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A evolução da economia mundial em 2011, depois de aparentar alguma recuperação na parte inicial do 
ano, entrou num novo período de desaceleração com riscos de acentuação de um cenário desfavorável. 
O crescimento manteve-se efectivamente fraco em muitas das economias avançadas e as expectativas 
voltaram a deteriorar-se. 
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Fonte: FMI, World Economic Outlook (Jan 2012)

PIB

Zona Euro -4,3 1,8 1,6 -0,5

Alemanha -5,1 3,6 3,0 0,3

França -2,6 1,4 1,6 0,2

Itália -5,2 1,3 0,4 -2,2

Espanha -3,7 -0,2 0,7 -1,7
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No entanto, já sobre o final do ano, os indicadores macroeconómicos e de emprego nos EUA denotaram 
alguma melhoria, e no seio da Zona Euro a economia alemã – em contraste manifesto com a evolução 
evidenciada pelo conjunto da Zona – apresentava significativa robustez, com o crescimento a rondar os 
3% e a taxa de desemprego num mínimo histórico de mais de duas décadas. Continua, porém, a incerteza 
sobre a firmeza da recuperação económica nos EUA. Quanto ao Japão, registou-se uma contracção da 
economia em 2011, para o que terá contribuído o acidente sísmico e suas sequelas, embora também 
com alguma recuperação nos meses mais recentes, sendo de notar que o país ainda não conseguiu sair 
da situação de deflação em que se encontra há mais de duas décadas.    

Ao invés da generalidade dos países desenvolvidos, as economias emergentes continuaram a registar 
níveis de crescimento muito assinaláveis, o que contribuiu para que, globalmente, a economia mundial 
tivesse crescido a uma taxa anualizada de 3,8%. Mesmo as economias emergentes evidenciaram, porém, 
na segunda metade do ano, algum abrandamento, quer em resultado do enfraquecimento dos seus 
principais mercados de exportação, quer em consequência das políticas macroeconómicas de contenção, 
nomeadamente na esfera monetária, decididas pelas respectivas autoridades para contrariar as tensões 
inflacionistas. Assim, nalguns destes países, entre os quais a China, as políticas foram entretanto objecto 
de ajustamento num sentido mais expansionista no intuito de tentar contrariar o recente arrefecimento 
económico.

A fragilidade revelada pelas principais economias – apesar dos aspectos mais animadores acima 
apontados sobretudo quanto à Alemanha – apresenta-se ainda agravada pelos receios e especulação 
associados à dívida soberana de alguns países da Zona Euro. Além disso, os desequilíbrios fiscais que se 
mantêm noutras economias de primeiro plano, desde logo os próprios Estados Unidos, geram factores 
de incerteza que têm impacto na actividade económica, que são agravados pelos efeitos contraccionistas 
decorrentes das políticas de saneamento das finanças públicas, adoptadas em simultâneo num conjunto 
de países.

Subsistem, por outro lado, dificuldades na recuperação do mercado habitacional nos países mais 
afectados por bolhas imobiliárias - e até noutros onde este fenómeno foi mais limitado – e os níveis de 
desemprego mantiveram-se, em quase todos os países mais desenvolvidos, resistentes à descida, com a 
excepção à já referida Alemanha, e uma certa recuperação recente nos Estados Unidos.

A este panorama acrescem as &,'(%)1'(!6 ao nível do sector financeiro, ainda não totalmente depurado 
de activos tóxicos, com volumosas carteiras de crédito imobiliário em situação complexa, e enfrentando 
maior risco potencial nas dívidas soberanas, o que, face a requisitos de capital mais exigentes, lhe limitou 
a margem de manobra para a concessão de crédito à economia.

Neste contexto, a Directora Geral do FMI veio recentemente alertar para os riscos de uma recessão a nível 
global, se não forem adoptadas medidas que dissipem os factores de incerteza referidos e que favoreçam 
o relançamento económico, sendo os riscos mais importantes na Zona Euro.

Como factores de compensação em relação a este panorama refira-se a expectativa de que se mantenha 
uma certa moderação na subida dos níveis dos preços do petróleo bruto e de outros produtos básicos, 
dada a retracção da procura internacional induzida pela conjuntura desfavorável. Ainda assim, o preço do 
petróleo, apresenta algum crescimento em relação aos níveis de há um ano atrás, e as situações de crise 
no Médio Oriente são susceptíveis de manterem os preços sob pressão.
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Em suma, assistiu-se em 2011 a um abrandamento do conjunto das economias mais avançadas, não 
compensado pelo crescimento das economias emergentes, comprometendo a evolução económica global. 
No caso dos EUA o crescimento ficou em 1,8%, mantendo-se modestas as previsões de recuperação para 
2012. A Zona Euro, por sua vez, registou um crescimento de 1,6%, perspectivando-se para 2012 uma 
contracção de 0,5%, sendo de destacar, porém, o comportamento da economia alemã, que conseguiu 
um crescimento significativo.
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A resposta das autoridades à crise da dívida da Zona Euro continua a ser um factor determinante para 
a evolução macroeconómica, pela necessidade de clarificação das expectativas, fundamental para a 
normalização do mercado interbancário e do mercado de capitais e assim assegurar o fluxo de crédito à 
economia.

Entretanto, a crise no mercado de dívida pública na Europa acentuou-se, verificando-se uma situação de 
contágio da crise grega que se repercutiu sobre a dívida soberana irlandesa e portuguesa, bem como, 
mais tarde, italiana e espanhola, e em menor grau a de alguns outros países com finanças públicas mais 
pressionadas. 

Neste ambiente, o saneamento das contas públicas foi colocado no topo das prioridades políticas, não 
só nos países em questão, mas até mesmo na própria Alemanha e fora da Zona Euro, no Reino Unido. 

A saída da crise actual – que já dura desde 2007, tendo sido desencadeada, como é de recordar, pelo 
colapso dos empréstimos à habitação do tipo 647$%1"! nos EUA e de toda a montagem financeira 
constituída em torno desses créditos – não se consegue só com o saneamento das finanças públicas e a 
reforma em curso na regulação do sector financeiro. É absolutamente crucial que se encontrem formas 
de estimular o crescimento económico, muito especialmente nos países sujeitos a planos de austeridade, 
como via para esbater o impacto recessivo imediato desses planos, que podem comprometer o seu 
sucesso.

Entretanto, a crise da dívida soberana repercutiu-se sobre o valor das acções das instituições financeiras, 
o que arrastou a descida do mercado accionista, de forma particularmente acentuada na parte final do 
ano, anulando os ganhos que se haviam registado nos meses iniciais de 2011. No caso particular do 
índice da bolsa portuguesa, o PSI-20, a queda do valor das acções foi de 37%, comparativamente ao final 
de 2010 e de 25% em relação ao final do 1º semestre de 2011.
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Apesar desta situação, a moeda única foi indirectamente suportada, durante grande parte do ano, pela 
decisão do BCE de subir a sua taxa directora em Abril e em Julho, num contexto em que a Reserva Federal 
dos EUA manteve sem alteração a política monetária ultra expansionista que tem vindo a seguir. 

Só mais perto do final do ano, e com o referido alargamento da pressão especulativa às dívidas da Itália e 
da Espanha, é que o euro denotou alguma perda de valor em relação às principais divisas, e em particular 
em relação ao dólar dos EUA, verificando-se neste contexto uma valorização acentuada de algumas 
divisas, como foi sobretudo o caso do franco suíço.
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A decisão do BCE de reajustar em alta a sua taxa directora foi motivada pela ideia de que a recuperação 
económica na Zona Euro se estava a consolidar, o que levou a autoridade monetária a privilegiar a 
contenção dos riscos de inflação, que se encontrava em alta.

No entanto, o BCE manteve, nessa altura, as medidas não convencionais de política monetária, separando-as 
da definição da política de taxas de juro, no sentido de continuar a providenciar liquidez ao sistema 
bancário da Zona Euro. Depois, no início de Outubro, e perante a indicação de novo enfraquecimento 
do clima económico na Zona Euro, o BCE afastou-se ainda mais das políticas convencionais, reforçando 
as medidas excepcionais de cedência de liquidez ao sistema financeiro, e em Novembro e Dezembro, já 
sob a batuta do novo Presidente, decidiu reverter as anteriores subidas da taxa directora, a qual, em dois 
cortes sucessivos de 25 pb, regressou ao mínimo histórico de 1%.

Assim, as taxas Euribor, que haviam registado uma ligeira subida ao longo de 2011, voltaram a descer na 
parte final do ano, descida que foi alavancada pelo alargamento das facilidades de disponibilização de 
liquidez aos bancos recentemente posta em prática pelo BCE, que envolveu a concessão de fundos pelo 
prazo de 3 anos à taxa fixa de 1% e a flexibilização dos critérios de elegibilidade dos activos colateralizáveis.

É de admitir que as taxas Euribor se mantenham em níveis muito baixos durante a maior parte do ano de 2012.
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Nota: A subida da curva indica valorização do Euro.
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2. ECONOMIA PORTUGUESA

A evolução da economia portuguesa no período 2000-2010 caracterizou-se pela conjugação do fraco 
crescimento económico e acumulação de desequilíbrios nas condições de financiamento das famílias, das 
empresas, do estado e do sector financeiro. Portugal acumulou, nos últimos 10 anos, uma dívida externa 
bruta (total das dívidas do sector público e do sector privado ao estrangeiro) que atingia cerca de 230% 
do PIB em 2010, contra 100% do PIB em 1999. 

Esta acumulação de dívida na economia portuguesa resultou de um aumento das necessidades de 
financiamento do sector público e do sector privado não financeiro, estas últimas sobretudo satisfeitas 
pelo sistema bancário português, através da colocação de dívida junto de entidades não residentes, 
recorrendo nomeadamente à titularização de créditos. O montante acumulado da dívida pública e privada 
coloca o país numa situação vulnerável perante os mercados financeiros.

Com a eclosão da crise da dívida grega e com o agravamento da percepção de risco em relação aos 
países da Zona Euro com maiores níveis de endividamento, o nosso país acabou por ser forçado a recorrer 
ao dispositivo de assistência financeira criado no seio da Zona Euro em articulação com o FMI. 

Considerando apenas a dívida pública, esta já ronda em 2011 o valor do PIB e manter-se-á acima dos 
100% pelo menos até 2013, ano a partir do qual se perspectiva que a desejada retoma do crescimento 
económico, induzida por reformas estruturais e pela melhoria do clima de investimento, possa criar 
condições para o início de um período de desagravamento do nível de endividamento em termos do peso 
que representa no PIB português.
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O ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos está, como era inevitável, a originar uma contracção 
significativa da procura interna, com impacto adverso ao nível da actividade económica e do emprego.  
O reforço da consolidação das finanças públicas, assim como a gradual desalavancagem do sector 
privado, incluindo o sistema financeiro, são, contudo, nas presentes circunstâncias, inevitáveis. Espera-se 
que as reformas estruturais que integram igualmente o programa de ajustamento possam, entretanto, 
criar condições para um desenvolvimento equilibrado e sustentado da economia.

INDICADORES 
ECONÓMICOS

Produto Interno Bruto 0,0 -2,7 1,4 -1,6 -3,1

Consumo Privado 1,7 -0,8 2,3 -3,6 -6,0

Consumo Público 0,6 3,5 1,3 -3,2 -2,9

Formação Bruta de Capital Fixo -1,3 -11,1 -4,9 -11,2 -12,8

Procura Interna 1,1 -2,5 0,7 -5,2 -6,5

Exportações -0,4 -11,6 8,8 7,3 4,1

Importações 2,6 -9,2 5,1 -4,3 -6,3

Balança Corrente e de Capital (%PIB) -10,5 -8,6 -8,9 -6,8 -1,6

Balança de Bens e Serviços (%PIB) -8,9 -6,7 -6,6 -3,7 0,3

Índice Harmonizado de 
Preços do Consumidor 2,6 -0,8 1,4 3,6 3,2

8)%1)23,#)'4)5#!"#$!%&!'()*!"#

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico, Inverno 2011

Estima-se assim que o PIB tenha registado em 2011 uma contracção de 1,6%, com uma forte redução 
da procura interna, parcialmente compensada por um contributo positivo da procura externa líquida. 
Para 2012 admite-se uma nova quebra do PIB, na ordem dos 3,1%, esperando-se uma retoma nos anos 
seguintes, sendo no entanto determinante para que tal se concretize um contributo menos negativo  
da procura interna (consumo privado e investimento), mantendo-se positivo o contributo da procura 
externa. 

No consumo privado as restrições financeiras das famílias provocaram uma quebra de 3,6% em 2011, 
estimando-se uma contracção de 6% em 2012, com especial incidência nos bens e serviços menos 
essenciais. Também o consumo público registou uma redução de cerca de 3,2% em 2011, devendo 
cair adicionalmente 2,9% em 2012, em linha com o estabelecido no acordo de assistência financeira a 
Portugal.

Dadas as restrições no acesso ao financiamento do sector privado e as perspectivas pouco optimistas dos 
empresários quanto ao futuro da economia, a FBCF manteve em 2011 uma evolução negativa, descendo 
11,2% em relação ao ano anterior, projectando-se nova quebra, de 12,8%, para 2012.

Face às perspectivas acentuadamente desfavoráveis para a procura interna, só as exportações poderão 
amortecer o impacto depressivo daí resultante sobre a economia no seu conjunto. Em 2011 esta 
componente do PIB cresceu 7,3%, projectando-se uma expansão de 4,1% em 2012. Para se conseguir 
esta evolução é no entanto crucial que não se verifique uma excessiva subida do euro em relação às 
principais divisas, e ainda que o clima macroeconómico internacional não conduza a um assinalável 

2008 2009 2010 2011e 2012p
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arrefecimento da procura nos nossos principais mercados. O comportamento das exportações, conjugado 
com a prevista redução das importações, traduziu-se numa atenuação do défice da balança comercial e 
também da balança corrente e de capital, prevendo-se que tal se acentue em 2012 e em 2013, e que a 
balança comercial venha mesmo a apresentar um excedente.

A taxa de desemprego, que já ultrapassou 13% – era inferior a 4% em 2000 – deverá manter-se elevada 
e crescente até 2012, admitindo-se que a melhoria das condições macroeconómicas permita o seu 
desagravamento a partir de 2013. 

No que diz respeito à inflação, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) subiu 3,6% em 
2011 (1,4% em 2010), traduzindo fundamentalmente o impacto dos aumentos do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) registado em meados de 2010 e no decurso de 2011, assim como um aumento muito 
significativo dos preços de alguns bens e serviços sujeitos a regulação, bem como, em parte do período, 
a própria subida do preço do petróleo e dos produtos energéticos.

O aumento da inflação em 2011 deverá, no entanto, assumir um carácter temporário, podendo registar-se 
uma descida para 3,2% em 2012, como resultado da acentuada quebra que se espera no consumo 
privado e na procura interna em geral.
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Fonte: 
2008 e 2009: Ministério das Finanças
2010 a 2013 (valor médio anual): Request for revised and Capital Plan: 2011Q3-2014Q2 (versão de Set 2011)

BALANÇA CORRENTE 
E DE CAPITAL

DÉFICE PÚBLICO

!"#$!%&!'()*!"#+,#-./

Fonte: Ministério das Finanças e INE

-2,7

-9,3 -9,1

-5,9

2008 2009 2010 2011p 2013p2012p

-3,0

-4,5



21CRÉDITO AGRÍCOLA | RELATÓRIO E CONTAS 2011 | CONSOLIDADO
ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

A trajectória de ajustamento definida em Maio de 2011, mantém o objectivo de redução do défice 
orçamental para o valor de 3% do PIB em 2013, num contexto de promoção do crescimento, correcção 
dos desequilíbrios macroeconómicos, estabilização do sector financeiro e melhoria das condições  
de financiamento da economia portuguesa. Especificamente em 2011, o défice deverá situar-se em 5,9% 
do PIB, descendo, segundo as projecções, para 4,5% em 2012.

Entretanto, têm sido anunciadas medidas de austeridade de grande severidade, visando a não 
ultrapassagem dos défices previstos no Acordo com a (%,19), mas que vão induzir significativos efeitos 
recessivos na economia.

3. MERCADO BANCÁRIO

Os bancos portugueses têm vindo a proceder à desalavancagem dos seus balanços, o que tem passado, 
no caso de algumas instituições, pela venda de activos, pela conversão de instrumentos de dívida  
de carácter híbrido em capital, e também por um esforço acrescido de captação de depósitos a par  
de contenção do crédito.

Com esta estratégia, os bancos procuram adaptar-se ao novo ambiente de negócio, em que o mercado 
de dívida por grosso se encontra indisponível, e satisfazer as exigências em matéria de liquidez e de 
solvabilidade previstas, para o sector financeiro, no Acordo com a (%,19). Neste acordo, contempla-se 
o reforço do rácio de capital :,%!#;1!%#< para 9% até Junho de 2011 e 10% até ao final de 2012, 
e a descida para 120% do rácio de transformação de depósitos em crédito a partir de 2014, o que 
constitui um desafio complexo.

Total (Sector Privado não Financeiro) 2,1  2,3 2,0 1,4 -0,2 -1,0 -1,9

Empresas 1,9 1,3 1,2 0,7 -0,3 -0,7 -1,8

Particulares 2,3 3,0 2,7 2,0 -0,1 -1,2 -1,9

 Habitação 2,6 3,3 3,0 2,4 0,4 -0,6 -1,3

 Outros fins 0,9 1,9 1,1 -0,2 -2,2 -3,7 -4,7

8)%1)23,#=,">5,*)#!"#$!%&!'()*!"

Fonte: Banco de Portugal, Indicadores da Conjuntura, Janeiro 2012 

AGREGADOS 
DE CRÉDITO

Assim, no conjunto do sector bancário verificou-se uma descida de 1,9% no valor total da carteira de 
crédito a empresas e particulares em Novembro de 2011, descida que foi sensivelmente da mesma 
ordem de grandeza nos dois segmentos: –1,8% no caso das empresas e –1,9% nos particulares. Esta 
evolução no valor total da carteira, apresentando, pela primeira vez, uma contracção visível em termos 
absolutos, denota o efeito de restrições a nível de crédito novo, bem como a não renovação, no segmento 
empresarial, de facilidades existentes, mas traduz igualmente uma menor procura de crédito quer por 
parte das empresas quer dos particulares.

Dez Dez NovSet SetJun Jun

2009 2010 2011
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TAXAS DE JURO 
MÉDIAS NO SISTEMA 
BANCÁRIO NACIONAL

Depósitos até 2 anos 
e Crédito à Habitação

5,51
5,86

2,00 1,86 1,97

2,12

2,44
2,71 2,74

3,58

4,01

1,67
1,46

1,71

2,15

2,95

3,47
3,70

Dez 2007 Dez 2008 Dez 2009 Jun 2010 Set 2010 Dez 2010 Jun 2011 Set 2011 Nov 2011

Em relação aos depósitos, num contexto de acentuada subida nas suas taxas de remuneração, verifica-se 
um crescimento (5% entre Dezembro de 2010 e Setembro de 2011) do seu valor global, mercê sobretudo 
da migração de recursos fora de balanço para depósitos a prazo, e de fundos correspondentes a poupança 
anteriormente aplicada em dívida pública, não sendo porém de excluir que a subida das taxas de 
remuneração possa ter induzido algum efeito de oferta.

Com as remunerações que têm vindo a ser oferecidas, em Novembro de 2011 o custo médio dos depósitos 
(até 2 anos) situava-se em 3,70% – face a 2,15% em Dezembro de 2010, uma elevação de 1,55 pontos 
percentuais. Este aumento do custo dos depósitos foi significativamente superior ao observado no preço 
do crédito, cuja taxa média, no mesmo período, subiu de 3,77% para 5,06% no crédito a empresas 
(+1,29 pp), de 2,12% para 2,74% no crédito à habitação (+0,62 pp) e de 7,97% para 8,67% (+0,70 
pp) no crédito ao consumo.

Assim, o ajustamento nas condições de $%1&1'* no mercado bancário nacional contribuiu, a par de 
outros factores, como a subida da taxa directora do BCE, entretanto revertida nos últimos meses, para a 
deterioração da margem financeira na maioria das principais instituições financeiras.

Note-se, aliás, que a evolução descrita se refere às taxas médias, que naturalmente estão influenciadas 
pelas condições de remuneração da carteira existente, a qual, no caso do crédito, inclui operações de 
longa maturidade que vão continuar a pressionar, no sentido da baixa, o nível médio das taxas, enquanto 
as taxas dos depósitos estão a subir de modo rápido para níveis significativamente mais elevados, o que 
tenderá a agravar os desequilíbrios de $%1&1'* que são já manifestos.

Em particular no crédito à habitação, devido à baixa rotação da carteira essencialmente constituída por 
operações de longo prazo, o nível de remuneração encontra-se claramente desalinhado do custo dos 
recursos, sendo actualmente a taxa média do crédito à habitação bem inferior ao custo dos depósitos até 
dois anos, situação que começou a verificar-se desde Dezembro/2010, e que cria um quadro de grande 
complexidade e de desequilíbrio que prejudica seriamente a rentabilidade das instituições financeiras no 
seu conjunto.

Crédito à Habitação

Depósitos até 2 anos
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TAXAS DE JURO  
MÉDIAS NO SISTEMA 
BANCÁRIO NACIONAL

Fonte: Banco de Portugal, Indicadores da Conjuntura

Depósitos 
até 2 Anos 3,58 4,01 1,67 1,46 1,71 2,15 2,95 3,47 3,70 1,55

Crédito a Empresas 6,15 6,14 3,34 3,31 3,49 3,77 4,49 4,92 5,06 1,29

Crédito à Habitação 5,51 5,86 2,00 1,86 1,97 2,12 2,44 2,71 2,74 0,62

Outro Crédito 
a Particulares 8,75 9,03 7,32 7,72 7,80 7,97 8,25 8,52 8,67 0,70

Ao nível do crédito em incumprimento, regista-se uma subida generalizada do valor global e dos índices 
de crédito vencido, dadas as crescentes dificuldades de solvência e de liquidez por parte dos particulares 
e das empresas, no actual contexto de recessão económica, fortemente agravado pelas medidas de 
austeridade, que afectam de modo particularmente directo alguns sectores de actividade – como 
construção civil e obras públicas – mas cujos efeitos se repercutem sobre a quase generalidade dos 
sectores.

É de prever que esta situação não possa ser revertida a curto prazo em consequência da queda da procura 
interna (consumo e investimento). Deve porém notar-se que, apesar do crescimento do crédito vencido, 
o nível de cobertura de provisões na banca nacional mantém-se satisfatório, como foi confirmado pelo 
programa especial de inspecções que, no quadro do Acordo com a troika, abrangeu os oito maiores 
grupos bancários portugueses.

RÁCIO DE CRÉDITO 
VENCIDO – EMPRESAS

Por escalões  
de crédito concedido

!"#$!%&!'()*!"?#!@&!$(,#!6&)5A!6#!"#!4%,6

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Estatístico, Janeiro 2012

< 20.000 11,1 12,6 14,0 14,7 15,2 16,1 15,9 16,1

20.000 – 50.000 8,0 9,3 9,9 10,7 11,1 11,6 12,2 13,0

50.000 – 100.000 6,9 8,5 9,0 9,7 10,2 10,4 11,1 11,9

100.000 – 200.000 6,0 7,2 7,9 8,6 8,8 8,8 9,7 10,5

200.000 – 400.000 4,7 6,1 6,5 7,5 7,9 7,9 8,7 9,2

400.000 – 1.000.000 4,6 6,3 6,7 7,4 7,8 7,4 8,7 9,5

1.000.000 – 5.000.000 3,5 5,0 5,6 6,6 7,1 6,9 8,1 9,3

> 5.000.000 1,0 2,7 2,6 2,8 3,2 2,5 3,2 4,0

Nov'11 – Dez'10DezDez SetSet JunJunDez Dez Dez

2011
∆pp20102008 20092007

2011201020092008

SetSet Set Dez JunJunDez Jun
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O incumprimento das empresas mantém as características dos últimos anos, com maior incidência nos 
créditos de menor valor, que naturalmente correspondem a negócios de menor dimensão, mas com 
tendência crescente em todos os escalões de endividamento. 

O incumprimento no crédito ao consumo não cessa de aumentar, aproximando-se já de 10,1% da 
carteira, enquanto o nível de incumprimento no crédito à habitação tem sofrido um ligeiro aumento e 
está agora em 2,0%.

O incumprimento das empresas mantém uma tendência crescente na generalidade dos sectores de 
actividade, atingindo 6,1% em Setembro de 2011, contra apenas 1,7% em Dezembro de 2007, sendo 
particularmente evidente no sector da construção, com um rácio de 2% em 2007 e actualmente de 
10,5%.

Entretanto, verifica-se também um alongamento da maturidade média dos créditos no sector bancário 
nacional, o que será em grande medida reflexo do maior recurso a operações de reestruturação no actual 
cenário de crise.

CRÉDITO AGRÍCOLA — EVOLUÇÃO RECENTE E PERSPECTIVAS

O Crédito Agrícola, que celebrou em 2011 o seu primeiro centenário, registou na actividade bancária, 
que corresponde *%,66,#",+, ao SICAM – Caixa Central e Caixas Associadas – um resultado líquido 
da ordem de 53,3 milhões de euros, apesar de, face às condições conjunturais adversas e em atitude de 
prudência, ter reforçado significativamente as provisões em relação ao exercício anterior.

Embora como instituição cooperativa, o Crédito Agrícola não tenha o lucro como móbil central da sua 
actividade, a realização de resultados positivos é fundamental para o Grupo reforçar o seu capital  e a 
sua solidez financeira, dando segurança acrescida aos Associados e Clientes, e capacitando-o para agir, a 
nível local, como parceiro de desenvolvimento das comunidades em que as Caixas Agrícolas se integram.

O nível de lucros apurado em 2011 foi significativamente superior (+46,8%) ao realizado em 2010, 
no qual as condições de exploração do Crédito Agrícola foram penalizadas por um factor exógeno, a 
saber, os níveis muito baixos em que, devido à política do BCE, se situaram as taxas Euribor durante 
praticamente todo o ano.

Os resultados de 2011 comparam-se de modo bastante favorável com os dos demais bancos nacionais, 
os quais, em virtude das condicionantes referidas no ponto anterior, registaram significativa descida nos 
seus resultados, que em alguns casos foram mesmo negativos, e mais expressivamente na sua actividade 
doméstica.

No caso do Crédito Agrícola, foi a margem financeira que principalmente contribuiu para a recuperação 
dos resultados em 2011, ao registar um incremento de quase 37 milhões de euros (+12,1%) relativamente 
ao mesmo período de 2010.

O crescimento do produto bancário no seu todo foi menos expressivo, situando-se em 5,9%, uma vez que 
se observou um abrandamento na evolução de outras rubricas, sendo de referir, especialmente, o saldo de 
comissões, cuja expansão se cifrou em 5,4%, contra 21,3% no ano transacto.

Os custos de funcionamento, por sua vez, registaram no ano findo um crescimento de 2%, com um 
acréscimo nos gastos gerais administrativos de 2,9% e uma subida nos custos de pessoal de 1,6%.
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Considerando a evolução ao nível do balanço, é de referir que o valor global dos depósitos de Clientes se 
situa sensivelmente na mesma ordem de grandeza dos valores de fecho do último exercício, facto que é de 
destacar no contexto do clima concorrencial extremamente exacerbado a que se fez referência no ponto 
anterior, no qual as instituições do SICAM mantiveram essencialmente uma postura reactiva e defensiva, 
justificada pela sua confortável posição de liquidez. A defesa da base de depósitos apresenta-se, no 
entanto, como um imperativo para o Crédito Agrícola, pois dela depende a manutenção da actual posição 
de liquidez, que é um dos pontos fortes do Grupo na actual situação do mercado bancário.

No tocante ao crédito a Clientes, verificou-se um pequeno decréscimo, da ordem de 0,2% em relação ao 
final de 2010 – de 8.606 milhões de euros para 8.587 milhões.

Em virtude desta evolução dos depósitos e do crédito, o rácio de transformação de recursos em crédito, 
que era de 86,2% em Dezembro de 2010, manteve-se praticamente invariante (86,9%) no final de 2011, 
pelo que o Crédito Agrícola continua a dispôr de uma apreciável margem de segurança em matéria de 
liquidez.

Na composição do activo, é de destacar o crescimento da rubrica de activos não correntes disponíveis 
para venda, que reflecte o volume crescente de bens imóveis adquiridos pelo Crédito Agrícola em dações 
em cumprimento para recuperação de crédito, ou em execuções judiciais com a mesma finalidade, em 
consequência das crescentes dificuldades de cumprimento por parte dos Clientes, à imagem do que  se 
verifica no conjunto do sistema bancário nacional.

Pela mesma razão, o rácio de crédito vencido (a mais de 90 dias), seguiu a tendência ascendente que  se 
verificou nos outros bancos nacionais, apesar de o crédito vencido no Grupo estar a subir, na presente 
crise, menos do que noutras instituições, e elevou-se de 4,9% em Dezembro de 2010 para 5,8% em 
Dezembro de 2011. O rácio de cobertura do crédito vencido manteve-se porém confortável, em cerca de 
120%.

Comparativamente ao final de 2010, o activo líquido do SICAM apresenta uma ligeira redução de 1,4%, 
mantendo-se porém acima dos 13 mil milhões de euros. A situação líquida prosseguiu a sua evolução 
ascendente, atingindo em Dezembro último 1.057 milhões de euros, contra 1.026 milhões no fecho de 
2010.

O rácio de solvabilidade continua num nível bastante confortável, situando-se em cerca de 13%. O rácio 
:,%!#;1!%#<, por sua vez, o mais relevante no actual quadro regulamentar, excede nesta altura os 12%, 
evidenciando a robusta solvabilidade do Grupo Crédito Agrícola.

Outro indicador potencialmente relevante no novo enquadramento regulamentar em que o Crédito 
Agrícola apresenta uma posição bastante favorável é o rácio de 5!0!%)*!, o qual era de 12,3 em 
Dezembro de 2011, nível bastante sólido face à situação que se verifica em numerosas instituições, quer 
internamente quer no plano internacional.

Assim, o Crédito Agrícola já satisfaz neste momento, com ampla margem, os dois principais parâmetros 
definidos no programa de ajustamento das instituições financeiras, a saber, o rácio :,%!#;1!%#< e o rácio 
de transformação.
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Numa altura em que os demais bancos portugueses de maior relevância no nosso sistema financeiro 
iniciam um imperativo e exigente programa de ajustamento, o Crédito Agrícola dispõe, pela sua situação 
confortável nos dois indicadores referidos, de uma assinalável posição de vantagem estratégica.

Na verdade, o Crédito Agrícola dispõe de uma almofada de liquidez e nível de solvabilidade que lhe 
permitem continuar a desenvolver a actividade creditícia sem constrangimentos de balanço, embora esta 
vantagem deva ser usada com grande ponderação, dada a complexidade da actual conjuntura.

Considerando o Grupo Crédito Agrícola no seu todo – incluindo, portanto, para além do SICAM, as 
empresas especializadas e instrumentais – a evolução em 2011 apresenta-se também favorável, sendo 
de referir em especial os resultados das duas seguradoras, CA Vida e CA Seguros, que, em conjunto, 
registaram em 2011 resultados positivos de cerca de 8 milhões de euros.

Refira-se, a terminar, que o Crédito Agrícola, como uma das principais instituições bancárias do nosso 
sistema financeiro, foi objecto, em paralelo com as outras sete instituições consideradas mais relevantes, 
de um extenso e profundo programa especial de inspecções, realizadas no âmbito do Acordo com a troika. 
Essas inspecções incidiram sobre a carteira de crédito, sobre os rácios de capital e sobre a capacidade 
de resistência a cenários adversos, tendo as conclusões sobre o nosso Grupo sido bastante favoráveis, 
confirmando a existência de um apreciável grau de segurança nas matérias analisadas.


