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REFERÊNCIA INTRODUTÓRIA

Apesar da continuação da conjuntura extremamente desfavorável, que nalguns aspectos 
importantes para as condições de exploração das instituições financeiras se agravou mesmo 
em relação a 2009, o Grupo Crédito Agrícola conseguiu ainda em 2010 um resultado positivo, 
ao mesmo tempo que se deu continuidade à política seguida nos últimos anos de reforço de 
provisões extraordinárias.

No tocante ao exercício findo são de salientar, em especial, os seguintes aspectos na evolução 
do Grupo e/ou do SICAM:

 O Activo líquido consolidado do Grupo Crédito Agrícola ultrapassou a marca dos 14 mil 
milhões de euros em Dezembro último, e o do SICAM superou 13 mil milhões;

 O rácio de cobertura do crédito vencido por provisões do SICAM manteve-se em 128%, face 
a 127% em 2009, o que compara com uma cobertura de 76,3% em Dezembro de 2002;

 O rácio Tier 1 situou-se, em Dezembro último, em 12,6% – acima do mínimo de 8% definido 
como recomendação pelo Banco de Portugal;

 O rácio de eficiência (custos de estrutura/produto bancário) manteve-se elevado devido ao 
impacto adverso da diminuição da margem financeira no produto bancário, mas registou, 
apesar disso, uma melhoria, contrariando a tendência recente;

 O saldo de comissões (SICAM), ao atingir 110,5 milhões de euros, aumentou significativamente 
o seu contributo para o produto bancário, complementando a recuperação conseguida na 
segunda metade do ano na margem financeira, o que permitiu que, mesmo com condições 
adversas de exploração, o produto bancário do SICAM ainda crescesse 5,1% em relação ao 
ano anterior.

Em termos de marketing e de política comercial foi privilegiada a gestão do preçário e o 
lançamento de produtos de captação.
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O Grupo prosseguiu, por outro lado, com a execução de projectos relevantes nos domínios 
organizacional e tecnológico, destacando-se, entre estes, a implementação de nova 
solução de balcão (front office), e a oferta de novas funcionalidades aos clientes nos canais 
complementares.

Na área de cartões, o Crédito Agrícola alargou a sua actividade à função de acquirer.

Merece igualmente referência o facto de o Grupo continuar a ganhar posição na área seguradora, 
tendo a sua companhia de ramos reais sido pelo terceiro ano consecutivo distinguida como a 
melhor seguradora em ramos reais no seu segmento.
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1. ACTIVIDADE COMERCIAL

A actividade comercial do Grupo Crédito Agrícola em 2010 foi condicionada por factores 
decorrentes da complexa conjuntura que atravessamos, da evolução dos mercados financeiros 
e da política do BCE, tendo igualmente reflectido as opções de estratégia e de gestão, que 
determinaram as prioridades assumidas.

Apesar da conjuntura extremamente desfavorável, o Grupo Crédito Agrícola conseguiu ainda 
em 2010 um resultado positivo, ao mesmo tempo que manteve a política seguida nos últimos 
anos de manutenção e reforço de provisões prudenciais, no sentido da consolidação financeira 
do SICAM e do Grupo.

O cenário actual da economia portuguesa, coloca especiais desafios na vertente do crédito, 
obrigando a uma apreciação particularmente rigorosa dos riscos associados, bem como à 
intensificação da actividade de acompanhamento e ao reforço da recuperação.

Além disso, e embora o GCA não enfrente limitações de liquidez, e dispunha de confortável 
solvabilidade em termos globais dado o seu rácio Tier 1 de mais de 12%, o ambiente geral do 
negócio não tem favorecido a expansão do crédito.

A actividade comercial em 2010 foi também norteada pela necessidade de se aumentar 
o contributo da margem complementar para o produto bancário, de forma a compensar o 
estreitamento da margem financeira, o que teve implicações na actuação da rede de balcões 
no respeitante aos produtos e tipo de operações privilegiadas.

Paralelamente, e à semelhança do verificado em 2009, a captação de recursos foi condicionada, 
por um lado, pela actual conjuntura económica, que se caracteriza pelo fraco crescimento 
do produto interno bruto nominal, e consequentemente, por um reduzido crescimento da 
poupança global, e por outro, pela agressividade comercial que outras instituições financeiras 
têm evidenciado e que se manifesta no nível das taxas de remuneração oferecidas. Como 
se sabe, a generalidade das instituições de crédito em Portugal, à parte o Crédito Agrícola, 
apresentam ainda rácios de transformação de recursos em crédito elevados, sendo natural 
que este factor condicione a sua política na vertente da captação.

No seu conjunto, os recursos de clientes ao nível do balanço desceram, face à conjuntura que 
se descreveu, 0,8% em relação a 2009, ficando ligeiramente abaixo de 10 mil milhões de euros.
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No respeitante aos recursos fora do balanço procurou-se manter uma actividade dinâmica na 

sua colocação, dada a importância de que se revestem para a retenção de clientes, funcionando 

como sucedâneos dos produtos tradicionais, para além do seu potencial para a geração de 

comissões, e consequentemente para o aumento da margem complementar.

Este conjunto de factores, reflectiu-se na actividade comercial do SICAM que está, em grandes 

números, espelhada nos seguintes indicadores:

Balanço do SICAM Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação

2009 2010 Absoluta %

Activo (liquído) 12.096,9 13.212,8 1.115,9 9,2%

do qual,

        Crédito a Clientes (bruto)
8.858,8 8.606,2 -252,6 -2,9%

        Aplicações em I.C’s 907,6 76,7 -830,9 -91,5%

        Investimentos detidos até à maturidade 1.249,0 3.465,1 2.216,1 177,4%

Passivo 11.097,2 12.186,4 1.089,1 9,8%

do qual,

       Recursos de Clientes
10.070,1 9.988,7 -81,4 -0,8%

       Recursos de I.C’s, excepto Bancos Centrais 550,0 227,4 -322,6 -58,6%

       Bancos centrais 150,8 1.650,9 1.500,1 994,8%

Situação Líquida 999,7 1.026,4 26,7 2,7%

O activo líquido consolidado do SICAM ultrapassou os 13 mil milhões de euros, observando-se 
um crescimento de 9,2% em relação ao valor de 2009.

Em 2010 verificaram-se alterações significativas na estrutura do balanço, que se referem em 
detalhe no ponto IV.2.. Contrariamente ao verificado nos anos anteriores, o aumento do activo 
líquido não é explicado directamente pelas rubricas Crédito a Clientes e Aplicações em IC’s, 
que sofreram diminuições de 2,9% e 91,5%, respectivamente. 

A diminuição do Crédito a Clientes ficou a dever-se essencialmente à diminuição de aplicações 
em papel comercial, verificada ao nível da Caixa Central.
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A diminuição de aplicações em I.C.’s veio na linha do ajustamento já operado em 2009, atento 
o binómio risco/rentabilidade, que aconselhou a diversificação para outros tipos de activos 
financeiros.

Em contrapartida registou-se um aumento significativo no valor das aplicações em títulos (ver 
ponto IV.2.).

É de referir que tendo o decréscimo verificado no crédito a clientes (-2,9%) sido superior 
ao verificado nos recursos de clientes (-0,8%), tal conduziu a uma diminuição no rácio de 
transformação, de 88% em 2009 para 86,2% em 2010, mantendo-se portanto este indicador 
em nível bastante conservador. Assim, o valor dos depósitos continua a exceder largamente o 
crédito concedido, conservando o SICAM uma forte posição de liquidez no seu balanço.

Variação

                                             2009 2010
 Absoluta

10/09
%

10/09

Recurso de Clientes 10.070,1 9.988,7 -81,4 -0,8%

Crédito a Clientes 8.858,8 8.606,2 -252,6 -2,9%

Rácio de Transformação (%) 88,0% 86,2% - -1,8%

Valores em milhões de Euros, excepto %

Excluindo as aplicações em papel comercial, o crédito a clientes apresentaria um crescimento 

de 1,4% e o rácio de transformação, por sua vez, evoluiria de 83,4% em 2009 para 85,2% em 2010.
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1.1. DEPÓSITOS E OUTROS RECURSOS

Apesar do menor crescimento da economia e do ambiente marcadamente recessivo que 
caracteriza a actual conjuntura, a que acresce a continuada intensificação da concorrência 
interbancária na área da captação de recursos e da menor atractividade, durante boa parte 
de 2010 – dado o baixo nível das taxas –, dos depósitos tradicionais, é de destacar que os 
depósitos de clientes do SICAM sofreram apenas uma ligeira diminuição, como se referiu, de 
0,8%, mantendo-se num valor global próximo de 10 mil milhões de euros.

Para esta sustentação da base de depósitos foi fundamental a postura e actuação comercial 
das Caixas Agrícolas e a profunda ligação que mantêm às populações locais, que advém da 
prática da banca de proximidade, característica do modelo de negócio das Caixas.

Refira-se ainda que, contrariamente ao verificado em anos anteriores, a evolução dos 
Depósitos a Prazo e de Poupança foi em sentido contrário à dos Depósitos à Ordem, tendo-se, 
nos primeiros, uma redução de 2,6%, explicável pelos factores já referidos, e nos segundos um 
crescimento de 4,6%.

SICAM Valores em milhões de Euros, excepto %                         

Variação

2009 2010 Absoluta %

Depósitos à Ordem 2.526,3 2.642,4 116,2 4,6%

Depósitos a Prazo e Poupanças 7.509,3 7.316,8 -192,5 -2,6%

Encargos a pagar líquidos 34,5 29,4 -5,1 -14,7%

Total 10.070,1 9.988,7 -81,4 -0,8%

No que respeita aos recursos fora do balanço é de assinalar um crescimento significativo de 
11,2% nos seguros de capitalização, que passaram do valor total de 715,7 milhões de euros em 
2009 para 795,8 milhões no final de 2010.
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Recursos fora do Balanço Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação

2009 2010 Absoluta %

Fundos de Investimento 367,0 367,3 0,3 0,1%

Mobiliários 123,4 111,8 -11,6 -9,4%

Imobiliários 243,6 255,5 11,9 4,9%

Seguros de Capitalização 715,7 795,8 80,1 11,2%

Total 1.082,7 1.163,1 80,4 7,4%

Já nos fundos de investimento mobiliário o valor da carteira no final de 2010 (de 367,3 milhões 
de euros) é praticamente igual ao do final de 2009, registando-se um crescimento de apenas 
0,1%.

No entanto, nos fundos de investimento imobiliário observou-se um crescimento de 4,9%, 
passando o valor da respectiva carteira para 255,5 milhões de euros – contra 243,6 milhões no 
fim de 2009.

O aumento dos recursos em fundos de investimento imobiliário deveu-se essencialmente à 
subscrição de unidades de participação no fundo CA Património Crescente.

É de notar que o Fundo CA Património Crescente voltou, tal como sucedera em 2008 e 2009, 
a ser o único fundo imobiliário no mercado com um volume de subscrições consistentemente 
superior ao dos resgates, o que atesta a popularidade desta opção de investimento junto dos 
clientes do Crédito Agrícola e do público em geral.
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Refira-se ainda que, apesar da evolução crescente dos recursos fora do balanço e da ligeira 
redução dos depósitos, a estrutura de recursos não sofreu grande alteração, mantendo-se o 
peso dominante dos depósitos tradicionais, os quais representavam, no final de 2010, cerca de 
dois terços dos recursos totais confiados ao Grupo.

 Estrutura de Recursos

F.I.I.

20102009

F.I.M.D.P. e 
Poupança

Estrutura de Recursos

65,7%67,5%

D.O.

23,8%

1,0%1,1%

Seg. de
capatilização

F.I.I.F.I.M.D.P. e 
Poupança

D.O. Seg. de
capatilização

22,8%
7,1%6,4%

2,2% 2,3%
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1.2. EVOLUÇÃO DO CRÉDITO

Em 2010, como já se referiu, o volume do crédito no SICAM evidenciou um decréscimo de 2,9% 

face ao período homólogo anterior, sendo o crédito a empresas o que mais contribuiu para 

essa evolução (-6,8%).

O crédito concedido pela Caixa Central registou uma diminuição de 323 milhões de euros e 

o das Caixas Agrícolas um aumento de cerca de 70 milhões de euros. A evolução do crédito 

da Caixa Central deveu-se essencialmente à redução das aplicações em papel comercial, 

que sofreram um decréscimo de 370 milhões de euros. Não considerando o papel comercial, 

parte significativa do qual beneficia de garantias de outros bancos, e portanto corresponde 

essencialmente a aplicações de liquidez, mais do que a actividade creditícia propriamente dita, 

o crescimento do crédito concedido a empresas ao nível do SICAM cifrar-se-ia em 1,8%, e o do 

crédito total em 1,4%.

Crédito a Clientes Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação Estrutura
20102009 2010 Absoluta %

Crédito a Clientes (1) 8.858,8 8.606,2 -252,6 -2,9% 100,0%

Empresas 4.418,7 4.118,6 -300,1 -6,8% 47,9%

Particulares 4.440,1 4.487,6 47,6 1,1% 52,1%

do qual crédito vencido a mais de 90 dias (2) 366,8 420,7 53,9 14,7% 4,9%

Rácio de Crédito Vencido (2/1) 4,1% 4,9% - - -

Compromissos perante terceiros 1.130,2 1.306,3 176,1 15,6% 100,0%

dos quais

linhas de crédito irrevogáveis 662,5 854,9 192,4 29,0% 65,4%

linhas de crédito revogáveis 413,2 301,3 -111,9 -27,1% 23,1%

Garantias Prestadas  1 361,7 301,5 -60,1 -16,6% n.a.

1 Inclui garantias e avales prestados e créditos documentários de importação
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O crédito vencido no SICAM no final de 2010 apresentou um crescimento de 14,7% 
comparativamente a 2009, expandindo-se de 366,8 milhões de euros no final desse exercício 
para 420,7 milhões no termo de 2010. Nesta conjuntura de crise, é de notar que esta evolução, 
embora expressiva, denota uma desaceleração em relação ao crescimento do crédito vencido 
observado no exercício anterior. 

O rácio de crédito vencido a mais de 90 dias atingiu em 2010 um valor de 4,9%, contra 4,1% em 
Dezembro de 2009, tendo tal incremento sido alavancado pelo decréscimo no valor global da 
carteira de crédito a clientes.

Como se comenta com mais desenvolvimento no ponto IV.2, é de assinalar a diminuição de 
crédito vencido há menos de 90 dias no contexto da evolução global do crédito vencido.

Relativamente aos Compromissos perante Terceiros, assistiu-se a um acréscimo de 15,6% 
face ao exercício de 2009 – de 1.130,2 milhões para 1.306,3 milhões de euros – devido 
essencialmente à evolução dos compromissos irrevogáveis, que aumentaram globalmente 
cerca de 192,4 milhões de euros. 

No que concerne, por sua vez, às Garantias Prestadas, verificou-se um decréscimo no seu 
valor global em 16,6%, para o que será factor explicativo a quebra de actividade no sector 
imobiliário e de obras públicas, o qual é um dos principais geradores da procura deste tipo de 
garantias.
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Na evolução do crédito por tipologia de operações é de destacar o seguinte:

O crédito à habitação do SICAM cresceu a um ritmo muito superior ao evidenciado pelo sector 
bancário no seu conjunto (5% no caso do Crédito Agrícola versus 2,6% no sistema bancário). 
Para tal poderá ter contribuído uma inflexão da estratégia seguida por outras instituições, que 
deixaram de usar o crédito à habitação como um vector de crescimento, perante as dificuldades 
da conjuntura e as restrições de balanço que possam enfrentar, situação que não se verifica 
no Crédito Agrícola, que mantém ampla margem de manobra para a expansão da actividade 
creditícia, naturalmente com cuidada selecção dos riscos.

Evolução do Crédito por tipo de operação Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação

2009 2010 Absoluta %

Crédito à Habitação a) 2.341,7 2.459,7 118,1 5,0%

Contas Correntes Caucionadas 665,1 643,2 -21,9 -3,3%

Descontos Comerciais 90,0 77,1 -13,0 -14,4%

Leasing 169,9 190,3 20,4 12,0%

Cartões de Crédito 42,6 39,7 -2,9 -6,9%

Descobertos 28,2 24,9 -3,3 -11,6%

Operações com o Estrangeiro 9,8 10,8 1,0 10,3%

Papel Comercial 463,4 93,8 -369,6 -79,8%

Contratos de Financiamentos b) 5.026,5 5.046,6 20,1 0,4%

Rendimentos a receber (líq.) 36,9 35,5 -1,4 -3,8%

Receitas com rendimento diferido (líq.) -15,3 -15,4 -0,1 0,7%

Crédito a Clientes (1) 8.858,8 8.606,2 -252,6 -2,9%

Compromissos perante terceiros (2) 1.130,2 1.306,3 176,1 15,6%

dos quais linhas de crédito irrevogáveis 662,5 854,9 192,4 29,0%

dos quais linhas de crédito revogáveis 413,2 301,3 -111,9 -27,1%

Garantias Prestadas (3) 361,7 301,5 -60,1 -16,6%

Subtotal (2+3) 1.491,9 1.607,9 116,0 7,8%

Total (1+2+3) 10.350,7 10.214,1 -136,6 -1,3%

a) A rubrica Crédito à Habitação inclui o “Crédito Multiusos” (C.H. complementar)

b) Inclui empréstimos de maturidades diversas.
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Tal como já veio sucedendo nos anos anteriores, a locação financeira continuou a ser uma 
tipologia de financiamento privilegiada pelos clientes do Crédito Agrícola, sendo de destacar 
que mais de 90% das Caixas Associadas intervieram na celebração de contratos de locação 
financeira destinados aos seus clientes (ver desenvolvimento no ponto 1.1.2.3). O valor total 
dos financiamentos nesta modalidade passou assim de 169,9 milhões de euros em 2009 para 
190,3 milhões em 2010, correspondendo a um acréscimo de 12%.

Na quase totalidade das tipologias de crédito verificou-se, porém, uma retracção do volume de 
crédito em 2010, explicável pelo desfavorável ambiente de negócio.

Assim, e para além do caso particular do papel comercial já comentado anteriormente, registou-
se uma redução significativa nos descontos comerciais (-14,4%), nas operações sobre cartões 
(-6%), nas contas correntes (-3,3%) e, também nos descobertos (-11,6%), correspondendo 
esta última, no entanto, a uma evolução desejável para a melhoria da qualidade da carteira. 
Em sentido contrário, nas operações sobre o estrangeiro teve-se um crescimento do seu valor 
global de 10,3%, mas em valor absoluto de diminuta expressão, face ao reduzido peso que esta 
componente ainda mantém na carteira de crédito do SICAM.

Finalmente, tal como se dá conta no Relatório e Contas da Caixa Central, e contrariamente ao 
verificado nos últimos anos, o crédito agenciado registou um pequeno crescimento de 2,4%, 
aumentando ligeiramente a sua importância na carteira da Caixa Central (de 6,1% em 2009 
para 6,5% em 2010). 

Evolução do Crédito Agenciado Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação

2009 2010 Absoluta %

Crédito à habitação 208.917 199.103 -9.814 -4,7%

Cartões de crédito 23.562 20.469 -3.093 -13,1%

Descontos comerciais 869 1.204 336 38,7%

Contas correntes caucionadas 23.474 24.504 1.030 4,4%

Financiamentos 1 167.020 180.185 13.166 7,9%

Leasing 117.636 129.091 11.456 9,7%

Operações com o estrangeiro 1.975 2.094 118 6,0%

TOTAL 543.452 556.650 13.197 2,4%

A rubrica Crédito à Habitação inclui o “Crédito Multiusos” (CH complementar)
1 Inclui descobertos e empréstimos de maturidades diversas, quer em moeda nacional quer estrangeira. 
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a) Empresas 

No segmento de empresas, como se referiu, verificou-se, em termos globais, um decréscimo 
de 6,8% essencialmente explicado pela quebra no crédito sob a forma de papel comercial.

À excepção da locação financeira (+12,7%), e da rubrica, de reduzida expressão, de operações 
sobre o estrangeiro, todas as restante registaram quebras, reflectindo a actual conjuntura 
depressiva, que tem conduzido à retracção na procura de crédito viável, bem como a uma 
atitude de maior contenção por parte das Caixas, face ao agravamento dos factores de risco 
com que actualmente se deparam.

Empresas Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação Estrutura 

20102009 2010 Absoluta %

Crédito a Empresas   4.418,7 4.118,6 -300,1 -6,8% 100,0%

Contas Correntes Caucionadas 558,9 551,7 -7,2 -1,3% 13,4%

Descontos Comerciais 78,8 69,9 -8,9 -11,3% 1,7%

Locação Financeira (Leasing) 140,3 158,2 17,8 12,7% 3,8%

Financiamentos1 3.640,7 3.338,8 -301,9 -8,3% 81,1%

do qual Papel Comercial 463,4 93,8 -369,6 -79,8% 2,3%

1 Inclui descobertos e empréstimos de maturidades diversas, quer em moeda nacional quer estrangeira. 
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b) Particulares

No segmento de particulares, a evolução da carteira de crédito traduziu-se numa variação 
positiva de 1,1% relativamente ao exercício anterior.

 
Esta evolução consubstanciou-se essencialmente no acréscimo já referido de 5% relativamente 
a 2009 no Crédito à Habitação, que correspondeu a um aumento do crédito concedido para 
essa finalidade de 118,1 milhões de euros.

Em sentido contrário, o crédito ao consumo, no conjunto do SICAM, registou um decréscimo 
de 1,9%, reflexo do maior rigor na concessão deste tipo de crédito, em resultado da alteração 
dos factores de risco que lhe são inerentes, e também como consequência de uma retracção 
da procura com nível de risco aceitável.

O crédito ao consumo continua, aliás, a representar apenas uma pequena parcela do crédito 
concedido a particulares (8,6%) face aos restantes produtos, em cuja estrutura continua a ter 
peso dominante o crédito à habitação – 54,8% –, como igualmente se verifica no conjunto do 
sistema bancário. 

c) Locação Financeira

Como já se referiu, a locação financeira foi a tipologia de crédito com maior crescimento, sendo 
que apenas seis Caixas Associadas não intervieram na celebração de contratos de locação 
financeira destinados aos seus clientes.

Particulares e Micro-Negócios Valores em milhões de Euros, excepto %

Variação Estrutura
20102009 2010 Absoluta Relativa

Crédito a Particulares 4.440,1 4.487,6 47,6 1,1% 100,0%

Crédito à Habitação 1 2.341,7 2.459,7 118,1 5,0% 54,8%

Crédito ao Consumo 395,6 388,0 -7,6 -1,9% 8,6%

do qual Cartões de Crédito 41,9 38,8 -3,1 -7,4% 0,9%

Locação Financeira (Leasing) 28,3 31,1 2,8 9,7% 0,7%

Outro Crédito por Desembolso de Fundos 2 1.674,5 1.608,9 -65,7 -3,9% 35,9%

1 A rubrica Crédito à Habitação inclui o “Crédito Multiusos” (C.H. complementar)
2 Inclui descobertos, efeitos descontados, contas correntes e empréstimos de maturidades diversas. 
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O sector empresarial não financeiro representa mais de 80% do valor da carteira de crédito 
nesta área de negócio, enquanto os particulares e pequenos negócios representam cerca 
de 16%. O sector público estatal e o sector financeiro continuam a ter um peso residual na 
carteira de crédito em leasing.

Numa análise ao tipo de bem locado, verificou-se um aumento no crédito em leasing nos 
diversos tipos de bens mas com menor expressão no caso do leasing de equipamentos, cujo 
aumento foi apenas de 2,7%. No entanto, os equipamentos continuam a ter peso predominante 
na estrutura do crédito em leasing.

O leasing automóvel, por sua vez, vem apresentando um peso crescente no financiamento da 
aquisição de viaturas ligeiras, tendo sido responsável em 2010 por 68% do total de contratos 
para essa finalidade, representando o crédito daí resultante, em Dezembro último, cerca de 
33% da carteira de crédito para aquisição de veículos ligeiros.

Tipo de bem locado Se valor, em milhares de Euros

2009 2010
Variação 09/10 Estrutura

 Absoluta %  2009  2010

Viaturas 51.288 57.099 5.811 11,3% 30,2% 30,0%

Equipamentos 65.267 67.042 1.775 2,7% 38,4% 35,2%

Imóveis 53.343 66.199 12.856 24,1% 31,4% 34,8%

Total 169.898 190.340 20.442 12,0% 100,0% 100,0%

Nestes termos, a carteira de crédito em locação financeira, no valor global de 190,3 milhões de 
euros, teve um aumento de aproximadamente 12%, sendo parte significativa desse acréscimo 
imputável a activos das Caixas Agrícolas no âmbito do regime de leasing em consórcio, que se 
iniciou no 2º trimestre de 2009 e que no final de 2010 já representava 5,8% do total do crédito 
concedido através desta tipologia de crédito.

2009 2010

Variação

 Absoluta %

Caixa Central 167.085 179.305 12.220 7,3%

Caixas Associadas 2.813 11.035 8.222 292,3%

Total 169.898 190.340 20.442 12,0%

Valores em milhares de Euros, excepto %
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1.3. MEIOS ELECTRÓNICOS DE PAGAMENTO

A actividade desta área tem vindo a ser fortemente influenciada pela alteração do Modelo de 
Negócio para os Meios de Pagamento, a nível Europeu, com implicações estruturais a nível do 
mercado nacional e impacto na oferta comercial e sua rentabilidade. Outro factor relevante 
prende-se com o agravamento do cenário actual da economia portuguesa, colocando fortes 
desafios ao crescimento de produtos de crédito, bem como ao controlo dos riscos que lhe 
estão associados.

A nível do Grupo Crédito Agrícola, identificam-se algumas oportunidades para esta área de 
actividade, a saber:

 Alteração do Regime Jurídico do SICAM, dá mais margem de manobra às CCAM para o 
registo na sua própria carteira do crédito concedido via Cartões;

 A proximidade das CCAM aos seus Clientes potencia o desenvolvimento do negócio com 
Comerciantes, a nível de Terminais de Pagamento Automático e Cartões CoBranded;

 A base de associados do GCA pode ser explicada com a oferta de novos produtos, tendo em 
vista a sua fidelização, maior envolvimento comercial e o aumento do capital próprio das 
CCAM.

NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS

a) Serviço de Acquiring “Rede CA&companhia”

Foi lançado no ano de 2010 o novo serviço de Acquiring “Rede CA&companhia”, que passou a 
oferecer uma evidente vantagem competitiva no Serviço TPA, alargando a oferta à aceitação 
das Marcas Internacionais VISA e Mastercard, sendo o Crédito Agrícola uma das poucas 
Instituições nacionais com este serviço.

Os comerciantes, clientes ou não do Grupo Crédito Agrícola, podem, com este novo serviço, 
aceitar Cartões de Débito e Crédito Nacionais e estrangeiros nos seus estabelecimentos, 
permitindo assim melhorar a sua competitividade.

Em 2010, 20% do parque de TPAs foi migrado para o novo serviço de Acquiring, o que permitiu 
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inverter o resultado do serviço TPA que, pela primeira vez, regista valores positivos.

O novo serviço permitiu à nossa rede comercial promover a angariação de novos comerciantes, 
aumentando assim a carteira destes clientes e, consequentemente, o parque de TPAs. 

Com o novo Serviço de Acquiring verificou-se ainda um crescimento de 18% da facturação em 
TPA, aumentando assim o float nas contas de depósitos à ordem do Grupo CA.

b) Cartão de Associado “Clube A”

Foram realizadas as actividades preparatórias para o lançamento do Cartão de Associado 
“Clube A”. Trata-se de uma iniciativa enquadrada no programa do Centenário do Crédito 
Agrícola, e consistirá na emissão de Cartões Visa Business, Classic e Débito Diferido, dirigidos 
exclusivamente aos seus Associados, quer Empresas quer Particulares.

Este cartão irá permitir a identificação do Associado e da Caixa a que pertence, mas será 
também um meio de pagamento aceite na rede Multibanco e Marcas Internacionais.

O Cartão será lançado com a denominação de “Clube A” – Clube de Associados do Crédito 
Agrícola, com um programa de fidelização orientado para este segmento de Clientes/
Associados, permitindo a obtenção de bónus, num leque alargado de produtos e serviços de 
Banca e Seguros, bem como um conjunto significativo de descontos na aquisição de bens e 
serviços junto de parceiros do Grupo CA.

c) Cartões AEP

Foram lançados cartões de crédito CoBranded AEP – Associação Empresarial de Portugal, 
denominados Cartão AEP Plus e Cartão AEP Access, nas vertentes Business, destinados aos 
Associados da AEP e Membros da Comunidade não Associados da AEP, respectivamente.

Esta parceria contempla ainda o Programa AEP Empreendedor, visando o apoio ao tecido 
empresarial português, com um leque alargado de produtos e serviços financeiros oferecidos 
pelo Crédito Agrícola.
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d) Cartão Contactless

Foi desenvolvido um piloto do Cartão CONTACTLESS, em parceria com a SIBS e com os 

principais bancos emissores, com o lançamento de um produto Mastercard (débito) e de um 

Produto Visa (crédito). Este piloto permitiu ao GCA a emissão de um produto inovador que 

brevemente, e com uma comunicação centrada na comodidade de utilização, permitirá o 

aumento da utilização de cartões em transacções de pequeno montante (guerra ao cash), bem 

como uma maior penetração na nossa base de clientes.

Desenvolvimento das Parcerias CoBranded

Em 2010, foi desenvolvida e consolidada a actividade de apoio à rede comercial, orientada 

para o segmento empresarial, com a realização de protocolos para cartões CoBranded e a 

dinamização do Cartão CA&companhia. 

No final do ano de 2010, contava-se com um total de 24 parcerias que potenciaram o crescimento 

do envolvimento comercial, o cross selling e a fidelização dos clientes.

Alterações Regulamentares

 Foram efectuadas, no âmbito do Decreto-Lei 133/2009, as alterações nas Propostas de 

Cartões, Condições Gerais de Utilização e Fichas de Informação Normalizada;

 Foram ainda efectuadas as alterações inerentes ao DL 317 (transposição para a ordem 

jurídica interna da Directiva nº 2008/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa 

a contratos de crédito a consumidores);

 Foi realizada a análise e definição funcional da nova Aplicação de Crédito Scoring e procedeu-

-se ao acompanhamento do Projecto Risco II, de responsabilidade do Gabinete de Riscos, 

bem como foi dado apoio ao arranque do projecto junto da rede comercial.
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Controlo de Riscos da Actividade

 A relação entre o número de fraudes detectadas e o número de transacções permaneceu 
contida, ao mesmo nível do período homólogo;

 Foi efectuado o reforço da função Planeamento de Novos Projectos e o Controlo de Actividade 
de Suporte/Pós Venda, com novos aplicativos internos;

 Encontra-se em desenvolvimento o novo Processo de Controlo de Qualidade para os 
procedimentos internos do DMEP relacionados com o CA Serviços, a SIBS e outras entidades.

Resumo dos Principais Indicadores 2010

A actividade desta área durante o ano de 2010 teve um acréscimo bastante positivo que se 
reflecte nos seguintes indicadores:

 Aumento da quota de mercado em número de Cartões de Débito e Crédito:

+1%

20102009

Quota de Mercado
Cartões de Débito VISA

11,7%
10,7%

+0,3%

20102009

Quota de Mercado
Cartões de Crédito VISA

4,6%
4,3%
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 Aumento do Número e Volume de Transacções efectuadas com os Cartões de 8% e 21%, 
respectivamente;

 O parque de ATM´s do Crédito Agrícola integrados na rede Multibanco registou um 
crescimento de 4% relativamente ao ano anterior e apresenta uma quota de mercado de 
10%;

+3%

20102009

Número de TPAs

15.640

15.197

+18%

20102009

Volume de Transacções em 
TPAs CA

(em milhares de Euros)

851.896

720.775

+4%

20102009

Número de ATMs

1.400

1.352

+4%

20102009

Número de Transacções 
em ATMs CA

69.733.368

66.891.648
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 A instalação de Terminais de Pagamento Automático continuou a registar uma evolução 
positiva, o que permitiu alcançar a quota de Mercado de 6% bem como um aumento do 
volume de transacções em TPAs do CA de 18%;

1.4. CANAIS COMPLEMENTARES

Os canais electrónicos, complementares à actividade desenvolvida pelas redes de agências, 
têm vindo a representar cada vez mais um factor importante de melhoria da acessibilidade dos 
clientes bancários à sua Instituição de Crédito, permitindo-lhes optimizar custos e processos 
e em simultâneo promover e gerar novo negócio, ao mesmo tempo que fortalece a imagem de 
modernidade e inovação das instituições. 

Foi com este propósito que a Caixa Central, ao longo de 2010, no âmbito dos projectos 
tecnológicos que tem vindo a desenvolver, continuou a apostar na implementação de novas 
funcionalidades nos canais complementares transaccionais e informativos, com vista a oferecer 
aos Clientes do Crédito Agrícola, uma oferta alargada de soluções financeiras e disponibilizar 
à rede Comercial todas as condições necessárias à sua divulgação e comercialização, em linha 
com as melhores práticas do mercado.

+8%

20102009

Número de Transacções
Cartões CA

77.203.174

71.367.697

+21%

20102009

Volume de Transacções
Cartões CA

(em milhares de Euros)

3.735.850

3.090.139



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

72EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE 
NAS PRINCIPAIS ÁREAS03

Em síntese, passamos a descrever os aspectos mais relevantes ocorridos ao longo do ano de 
2010:

  Crescimento significativo das adesões ao serviço de recuperação de crédito da Linha 
Directa, por parte das CCAM, levando a um ajustamento da equipa de Operadores. Este 
ajustamento permitiu dar a resposta adequada à procura registada, que aumentou face às 
condições particulares do mercado e permitiu ainda melhorar os níveis de recuperação;

  Disponibilização de novas funcionalidades no serviço CA On-Line:

    Transferências Permanentes e Múltiplas;

    Transferências Internacionais;

    Operações Frequentes e Pré-Autenticadas;

    Outras funcionalidades e melhorias realizadas.

  Durante o ano 2010, foram realizadas duas campanhas comerciais de canais que tiveram 
como principais objectivos divulgar o serviço CA On-Line aos clientes particulares do 
Crédito Agrícola, com vista a reforçar a carteira de Clientes aderentes e aumentar a 
adesão ao SAF (Sistema de Autentificação Forte);

  Dando cumprimento às obrigações legais e regulamentares, foram realizados no 
decorrer do ano de 2010, desenvolvimentos significativos nos serviços Linha Directa 
(Decreto-Lei 134/2009) e Balcão 24 (Instrução nº 1/2010 do BdP);

  Arranque da aplicação de Gestão de Alertas para o serviço CA On-Line que passou a 
permitir à equipa do gabinete de canais Complementares (GCC) alocada à actividade, 
diagnosticar e prevenir eventuais tentativas de fraude, promovendo simultaneamente a 
divulgação das melhores práticas de segurança junto da rede comercial e clientes;

  Lançamento no segundo semestre do ano de 2010, de um novo canal digital – TV 
Corporativa e Gestão de Atendimento –, cujos conteúdos passam a ser geridos pelo 
GCC, permitindo disponibilizar nas diversas instalações do Grupo CA, uma comunicação 
integrada, com informação de campanhas nacionais e locais, dados de mercado, notícias 
nacionais e locais e agenda cultural por distritos;
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  No final do ano foi concluído o projecto de reorganização de conteúdos do Site CA, que 

passou a contemplar a segmentação da oferta de Clientes – Particulares e Empresas –, 

novo Webdesign, disponibilização da opção de pesquisa, nova estrutura, apresentação 

de micro-sites das Caixas Associadas e melhorado processo de pesquisa das mesmas, 

actualização e validação de todos os conteúdos, integração de novas informações de 

mercado, entre outros desenvolvimentos.

Nas alíneas seguintes estão representadas as acções que mais se destacaram em cada canal, 

ao longo do ano, e os principais indicadores registados em cada um dos serviços.

a)  Linha Directa (Contact Center)

O serviço Linha Directa transaccional registou em 2010 um crescimento de 1% nos contactos 

Inbound (Contactos Recebidos). O número de Clientes que contactou o serviço registou, 

igualmente, um crescimento de 3% face ao ano anterior.

Relativamente às acções de Outbound realizadas, destacam-se as acções de Telecobranças 

para crédito próprio (15 CCAM até final de 2010, mais 50% face a 2009), crédito agenciado e 

cartões de crédito.

+1%

20102009

Total de Contactos

299.705
295.804

+3%

20102009

Total de Contactos de Clientes

253.170

245.513

Inbound
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Os resultados destas acções registaram 71% de Clientes Recuperados e 43% de montante 
recuperado. Estes valores traduzem, para 2010, um aumento de 14% em Clientes recuperados 
e, apesar do crescimento significativo dos montantes a recuperar, mantiveram-se os mesmos 
níveis de recuperação registados em 2009.

 
Embora pouco expressiva, tendo em conta o período de instabilidade financeira que estamos a 
atravessar, a subida registada nos clientes recuperados resulta dos esforços de recuperação 
desenvolvidos ao longo do ano.

Notas: 

 Inbound – Atendimento telefónico dos Clientes e Caixas (Chamadas recebidas)

 Outbound – Acção de Recuperação de Crédito Vencido, Telemarketing e Call-Back (Chamadas efectuadas).

 BackOffice – Faxes/E-mails recebidos e enviados e trabalho administrativo.

+14%

20102009

Telecobranças
Clientes Recuperados

71%

62%

+0%

20102009

Telecobranças
Montantes Recuperados

43%43%

1º Trimestre 2º Trimestre

82.258

30.999

12.316

70,665

32,624

7,679

4º Trimestre

72,649

42,182

7,844

3º Trimestre

74,133

40,777

9,695

Inbound Outbound Back-Office

 Linha Directa – Distribuição Chamadas por Trimestre



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

75EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE 
NAS PRINCIPAIS ÁREAS03

b) Evolução do Serviço de Internet Banking – CA On-Line

b1) CA On-Line Empresas

No Serviço CA On-Line Empresas registou-se um crescimento de cerca de 27% nas adesões, 
em relação ao ano 2009.

1º Trimestre 2º Trimestre

69%

42%

73%

47%

4º Trimestre

69%

43%

3º Trimestre

72%

38%

% Recuperação – Clientes% Recuperação – Montantes

Telecobranças – Taxa de Sucesso

+27%

20102009

26.285

20.656

Total de Contratos
On-line Empresas
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Ao analisarmos a evolução semestral do volume de transacções do Serviço CA On-Line 
Empresas em 2010, verifica-se um crescimento de 18% do 1º para o 2º Semestre.

1º Semestre 2010

3.460.992

602.714

2º Semestre 2010

4.088.725

693.209

ConsultasOperações

b2) CA On-Line Particulares

No Serviço CA On-Line Particulares registou um crescimento de cerca de 12% nas Adesões ao 

Sistema MultiCanal. As Adesões Activas do Serviço CA On-Line Particulares representaram 

um crescimento de 20% face ao ano 2009.

 Total de Operações Financeiras / Consultas

+12%

20102009

 Particulares
Total de Contratos

184.048

165.038

+20%

20102009

Particulares
Adesões Activas

103.833

86.452

On-line On-line
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A evolução semestral do volume de transacções do Serviço CA On-Line Particulares em 2010, 
representou um crescimento de 11% do 1º para o 2º Semestre.

c) Evolução do Serviço Balcão 24

O Serviço Balcão 24, que conta já com 6 anos de existência, terminou o ano de 2010 com 
202 equipamentos em pleno funcionamento nas agências de 67 Caixas e da Caixa Central, 
representando um crescimento de 4% nos serviços inicializados, face a 2009. O menor 
crescimento na instalação de novos equipamentos está relacionado com o modelo de negócio 
e de rentabilidade adoptado, sendo no entanto de notar que as agências de maior dimensão, 
têm em geral Balcão 24.

1º Semestre 2010

8.834.084

2º Semestre 2010

9.803.464

864.797

ConsultasOperações

811.937

 Total de Operações Financeiras / Consultas

+4%

20102009

B24 – ATM’s Inicializadas

202195

+0%

20102009

Rede Balcões 24

6767




