros, o controlo interno da documentação, a análise financeira da 

informação processada, a elaboração do reporte à Caixa Central, o processamento de 

vencimentos, a manutenção e actualização dos registos de pessoal, o apoio logístico à 

manutenção das infraHestruturas, entre outros. 

Este é um Serviço de cariz eminentemente técnico, com tarefas de elevado grau de 

complexidade. É confrontado regularmente com solicitações, tanto internas como externas, 

que requerem um acompanhamento permanente da legislação em vigor e de diversa 

documentação técnica. 
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ORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTO    

O Orçamento da FENACAM para 2012 foi elaborado num contexto de grande incerteza 

económica, desconhecendoHse a esta altura se certos acontecimentos em países da Zona 

Euro, não terão um efeito ainda mais devastador na nossa economia.  

Para cálculo das variações estimadas para 2012, ao nível dos Gastos, teveHse como referência 

o Documento de Estratégia Orçamental 2011H2015 elaborado pelo Governo.  

Os valores estimados para 2012, tiveram por base as contas de Agosto, extrapoladas para 

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

existentes a esta data. 

 

 

ORÇAMENTO 2011                                                                                                                                         EurORÇAMENTO 2011                                                                                                                                         EurORÇAMENTO 2011                                                                                                                                         EurORÇAMENTO 2011                                                                                                                                         Eurosososos    

2010201020102010    2011201120112011    2011201120112011    2012201220122012    
        

RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    

RENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOS                                    

  Vendas 3.178.202 2.850.000 2.875.000 3.1103.1103.1103.110.000.000.000.000    
  Prestações de Serviços     3.475.609 3.193.000 3.595.530 4.0774.0774.0774.077.000.000.000.000    
  Subsídios à Exploração  250.000 250.000 250.000 250.0250.0250.0250.000000000    
  CMVMC  (2.645.384)       (2.031.500)     (2.446.320)   (2.670.0  (2.670.0  (2.670.0  (2.670.000)00)00)00)    
  FSE  (2.147.017)       (1.850.000)     (2.005.256)   (2.095  (2.095  (2.095  (2.095.000).000).000).000)    
  Gastos com o Pessoal  (3.248.577)       (3.290.000)     (3.216.221)   (3.120  (3.120  (3.120  (3.120.000).000).000).000)    
  Provisões (15.223) 0 0 0000    
  Outros Rendimentos e Ganhos   2.228.086         1.293.472       1.316.138     1.088.441   1.088.441   1.088.441   1.088.441        
  Outros Gastos e Perdas       (109.820)            (35.000)          (28.552)       (24      (24      (24      (24.000).000).000).000)    

Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Resultado Antes de Depreciações, Gastos de 
FinancFinancFinancFinanciamento e Impostosiamento e Impostosiamento e Impostosiamento e Impostos    

        965.965.965.965.876876876876              379.972      379.972      379.972      379.972         340.318 340.318 340.318 340.318          616.441      616.441      616.441      616.441    

  Gastos de Depreciação e de Amortização (329.119)          (320.000)        (281.576)      (265     (265     (265     (265.00.00.00.000)0)0)0)    

Resultado OperacionalResultado OperacionalResultado OperacionalResultado Operacional            636.636.636.636.757757757757              59.972      59.972      59.972      59.972            58.741    58.741    58.741    58.741               351.441       351.441       351.441       351.441        

  Juros e Rendimentos Similares Obtidos 3.717 25.000 21.000 25.00025.00025.00025.000    
  Juros e Gastos Similares Obtidos       (6.260)            (8.080)            (7.853)         (4.000)        (4.000)        (4.000)        (4.000)    

Resultado Antes de ImpostosResultado Antes de ImpostosResultado Antes de ImpostosResultado Antes de Impostos            634.634.634.634.214214214214              76.892      76.892      76.892      76.892            71.889    71.889    71.889    71.889           372.441       372.441       372.441       372.441        

  Imposto Rendimento Período (109.514) 0 0 0000    

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO      524.701  524.701  524.701  524.701              76.892      76.892      76.892      76.892            71.889    71.889    71.889    71.889           372.441       372.441       372.441       372.441        
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Para a obtenção do orçamento de 2012 foram considerados os seguintes pressupostos: 
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RRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        

Vendas dVendas dVendas dVendas de Mercadoriase Mercadoriase Mercadoriase Mercadorias    

Nesta rubrica, são registadas as Vendas da área de Aprovisionamento às CCAM e Empresas 

do Grupo, a evolução esperada é a que se pode observar pelo quadro seguinte: 

Vendas de Vendas de Vendas de Vendas de ChequesChequesChequesCheques    

Neste quadro, apresentaHse a facturação da venda de cheques às CCAM: 

 

O valor realizado em 2010, diz respeito unicamente a cinco meses.  

Prestações de ServiçosPrestações de ServiçosPrestações de ServiçosPrestações de Serviços    

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

 2010201020102010        2011201120112011        2011201120112011    2012201220122012        
    RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
SATASATASATASATA    601.991601.991601.991601.991    583583583583.000.000.000.000    802.170802.170802.170802.170    1.0411.0411.0411.041....000000000000    
Avaliações Imobiliárias 582.673 580.000 800.000 1.0401.0401.0401.040.000.000.000.000    
Assistência Técnica CCAM, Projectos e Outros 19.318 3.000 2.170 1111.000.000.000.000    
SPDASPDASPDASPDA    2.873.6182.873.6182.873.6182.873.618    2.6102.6102.6102.610.000.000.000.000    2.7622.7622.7622.762....000000000000    3333....036036036036.000.000.000.000    
Protocolos SPDA 129.913 110.000 112.000 121.000121.000121.000121.000    
CPD  2.627.829 2.500.000 2.650.000 2.2.2.2.915915915915.000.000.000.000    
Gestão Cheques CA 115.876 0 0 0000    
Serviço AuditoriaServiço AuditoriaServiço AuditoriaServiço Auditoria    0000    0000    31.36031.36031.36031.360    0000    
Auditorias a Não Associadas 0 0 31.360 0000    

TOTALTOTALTOTALTOTAL 3.475.6093.475.6093.475.6093.475.609    3.3.3.3.193193193193.000.000.000.000    3.5953.5953.5953.595....530530530530    4444....077077077077.000.000.000.000    

Os pressupostos utilizados na sua orçamentação, foram de acordo com as estimativas dos 

respectivos serviços. 

Subsídios à ExploraçãoSubsídios à ExploraçãoSubsídios à ExploraçãoSubsídios à Exploração    

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

(FGCAM) relativa às auditorias solicitadas por este organismo. 

A sua evolução nos últimos anos tem sido a seguinte: 

 

 2020202010101010    2011201120112011    2011201120112011    2012201220122012    
    RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
   VENDAS   VENDAS   VENDAS   VENDAS    2.873.749 2.350.000 2.350.000 2.2.2.2.585585585585.000.000.000.000    

 2010201020102010    2011201120112011    2011201120112011    2012201220122012    
    RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçameOrçameOrçameOrçamentadontadontadontado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
   VENDAS   VENDAS   VENDAS   VENDAS DE CHEQUES DE CHEQUES DE CHEQUES DE CHEQUES    304.453 500.000 525.000 525525525525.000.000.000.000    

Euros 

Euros 

Euros 
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 Nº Auditorias Pedidas pelo FGCAMNº Auditorias Pedidas pelo FGCAMNº Auditorias Pedidas pelo FGCAMNº Auditorias Pedidas pelo FGCAM    EvoluçãoEvoluçãoEvoluçãoEvolução    
Ano 2007Ano 2007Ano 2007Ano 2007    24 H8% 
Ano 2008Ano 2008Ano 2008Ano 2008    20 H17% 
Ano 2009Ano 2009Ano 2009Ano 2009    20 0% 
Ano 2010Ano 2010Ano 2010Ano 2010    20 0% 
Ano 2011Ano 2011Ano 2011Ano 2011    20 0% 

ManteveHse a tendência dos últimos quatro anos, não se alterando o número de auditorias 

solicitadas. 

ConsiderouHse, assim, para o ano de 2012 uma manutenção no número de pedidos, 

correspondentes a um rendimento esperado de 250.000,00 euros. 

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

Quotização Estatutária 

Esta conta reflecte o valor estimado para a Quotização de 2012, a pagar pelas CCAM 

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

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

− Parte Fixa – 2.500 euros; 

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

contas aprovadas disponíveis – ano 2010). 

 
Evolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização Estatutária    

 2010201020102010    2020202011111111    2020202011111111          2012      2012      2012      2012    
 RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    

Quotização Fixa (*1Quotização Fixa (*1Quotização Fixa (*1Quotização Fixa (*1))))           
Nº Associadas 84 80 82 81818181    
Valor 213.562 200.000 205.000 202.5202.5202.5202.500000000    

Quotização VariávelQuotização VariávelQuotização VariávelQuotização Variável           
% Activo Líquido 0,01010% 0,01010% 0,01010% 0,0075750,0075750,0075750,007575%%%%    
Valor 1.103.915 1.093.472 1.093.472 885.941885.941885.941885.941    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.317.4771.317.4771.317.4771.317.477    1.293.4721.293.4721.293.4721.293.472    1.298.4721.298.4721.298.4721.298.472    1.0881.0881.0881.088....441441441441    
(*(*(*(*1111)))) O valor da quota fixa é anualmente afectado negativamente pelas fusões, proporcionalmente, conforme data de escritura. 

 

No cálculo da quotização variável, considerouHse a uma redução do seu montante em 25%. 

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos SimilaresJuros, Dividendos e Outros Rendimentos SimilaresJuros, Dividendos e Outros Rendimentos SimilaresJuros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares    

Para 2012 orçamentaramHse os seguintes valores: 

− Face a um previsível aumento das taxas de juro, ainda que reduzido, foi considerado um 

valor aproximado de 8.500 euros em juros de aplicação de excedentes de tesouraria; 

− O valor restante de 16.500 euros, diz respeito a dividendos esperados em participações. 

    

Euros 
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GGGGGGGGAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        

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

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

SPDA com a seguinte evolução: 

Evolução do CMVMCEvolução do CMVMCEvolução do CMVMCEvolução do CMVMC    
 2010201020102010    2011201120112011    2011201120112011    2012201220122012    
 RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    

Consumo de MercadoriasConsumo de MercadoriasConsumo de MercadoriasConsumo de Mercadorias           
Aprovisionamento 2.259.552 1.856.500 1.880.000 2222....070070070070....000000000000    

Cheques 162.572 0 262.500 260260260260....000000000000    
Consumo de MatériasConsumo de MatériasConsumo de MatériasConsumo de Matérias           

CPD – Centro Produção Documental 223.260 175.000 303.820 340340340340....000000000000    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.645.3842.645.3842.645.3842.645.384    2.0312.0312.0312.031....500500500500    2.4462.4462.4462.446....320320320320    2.670.02.670.02.670.02.670.000000000    

O consumo de mercadorias, relativo aos cheques em 2010, diz respeito unicamente a cinco 

meses.    

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

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

2010201020102010    2011201120112011    2011201120112011    2012201220122012    
        

RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    Orçamentado  Orçamentado  Orçamentado  Orçamentado      PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
SERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                    
    Trabalhos Especializados 1.333.251,94 1.164.000,00 1.320.810,68 1.3501.3501.3501.350.000,00.000,00.000,00.000,00    
    Publicidade e Propaganda 7.453,00 2.660,00 9.669,89 10101010....000000000,000,000,000,00    
    Vigilância e Segurança 9.689,82 4.350,00 4.381,32 4.4.4.4.555500000,0,0,0,00000000    
    Honorários 21.403,50 26.500,00 17.778,50 18.18.18.18.650650650650,00,00,00,00    
    Conservação e Reparação 121.969,16 80.300,00 77.676,07 120.0120.0120.0120.000,0000,0000,0000,00    
MATERIAISMATERIAISMATERIAISMATERIAIS                  
    Livros e Doc.Técnica 830,27 855,00 832,73 850850850850,00,00,00,00    
    Material de Escritório 24.659,95 23.500,00 21.830,99 22.35022.35022.35022.350,00,00,00,00    
    Artigos p/Oferta 5.946,44 10.830,00 17.330,04 18.0018.0018.0018.000,000,000,000,00    
    Material de Embalagem 3.089,14 2.520,00 2.918,55 3.003.003.003.000,000,000,000,00    
ENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOS                  
    Electricidade 31.076,16 20.730,00 21.366,36 26.0026.0026.0026.000,000,000,000,00    
    Combustíveis  61.818,33 62.170,00 66.548,53 70.0070.0070.0070.000,000,000,000,00    
    Água 2.333,22 2.630,00 1.209,14 1.4001.4001.4001.400,00,00,00,00    
   Outros 40,60 0,00 0,00 0,000,000,000,00    
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES                  
    Deslocações e Estadas 214.176,20 216.055,02 222.312,32 230.000,00230.000,00230.000,00230.000,00    
    Transporte de Mercadorias 56.598,46 46.220,00 46.715,94 50.0050.0050.0050.000,000,000,000,00    
SERVIÇOS DIVSERVIÇOS DIVSERVIÇOS DIVSERVIÇOS DIVERSOSERSOSERSOSERSOS                  
    Rendas e Alugueres 18.000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00    
    Comunicação 89.252,56 81.725,00 67.192,02 69.69.69.69.000000000000,00,00,00,00    
    Seguros 27.231,54 27.715,00 26.391,58 27.00027.00027.00027.000,00,00,00,00    
    Contencioso e Notariado 372,98 0,00 1.237,82 1.2501.2501.2501.250,00,00,00,00    
    Despesas de Representação 31.507,34 12.430,00 15.394,10 16161616....000000000000,00,00,00,00    
    Limpeza, Higiene e Conforto 32.741,73 22.870,00 28.450,91 23.0023.0023.0023.000,000,000,000,00    
    Outros Serviços 53.574,34 41.940,00 35.208,87 34.0034.0034.0034.000,000,000,000,00    

        TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.147.02.147.02.147.02.147.011116,66,66,66,68888    1.850.000,021.850.000,021.850.000,021.850.000,02    2.005.256,362.005.256,362.005.256,362.005.256,36    2.0952.0952.0952.095.000,00.000,00.000,00.000,00    

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

Euros 

Euros 
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− Evolução esperada da actividade da Federação; 

− Informação à data relativa a compromissos a assumir em 2012; 

− Inflação prevista no Documento de Estratégia Orçamental 2011H2015 elaborado pelo 

Governo, que à data estimava o valor de 2,3%; 

− Prudência face à conjuntura económica. 

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

H Trabalhos EspecializadosTrabalhos EspecializadosTrabalhos EspecializadosTrabalhos Especializados    – esta rubrica, representa cerca de 60% da totalidade dos 

FSE. A sua composição maioritária, diz respeito aos Gastos com a Produção Documental, 

estando ao abrigo de acordo contratual como o fornecedor, logo de carácter mais 

previsível e controlável. 

H Conservação e Reparação Conservação e Reparação Conservação e Reparação Conservação e Reparação – aqui encontramHse cerca de 6% dos FSE, também grande 

parte relacionado com a conservação das máquinas da Produção Documental. 

Os restantes FSE, maioritariamente, dizem respeito a Gastos com o funcionamento normal 

da Federação, como por exemplo: limpezas, material de escritório, comunicações, seguros, 

entre outros.    

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

Foi considerado, que para o cálculo dos Gastos com Pessoal, existiria uma ligeira redução.     

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

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

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

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

Federação (5 anos). 

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

Impostos 

Para esta rubrica foi estimado um valor de 1.500 euros, dentro do previsto para o realizado 

em 2011. 

Quotizações 

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

Federação se encontra associada, nomeadamente CONFAGRI – Confederação Nacional de 

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

do Crédito Agrícola, AEBC – Associação Europeia de Bancos Cooperativos, IRU – União 
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Internacional de Raiffeisen, prevendoHse um valor de cerca de 20.000 euros dentro das 

estimativas de anos anteriores. 

Gastos e Perdas de FinanciamentoGastos e Perdas de FinanciamentoGastos e Perdas de FinanciamentoGastos e Perdas de Financiamento    

Estão reflectidos nesta rubrica os gastos financeiros com: 

− Juros de contratos de locação financeira de viaturas e de equipamentos existentes; 

− Comissões bancárias. 

Lisboa, 21 de Outubro de 2011 

 
A DIRECÇÃO 

 

Presidente 
Francisco João Bernardino da SilvaFrancisco João Bernardino da SilvaFrancisco João Bernardino da SilvaFrancisco João Bernardino da Silva    

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Azambuja    

ViceHPresidente    
Arnaldo Filipe Rodrigues dos SantosArnaldo Filipe Rodrigues dos SantosArnaldo Filipe Rodrigues dos SantosArnaldo Filipe Rodrigues dos Santos    

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Ribatejo Norte 

Secretário 
António Germano Fernandes de Sá António Germano Fernandes de Sá António Germano Fernandes de Sá António Germano Fernandes de Sá e Abreue Abreue Abreue Abreu    

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave 

Tesoureiro 
César da Silva FerreiraCésar da Silva FerreiraCésar da Silva FerreiraCésar da Silva Ferreira    

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos 

Vogal 
João Batista Moreira PeresJoão Batista Moreira PeresJoão Batista Moreira PeresJoão Batista Moreira Peres    

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Bairrada e Aguieira 
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PARECERPARECERPARECERPARECER    DODODODO    CONSELHOCONSELHOCONSELHOCONSELHO    FISCALFISCALFISCALFISCAL    

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

Plano de Actividades e Orçamento para o ano de dois mil e doze, apresentado pela Direcção 

da Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, Federação Cooperativa de 

Responsabilidade Limitada. 

Da análise efectuada constataHse um incremento acentuado da dinâmica da Federação e 

realçaHse a especial atenção na busca de soluções de sustentabilidade que integrem não só o 

universo das Caixas Agrícolas e as empresas associadas, mas também, apoiada numa estreita 

relação de cooperação com a estrutura dirigente da Caixa Central. 

Não menos importante será também a intenção de abrir os serviços da Federação a 

mercados Institucionais fora do Grupo Crédito Agrícola. 

Registamos as principais metas e objectivos para as várias áreas de actuação, tais como: 

1. Objectivos institucionais 

a. Revisão do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo. 

b. Modernização dos Estatutos e do Regulamento Eleitoral. 

2. Objectivos de Gestão 

a. Serviço de Apoio Técnico (SATA): 

i. Criando autoHsustentabilidade através do alargamento da base 

de clientes e introdução de novas funcionalidades. 

b. Serviço de Produção Documental e Aprisionamento (SPDA): 

i. Aumento de 10% do volume de negócios através do aumento 

da quota de mercado no seio do Grupo e oferta de serviços a 

mercados institucionais fora do Crédito Agrícola.  

c. Serviço de Auditoria (SAUD): 

i. Consolidação do novo modelo funcional e prossecução do 

objectivo principal, possibilitando a oferta de um serviço 

integrado de Auditoria/Certificação de Contas, através de um 

ROC ou de uma SROC, garantindo autonomia, qualidade, 

simplificação de procedimentos e redução de custos para as 

Caixas Agrícolas. 

3. Manutenção do modelo de quotização previsto na alínea b) nº 1 do artigo 9º 

dos Estatutos, com redução de 25% da quota variável em relação a 2011. 

Merece também destaque a rubrica de Novos Projectos para 2012, como resultado da nova 

dinâmica aportada à gestão da Federação, tais como: 
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1. Criação, em parceria com a Caixa Central, de uma Central de Compras do 

tipo virtual, para as grandes compras do Grupo Crédito Agrícola. 

2. Aposta na Formação Profissional, promovendo um conjunto de acções de 

formação profissional destinado aos membros dos Órgãos Sociais do Crédito 

Agrícola. 

3. 2012 Ano Internacional das Cooperativas – será promovido um Seminário 

Internacional para debate das vertentes cooperativa e associativa das Caixas 

Agrícolas e o contributo das mesmas para o desenvolvimento económico e 

social do país. 

4. Política de Comunicação – Manutenção e melhoria da Newsletter “Linha 

Directa” bem como criação de um site da FANACAM alojado no portal do 

Crédito Agrícola, como forma de comunicação permanente e informação das 

actividades dos diferentes serviços da Federação.  

5. Manutenção das representações e participações institucionais a nível Nacional 

e Internacional que se considerem relevantes. 

O resultado antes de impostos previsto para 2012 apresenta um crescimento de 418% 

quando comparado com o resultado previsto para o final do exercício de 2011. Este 

resultado deveHse fundamentalmente a uma previsão de aumento dos custos de operação na 

ordem dos 3% contra um incremento previsto de 6% do lado dos proveitos, incluindo aqui 

as respectivas quotizações.  

O aumento previsto dos custos operacionais em 3%, justificaHse pela conjugação dos 

incrementos do CMVMC em 9% e dos FSE em 4%, ambos por força do aumento previsto 

das vendas e das prestações de serviços, beneficiando ainda da redução estimada de 3% nos 

gastos com pessoal, quando comparado com a previsão de encerramento para 2011. 

O incremento estimado dos proveitos em 6%, é o resultado da combinação do aumento 

previsto nas vendas e nas prestações de serviços em 8% e 13% respectivamente, superando 

o impacto da redução em 17%, no conjunto das quotizações das Caixas Agrícolas. 

Estamos assim perante uma matriz equilibrada da estrutura operacional, que evidencia um 

adequado controlo dos custos da operação. 

A previsão de redução dos Gastos de Depreciações e Amortizações na ordem dos 6% 

representa também uma importante contribuição para o nível de Resultados Líquidos previsto 

para o ano de 2012. 

A combinação destas variações resulta numa melhoria esperada do Resultado Operacional da 

Federação, em cerca de 498%. 

A quotização fixa, por força do processo de fusões continuará a sua tendência de redução. 

TornaHse assim cada vez mais premente, encontrar novas formas de comparticipação por 

parte das Caixas associadas na sustentabilidade da Federação, através de critérios de justiça e 

equidade na cooperação das associadas. 
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A abertura do SATA e do SPDA a mercados institucionais fora do Grupo Crédito Agrícola, 

poderá representar uma importante contribuição para uma cada vez maior sustentabilidade 

económica da Federação. Para tal, será fundamental o empenho das Caixas Agrícolas, 

Empresas Associadas e Caixa Central, na divulgação dos novos serviços e angariação de 

novos clientes, que incrementem a rentabilidade daqueles departamentos. 

Por fim, queremos registar e agradecer a total disponibilidade manifestada pelo Serviço 

Administrativo e Financeiro, pelo Serviço de Secretariado, pelo Revisor Oficial de Contas da 

Federação. Queremos agradecer particularmente o apoio que sempre tivemos da Direcção da 

Federação não só na pessoa do seu Presidente, mas também dos demais Directores para com 

este órgão, disponibilizando toda a informação requerida e prestando todos os 

esclarecimentos solicitados. 

O Conselho Fiscal da FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, 

Federação Cooperativa de Responsabilidade Limitada, dá assim o seu parecer favorável ao 

Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2012, apresentado pela Direcção desta 

Federação, propondo a sua aprovação pela Assembleia Geral. 

Lisboa, 28 de Outubro de 2011 

O CONSELHO FISCAL 

Presidente 

João Manuel Correia da SaúdeJoão Manuel Correia da SaúdeJoão Manuel Correia da SaúdeJoão Manuel Correia da Saúde    

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira 

Relator 

Manuel António Chaveiro de Sousa SoaresManuel António Chaveiro de Sousa SoaresManuel António Chaveiro de Sousa SoaresManuel António Chaveiro de Sousa Soares    

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Cadaval 

Secretário 

Francisco Eduardo das Neves RebeloFrancisco Eduardo das Neves RebeloFrancisco Eduardo das Neves RebeloFrancisco Eduardo das Neves Rebelo    

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro  
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