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1. ÓRGÃOS SOCIAIS DA CAIXA CENTRAL 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Presidente
Carlos Alberto Courelas

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores
Francisco Amâncio Oliveira Macedo

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

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

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

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

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

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO

Presidente

João António Morais da Costa Pinto

Vogal

Licínio Manuel Prata Pina

Vogal

Renato Manuel Ferreira Feitor

Vogal

José Fernando Maia Alexandre 

Vogal

Maria Júlia de Almeida Rocha



01 PERFIL DO GRUPO FINANCEIRO 
CRÉDITO AGRÍCOLA

13

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

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

CONSELHO CONSULTIVO

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Baixo Vouga

Presidente

José Luís Sereno Gomes Quaresma

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira

João Manuel Correia da Saúde

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alenquer

Hélio José de Lemos Rosa

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Batalha

João Afonso Marto Ramos

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beja e Mértola

Francisco José Salgueiro Correia 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Douro, Corgo e Tâmega

Alcino Pinto dos Santos Sanfins

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lourinhã

António Augusto Nascimento Mateus

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Ribatejo Norte

Arnaldo Filipe Rodrigues Santos

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Zona do Pinhal

Ângelo de Jesus Antunes 

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

Adriano Augusto Diegues
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2. ORGANOGRAMA DO GRUPO

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

Consolidação Integral       Consolidação por Equivalência Patrimonial 

À data de: 31/12/2009

CAIXAS ASSOCIADAS

CAIXA CENTRAL

CA VIDA

CA SEGUROS

CRÉDITO AGRÍCOLA
S.G.P.S.

CA CONSULT CA GEST

CA FINANCE

CA IMÓVEIS

CA INFORMÁTICA

CA SERVIÇOS

CCCAM SGPS
Unipessoal Lda.

RURAL RENT

(1) FENACAM

AGROCAPITAL
SCR

FIQ
CENTRAL FRIE

FCR INOVCAPITAL
GLOBAL 2

FIQ
AGROCAPITAL 1

FII CA
IMOBILIÁRIO

FII CA
PATRIMÓNIO
CRESCENTE

FII CA
ARRENDAMENTO

HABITACIONAL

SICAM

100,00%

10,00%

100,00%

79,20%

12,34%

23,79%
8,09%

5,85%

92,16%

7,84%

100,00%

100,00%

0,10%

0,68%

57,28%

32,64%

96,72%

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

100,00%

84,68%

20,25%

1,10%

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

3,33%

2,58%
0,37%
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3. PRINCIPAIS FACTOS DA ACTIVIDADE DO GRUPO NO ANO 2009 

A evolução da actividade do Crédito Agrícola em 2009 enfrentou uma conjuntura macroeconómica 

claramente desfavorável, com significativas quebras da actividade económica, forte impacto 

no tecido empresarial, e de subida da taxa de desemprego para máximos históricos.

Para além dos aspectos referidos em detalhe na análise financeira e na análise do negócio, 

são de destacar na actividade do Grupo em 2009 os seguintes pontos:

Desenvolvimento Institucional, Organizacional e Tecnológico

O Programa de Modernização abarcou um conjunto de iniciativas que visaram garantir  

a adequação do Grupo às acrescidas exigências em matéria de regulação, assim como  

a melhoria da sua eficácia e produtividade, e a contenção de custos operacionais.

No contexto do Plano de Negócios e Eficiência, destaca-se a entrada em produção de novas 

funcionalidades do Internet Banking para clientes empresas, assim como a definição do modelo 

de automatização dos processos da plataforma de referência e gestão documental, cuja  

infra-estrutura será implementada em 2010. 

Em 2009 continuou a promover-se a fusão de CCAM, como veículo de consolidação económico-

-financeira e reorganização estrutural do SICAM, tendo-se realizado 3 fusões o que permitiu 

que em 2009 o número de Caixas se reduzisse a 88.

No âmbito do apoio comercial prestado às CCAM, destacam-se as seguintes iniciativas 

realizadas com as Caixas participantes no Projecto de Apoio à Dinamização do Negócio (ADN): 

acompanhamento da execução dos objectivos e planeamento local definidos; na gestão 

da actividade comercial, suporte na definição de objectivos comerciais por Caixa e Balcão, 

desenvolvimento de Planos de Acção Comercial, apoio na preparação e execução das 

Campanhas do Plano de Marketing, de Campanhas Comerciais e de Acções Comerciais locais 

e a implementação da “Gestão Comercial Proactiva”. 

Foi diligenciada em 2009 uma iniciativa que tem por objectivo introduzir no SICAM ferramentas 

de gestão de processos suportadas em tecnologias de workflow e Gestão Documental. 

A plataforma de automatização de processos integra componentes processuais (melhores 

práticas e recomendações relativas aos processos), organizacionais (funções e regras  
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de segregação aplicáveis, metodologias de gestão operacional das equipas de trabalho)  

e tecnológicas (sistemas de workflow e gestão documental com  digitalização).

Dando continuidade ao trabalho realizado em anos anteriores, o desenvolvimento da plataforma 

de referência organizacional teve durante o ano de 2009 como principais objectivos  

a sistematização das práticas de gestão de risco e a prioritização de áreas para adopção  

da plataforma de automatização. Recorde-se que esta plataforma tem por objectivo referenciar 

as melhores práticas e recomendações aplicáveis aos diversos aspectos da actividade 

das Caixas Agrícolas, incluindo os seus processos de negócio e de suporte, em linha com 

ferramentas tecnológicas, organizacionais e metodológicas disponíveis no SICAM.

No primeiro semestre de 2009, destaque ainda para o projecto de alargamento da Função 

Compliance ao Grupo Crédito Agrícola, tendo sido designados elementos em todas as Caixas 

Agrícolas e áreas da Caixa Central, com a missão de garantir um elevado nível de conformidade 

da actividade das suas organizações com a legislação e regulamentação em vigor, e ainda com 

as melhores práticas, através da análise e controlo do risco de compliance. Para o efeito, 

promoveram-se acções de formação que contaram com a participação dos Compliance 
Monitors de todas as Caixas Agrícolas e estruturas da Caixa Central.

Em Março de 2009 disponibilizou-se aos utilizadores das Caixas Associadas a aplicação DFOA 

On Line, plataforma que integra e relaciona a base de dados criada pela infra-estrutura 

de Informação de Gestão do Ruris+, com a base de dados existente, permitindo a cada Caixa 

a análise económico–financeira atempada de um conjunto alargado de indicadores de gestão, 

com base nos respectivos registos contabilísticos.

Relativamente ao SIBAL, a nova aplicação de Balcões, projecto que decorre no âmbito do CA 

Serviços, finalizou-se o seu desenvolvimento e testes de controlo de qualidade da nova solução 

de Balcão, e operou-se uma instalação piloto na CCAM de Loures, Sintra e Litoral (15 Balcões). 

Em 2009 foi concluída e disponibilizada a plataforma de e-Learning do Crédito Agrícola (Sal@ctiva), 

com divulgação do primeiro curso inteiramente desenvolvido com recursos internos do Grupo 

(1.170 inscrições).

Foi ainda entregue o processo de Acreditação da Caixa Central enquanto entidade formadora, 

junto da Direcção Geral para o Emprego e Relações de Trabalho (DGERT).

Em 2009 foi implementado o “Projecto Multifuncional” que visou promover uma melhor 
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compreensão do ambiente de escritório e dos processos de trabalho a ele associados, com o objectivo  

de aumentar a sua eficiência, melhorar a produtividade, reduzir e controlar custos e contribuir 

para simplificar as actividades e operações de apoio ao negócio. Após consolidação do sucesso 

na implementação do Projecto Multifuncional no Edifício Castilho, procedeu-se ao alargamento  

do projecto aos restantes edifícios e agências, bem como a algumas Caixas Associadas. 

No âmbito da divulgação do Balcão de referência do Crédito Agrícola, a Caixa Central 

disponibilizou integralmente, via intranet do Crédito Agrícola, o projecto Modelo de Referência, 

para utilização das CCAM. Neste contexto, proporcionou-se às Caixas Associadas apoio na área 

técnica, na prestação de serviços no âmbito dos projectos de arquitectura e de consultadoria 

de gestão e coordenação de obra.

Em 2009 consolidou-se a Função ALM – Gestão de Activos e Passivos, tendo o Comité de Gestão 

de Activos e Passivos (ALCO) centrado a sua atenção no desenvolvimento de soluções que 

pudessem contribuir para mitigar o impacto do contexto adverso do mercado sobre a margem 

financeira da Caixa Central e do SICAM. Num ambiente de elevada incerteza promoveu-se 

igualmente a concretização de acções tendentes à gestão e defesa da liquidez do Grupo.

Foi criado um mecanismo específico para a cobertura de depósitos a prazo por parte das CCAM 

junto da Caixa Central, tendo sido feito o acompanhamento do produto e a sua adaptação  

às situações concretas colocadas pelas CCAM, tendo sido elaborados mecanismos de controlo 

e reporte da utilização do produto por parte das CCAM.

Foi ainda efectuado o upgrade da plataforma informática desenvolvida pela CA Serviços para 

a distribuição de Depósitos Estruturados, de forma a atender a necessidades específicas e para 

flexibilizar a sua utilização. O referido upgrade envolve produção automática de documentação, 

flexibilização das coberturas, inclusão de novo contrato e de cativo aos depósitos.

No âmbito da dinamização e apoio aos Auditores do Crédito Agrícola, destacamos a contínua 

assessoria à Comissão de Auditoria e Controlo Interno e a realização de eventos globais para 

fomentar e desenvolver competências e fortalecer o espírito de grupo entre a comunidade de Auditores. 

Imagem, Notoriedade e Promoção do Negócio

O Crédito Agrícola foi o anfitrião da reunião do Comité Executivo da Associação Europeia  

de Bancos Cooperativos, que se realizou em Lisboa no início de Junho, contando com a participação 
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da generalidade dos bancos cooperativos europeus, alguns dos quais constituem instituições  

de grande peso no panorama bancário europeu. Sua Excelência o Governador do Banco de Portugal 

proferiu, na ocasião, uma importante comunicação no decorrer dos trabalhos do Comité.

Em termos de imagem e marketing, o Grupo CA em 2009 mudou de posicionamento e de assinatura, 

e apresentou uma nova campanha de soluções de poupança. 

A nova assinatura “Juntos Somos Mais. Desde 1911”, reflecte o posicionamento distintivo 

do Crédito Agrícola em que os valores de ajuda mútua e solidariedade se materializam numa 

única palavra: Cooperativismo. 

A campanha publicitária das novas soluções de poupança CA (Depósitos a Prazo L, XL e XXL, 

Contas Super Depósito Crescente e Super Depósito Crescente Mais, Poupança CA Aforro  

e Poupança Máxima Tradição) voltou a contar com a presença de Sílvia Alberto, e procurou 

transmitir a imagem de uma instituição moderna, humana, presente no mercado actual  

e capaz de satisfazer todas as necessidades dos seus actuais e potenciais clientes. Promoveu-se 

assim, o lançamento de produtos de captação de recursos com condições de comercialização 

particularmente atractivas, sustentados na constituição e gestão de carteiras de cobertura 

específicas (ex.: DP L, DP XL, DP XXL e DP CA Aforro Crescente). 

No âmbito do plano de marketing uma das acções que se destacou com grande relevância 

foi o patrocínio ao ”CA – Minuto de Economia 2009”, um programa televisivo com um formato 

diferenciador sobre actualidades financeiras e económicas.

Importa ainda relevar a criação de novos produtos de desintermediação de recursos como 

são exemplo: o produto “Euribor II” que é um Fundo Especial de Investimento Aberto, o Fundo  

de Investimento aberto “CA Saúde Valorização” a 4 anos e o “CA PPR”, um produto de poupança  

a médio/longo prazo para salvaguarda de rendimentos complementares da reforma. 

Ao nível do crédito foram criados os seguintes produtos: o Crédito Habitação para Desempregados 

(ao abrigo do Decreto Lei 103/2009), uma linha de crédito extraordinária disponibilizada pelo 

Estado, e o Crédito Habitação Fundo Investimento Imobiliário, uma modalidade de empréstimo 

de médio e longo prazo destinado à aquisição, construção de habitação e troca de casa  

que se encontram disponíveis no FII CA.

Ainda no domínio do crédito, merece destaque a adesão do Crédito Agrícola, através da Caixa 

Central, aos protocolos celebrados com o IAPMEI, no quadro das linhas PME Invest.
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Face à maior procura e exigência de melhoria e aumento da oferta disponível através dos Canais, 

foram introduzidas inovações e melhorias nos respectivos veículos, destacando-se as seguintes: 

reforço das acções de recuperação de crédito por parte do serviço Linha Directa, reestruturação/

reorganização de conteúdos do Site CA, implementação de um nível adicional de segurança 

denominado Sistema de Autenticação Forte (SAF) no canal On-Line e o lançamento do piloto 

de um conceito inovador – o “Quiosque Bancário CA”. Este projecto foi apresentado no 28º Encontro 

do Crédito Agrícola em Vila Real e veio responder à necessidade de, em locais onde não existem 

Balcões CA, ser disponibilizado um espaço que integra um conjunto de serviços e soluções 

financeiras ao dispor de actuais e potenciais clientes.

No âmbito do Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética (“Portugal Eficiência 2015”)  

o Crédito Agrícola celebrou um protocolo com o Estado Português, através do Ministério das Finanças 

e da Administração Pública e do Ministério da Economia e da Inovação, o qual teve como 

objectivo a oferta de condições especiais de financiamento para aquisição de painéis solares 

térmicos, a particulares.

No 2º trimestre do ano foi lançado o novo produto de “Leasing em Consórcio” que permite 

à maior parte das Caixas Agrícolas efectuar o financiamento da aquisição de imóveis pelos 

seus clientes com a vantagem de apresentar uma garantia real mais forte, dado que, em 

vez da hipoteca, a Caixa Agrícola fica com uma garantia correspondente à da propriedade,  

na proporção do valor do imóvel financiado.

É de salientar o crescimento da actividade de organização de Programas de Emissão de Papel 

Comercial, com colocação particular, tendo sido organizados 6 novos Programas, com um 

montante total de 80,5 milhões de euros.

Relativamente aos meios electrónicos de pagamento refira-se o desenvolvimento de produtos 

e serviços de elevada rentabilidade que impulsionam a venda cruzada e a fidelização do Cliente 

e que transmitem uma imagem de modernidade através da introdução de novas tecnologias 

aplicadas aos meios de pagamento (CA&companhia, Pharma+, Business, Piloto Contactless, 

etc.). Refira-se ainda a conclusão do Projecto Risco II, no novo modelo de Recuperação  

de Crédito e ainda o reforço das infra-estruturas de detecção de fraude e segurança.

Continuou a apostar-se na venda de Produtos designados “Fora do Balanço”, dada a sua 

importância na geração de comissões, e contributo para o aumento da Margem Complementar.

A expansão da Rede de Balcões da Caixa Central concretizada em 2008, contando a rede 
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actualmente com 9 Balcões divididos entre Lisboa e Porto, permitiu uma maior eficácia  

na penetração destes importantes centros urbanos. 

Reforçou-se de modo significativo a presença da Caixa Central em determinados mercados, 

nomeadamente o mercado de dívida de instituições de crédito e o mercado de operações  

de reporte.

Por outro lado, o valor global dos activos sob gestão da CA Gest apresentou em 2009  

um crescimento significativo de 19,1%, muito superior ao do mercado português que cresceu 

11,5%, e ultrapassando pela 1ª vez os mil milhões de euros. À semelhança do que já havia 

ocorrido em 2008, voltou a ganhar uma posição no ranking das sociedades gestoras de fundos 

de investimento mobiliário, ocupando em 2009 o 11º lugar.

Em Maio de 2009, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), em análise 

feita aos Fundos Imobiliários do mercado nacional na sua revista para a área de produtos 

financeiros “Dinheiro & Direitos”, considerou o CA Património Crescente como uma  

das “escolhas acertadas” frisando que “é o Fundo recomendado para prazos superiores  

a 2 anos”. Em Agosto de 2009, o Jornal de Negócios, no seu artigo “Invista como um Milionário”, 

alocando 18% do seu investimento a imobiliário, recomendou o CA Património Crescente como 

o melhor Fundo de Investimento Imobiliário Nacional. 

Enquadramento Regulamentar

Na componente específica e directa de Basileia II realizaram-se diversas iniciativas, 

nomeadamente o alargamento da Função Compliance ao SICAM, a concepção e implementação 

da framework ICAAP (definição interna de necessidades de capital), a definição do modelo 

de disclosure requirements (requisitos de informação), um modelo integrado de stress test 
(testes de esforço), a framework de Controlo Interno e respectiva documentação de riscos 

e controlos, bem como o backtesting (avaliação da adequação) dos modelos internos.

Merece também destaque a iniciativa de criação de uma Central de Balanços para o SICAM,  

a definição dos requisitos do novo sistema de gestão de garantias, o projecto de desenvolvimento 

da infra-estrutura de suporte à função risco (a implementar em 2010), a disponibilização  

de funcionalidades que permitem a adequação dos sistemas e processos à DMIF (Directiva  

dos Mercados e Instrumentos Financeiros), a disponibilização de um sistema de gestão de propostas  

e modelo de scoring de cartões de crédito, e a reorganização da função de contabilidade. 
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No âmbito das alterações introduzidas pelo Aviso 8/2009 relativamente à regulação do preçário 

de produtos e serviços a clientes, revelou-se imprescindível a criação de um preçário  

de referência para o SICAM que acomodasse os diferentes preçários praticados pelas CCAM.  

O novo preçário de referência do SICAM incorpora todas as CCAM com excepção da CCAM da Costa 

Verde e da CCAM dos Açores. As alterações efectuadas no final de 2009, ao nível do novo preçário 

de referência do SICAM, nomeadamente no que se refere às actualizações de preço das principais 

comissões são importantes para o alinhamento das práticas de comissionamento com a realidade 

do mercado, com respeito, no entanto, pelas especificidades do Grupo.

As alterações verificadas em 2009 ao nível do quadro regulamentar, designadamente na vertentes 

de supervisão comportamental com impacto sobre as principais áreas de actividade das Caixas 

Agrícolas e da Banca em geral, bem como as exigências decorrentes da gestão do sistema  

de controlo interno, obrigaram, durante este ano, a um esforço profundo de revisão e actualização 

do quadro normativo interno, bem como dos seus processos e procedimentos, frequentemente 

com impactos ao nível dos sistemas informáticos, abrangendo áreas como o crédito, os depósitos 

e os meios de pagamento.

Continuou a registar-se na actividade da Caixa Central o impacto das alterações estruturais no 

mercado de pagamentos europeu decorrentes da criação da SEPA (Single Euro Payments Area), 

destacando-se a participação do Grupo Crédito Agrícola na Comissão Interbancária para o Sistema  

de Pagamentos (CISP) e da European Association of Cooperative Banks (EACB), bem como  

o acompanhamento da acção das entidades reguladoras, assegurada através da participação 

na VISA Portugal.

Numa altura em que cada vez mais as instituições investem na “Sustentabilidade  

e Responsabilidade Social”, tendo em vista a preocupação com o ambiente e a sociedade,  

o Grupo Crédito Agrícola, deu início a um conjunto de acções que permitiram elaborar,  

em 2009, uma primeira versão de um Relatório Anual de Sustentabilidade. Este Relatório teve 

como finalidade dar a conhecer aos vários stakeholders (entidades interessadas) e ao público 

em geral as práticas que o Grupo implementou, ou visa implementar, a nível ambiental, social 

e de governance (governação), para além do que é exigido por lei.

Nota ainda para o relatório do 1º semestre de 2009 da Supervisão Comportamental do Banco 

de Portugal, onde o Crédito Agrícola se situa em quase todos os domínios como uma  

das Instituições de Crédito com menores índices de reclamações (situação que é comum  

à restante banca cooperativa europeia).
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Fundos Próprios

No sentido de corresponder às alterações das regras prudenciais aplicáveis às Instituições 

Financeiras, com reforço do respectivo rácio de solvabilidade Tier I para um valor não inferior 

a 8%, conforme recomendação do Banco de Portugal, foi organizada a emissão de Títulos 

Especiais de Investimento Tier I – “Caixa Central/ 2009”, com um montante colocado total  

de 35,5 milhões de euros. Aquela emissão tem características de dívida subordinada equiparada  

a fundos próprios de base, sendo de prazo indeterminado, e foi colocada exclusivamente junto 

das Caixas Associadas, entre Setembro e Novembro de 2009.

Actividade Seguradora

As Seguradoras do Grupo Crédito Agrícola, CA Vida e CA Seguros, registaram no ano de 2009 

um Resultado Líquido de 6.015 e 2.565 milhares de euros, respectivamente.

Num contexto económico adverso, em que o Mercado Segurador Vida se retraiu 5,7% face ao ano 

anterior, a CA Vida alcançou níveis de produção nunca atingidos na ordem dos 207.990 milhares 

de euros, apresentando um crescimento de 61% face ao ano anterior, posicionando-se pela 

primeira vez na oitava posição do Ranking das Companhias de Seguros de Vida em Portugal.

Por seu lado, a CA Seguros celebrou, em 2009, o seu 15º Aniversário e viu reconhecido o seu 

bom desempenho ao ser eleita a Melhor Seguradora Não Vida, no seu segmento, pelo segundo 

ano consecutivo, pela Revista Exame, na sua Edição Especial de 2009, dedicada às Maiores  

e Melhores Empresas em Portugal.

Outros Aspectos a Destacar

O Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo (RJCAM) foi substancialmente alterado. 

Do ponto de vista jurídico, a revisão visou adaptar o modelo de governação das Caixas às estruturas 

previstas no Código das Sociedades Comerciais, sem prejuízo do espírito cooperativo.

Nos termos do novo Regime, as Caixas Agrícolas podem efectuar operações de crédito com finalidades 

distintas das classificadas como “operações de crédito agrícola” até 35% do valor do respectivo activo 

líquido, percentagem que, mediante autorização do Banco de Portugal, pode ser elevada para 50%.
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No respeitante à auditoria às contas, as Caixas Agrícolas passaram a ser obrigatoriamente 

auditadas por um Revisor Oficial de Contas que deve igualmente verificar o cumprimento  

das normas legais e regulamentares que disciplinam a sua actividade, bem como os aspectos 

relevantes previstos no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.

No que toca à Caixa Central o seu objecto foi alargado de forma a autorizá-la a exercer todas 

as actividades permitidas aos Bancos. Este alargamento foi complementado com o aumento 

do capital social mínimo da Caixa Central para 17,5 milhões de euros operado pela Portaria  

n.º 746/2009, de 14 de Julho, em si mesmo sem impacto prático, pois o capital da Caixa Central 

é já muitas vezes superior a esse valor mínimo.

Quanto às funções de organismo central do SICAM, destaca-se em primeiro lugar o fim  

da exigência de autorização prévia do Banco de Portugal para a prática de certos actos por parte 

das Caixas Agrícolas, incluindo a aprovação da instalação de agências, que passa a competir  

à Caixa Central, a intervenção nas mesmas Instituições nos termos do Artigo 77.º-A do RJCAM, 

a nomeação de Administradores Provisórios e a suspensão de órgãos de administração  

e fiscalização no quadro de tais intervenções, bem como a prorrogação destas por prazo superior 

a um ano. O Banco de Portugal continuará a supervisionar o exercício destas competências 

pela Caixa Central, mas tal supervisão passará a assumir a forma de controlo à posteriori.

Por sua vez, os pareceres da Caixa Central para efeitos de registo especial no Banco de Portugal 

de membros de Órgãos Sociais de Caixas Agrícolas Associadas passaram a possuir carácter 

vinculativo. Um parecer desfavorável dita o indeferimento liminar do registo.
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Evolução do SICAM (em milhões de Euros)

2002 a) 2003 a) 2004 a) 2005 a) 2006 a) 2007 2008 2009

Depósitos de Clientes 6.863 7.181 7.599 8.174 8.671 9.158 9.613 10.070

Créditos sobre Clientes 6.387 6.690 6.942 7.290 7.464 7.467 8.373 8.859

Activo Líquido 7.946 8.251 8.696 9.319 10.044 10.566 11.447 12.097

Situação Líquida 520,0 569,7 656,9 738,1 828,2 873,6 979,1 999,7

Margem Financeira 306,5 305,7 315,9 325,8 351,7 387,1 403,2 315,2

Produto Bancário 370,4 376,3 396,1 403,7 423,6 486,2 513,0 423,7

Resultado Líquido 33,1 80,6 89,9 86,8 95,6 113,3 121,1 42,3

Resultado Líquido GCA c) 120,7 52,4

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

Tier 1 8,1% 9,1% 10,4% 10,5% 11,6% 11,5% 12,0% 11,8%

Rácio de Transformação (%):

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

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

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

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

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

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

Número de CCAM 126 120 118 111 105 100 92 88

Número de Balcões (Total do SICAM) 584 598 616 628 632 647 670 682 b)

Activo Líquido Médio por CCAM 61,5 67,0 71,8 82,0 91,6 102,5 116,9 137,5

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

a) Valores dos Rácios para 2002 a 2006 calculados de acordo com as regras de PCSB, 2007 em NCAs e 2008 e 2009 NICs.

b) Inclui os 9 Balcões da Caixa Central e 2 Gabinetes de Empresas.

c) Para os anos anteriores a 2008 o enquadramento contabilístico era o do PCSB, o que torna os resultados não directamente comparáveis.

4. PRINCIPAIS INDICADORES DO SICAM


