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IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    

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

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

para o exercício de 2013. 

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

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

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

igualmente na racionalização de meios, definimos para 2013, as seguintes metas e 

objectivos: 

1111.... OOOObjectivos Institucionaisbjectivos Institucionaisbjectivos Institucionaisbjectivos Institucionais    

− Conclusão da revisão do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo; 

− Implementação dos novos Estatutos. 

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

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

alargamento da base de clientes e meios das actuais funcionalidades e 

introdução de novas, com referência para as peritagens no âmbito do 

Protocolo com a CA Seguros; 

− Serviço de Auditoria (SAUD) – Continuaremos a criar condições para que 

seja possível, a curto/médio prazo, a realização de uma auditoria anual às 

Caixas Agrícolas que utilizam o serviço da Federação; 

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

da quota de mercado no Grupo e procura do alargamento a novos 

mercados institucionais fora do Crédito Agrícola; 

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

9º dos actuais Estatutos, com uma redução da quotização variável de 

10%, em relação a 2012.  

B B B B )))) NOVOS PROJECTOSNOVOS PROJECTOSNOVOS PROJECTOSNOVOS PROJECTOS    

No cumprimento dos nossos compromissos, propomoHnos em 2013, desenvolver os 

seguintes projectos: 

 

 

 



FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL 
Plano de Actividades e Orçamento 2013 

   

3 

1111.... Central de Grandes ComprasCentral de Grandes ComprasCentral de Grandes ComprasCentral de Grandes Compras    

Após os estudos realizados, em 2013, esperamos implementar em 

cooperação com a Caixa Central esta nova estrutura, da qual se aguardam 

significativos ganhos para as Caixas Agrícolas. 

2222.... Formação ProfissionalFormação ProfissionalFormação ProfissionalFormação Profissional    

A Federação desenvolverá em 2013 acções de formação profissional 

destinadas aos membros dos Órgãos Sociais das Caixas Agrícolas. 

3333.... Nova geração de Fundos ComunitáriosNova geração de Fundos ComunitáriosNova geração de Fundos ComunitáriosNova geração de Fundos Comunitários    

Em 2013, será aprovado pelas Instituições Comunitárias, uma nova geração 

de fundos, a ser aplicada entre 2014 e 2020. 

A FENACAM promoverá, em data oportuna, um Seminário sobre os 

diferentes fundos em que serão analisados e divulgados os diferentes 

mecanismos de apoio às actividades económicas e sociais contempladas. 

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

Continuará a ser uma das principais preocupações da Direcção manter as 

associadas da FENACAM e os seus Órgãos Sociais, permanentemente 

informadas sobre as actividades da Federação. 

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

permanente actualização do site da Federação. 

  

A FENACAM manterá também em 2013 as tradicionais representações e participações 

institucionais a nível nacional e internacional. 

Com esta política reformista, pretende a Direcção concretizar em 2013 os objectivos da 

Federação estatutariamente previstos. 
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ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    DOSDOSDOSDOS    SERVIÇOSSERVIÇOSSERVIÇOSSERVIÇOS    DADADADA    FEDERAÇÃOFEDERAÇÃOFEDERAÇÃOFEDERAÇÃO    

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

O Serviço de Apoio Técnico assumeHse como um Serviço que aposta em garantir a qualidade 

dos serviços prestados às Caixas Agrícolas, criando uma mais valia para o Crédito Agrícola, 

mantendo a consciência do valor que representa a experiência e competências adquiridas ao 

longo da sua existência. 

Tendo por objectivo os interesses do Crédito Agrícola, aliado à determinação de aumentar a 

receita e consequente reequilíbrio financeiro de exploração, no próximo ano, o Serviço de 

Apoio Técnico inicia uma nova actividade nova actividade nova actividade nova actividade –––– Peritagens de Sinistros do Ramo Patrimonial Peritagens de Sinistros do Ramo Patrimonial Peritagens de Sinistros do Ramo Patrimonial Peritagens de Sinistros do Ramo Patrimonial. 

Este trabalho resulta do protocolo de colaboração estabelecido com a CA Seguros, em Julho 

de 2012, aproveitando as sinergias existentes do Grupo, de forma a que os serviços de 

peritagens e averiguações a realizar a sinistros ocorridos no âmbito das Apólices de 

Habitação e Comércio (Multirriscos) possam ser prestados à CA Seguros por uma entidade 

pertencente ao Grupo. 

Deste modo, em 2013, concluída a formação prática, bem como a implementação da 

plataforma informática, daremos inicio à realização de peritagens/averiguações.  

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

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

que, após o arranque estejam criadas as condições necessárias para abranger todo o tipo de 

peritagens do ramo patrimonial. 

Visando a procura continuada da satisfação das necessidades, requisitos técnicos e 

regulamentares e expectativas das Caixas Agrícolas, através do permanente aperfeiçoamento 

dos seus serviços, da evolução do seu corpo técnico, e da implementação de actualizações 

tecnológicas, daremos continuidade, ao desenvolvimento do ante projecto para a criação do criação do criação do criação do 

Sistema de Gestão de Avaliações 2.0Sistema de Gestão de Avaliações 2.0Sistema de Gestão de Avaliações 2.0Sistema de Gestão de Avaliações 2.0 (SGA 2.0), que irá contemplar várias valências, como a 

georeferênciação, novos tipos de relatórios de avaliação e autos de medição, interligação 

com outras ferramentas da intranet, entre outras. 

Com a entrada em produção do acesso remoto à aplicação SGA, é nosso objectivo para 

2013 implementar um modelo de cooperação modelo de cooperação modelo de cooperação modelo de cooperação entre a FENACAM e as Caixas Agrícolas para entre a FENACAM e as Caixas Agrícolas para entre a FENACAM e as Caixas Agrícolas para entre a FENACAM e as Caixas Agrícolas para 

a realização de avaliações imobiliárias,a realização de avaliações imobiliárias,a realização de avaliações imobiliárias,a realização de avaliações imobiliárias, tendo como padrão o Memorando de Entendimento, 

estabelecido desde 2006 e actualmente com 7 Caixas Agrícolas. 

A manutenção e reforço da colaboração com a Caixa Central, no âmbito das avaliações reforço da colaboração com a Caixa Central, no âmbito das avaliações reforço da colaboração com a Caixa Central, no âmbito das avaliações reforço da colaboração com a Caixa Central, no âmbito das avaliações 

imobiliáriasimobiliáriasimobiliáriasimobiliárias, bem como nos trabalhos referentes ao programa de acompanhamento do 

sector financeiro, decorrente do acordo com a Troika, que envolve auditoria à carteira de 
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crédito do Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), mantêmHse como 

objectivo a prosseguir em 2013.  

Tendo por objectivo actualizar os conhecimentos daqueles que, no Crédito Agrícola, estão 

envolvidos, directamente ou indirectamente, nos processos de avaliação de activos 

imobiliários, prevemos no próximo ano realizar um seminário, à semelhança do efectuado em 

2012, bem como dar continuidade à formação especializadaformação especializadaformação especializadaformação especializada dos técnicos do Serviço. 

No próximo ano será, igualmente, prestada assistência técnicaassistência técnicaassistência técnicaassistência técnica, actividade direccionada para 

o sector agrícola, efectuada através de apoio técnico presencial às Caixas Agrícolas, ou por 

via indirecta, para esclarecimento e informação aos associados e clientes. 

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER), continuaremos 

a proceder à elaboração e acompanhamento de candidaturaselaboração e acompanhamento de candidaturaselaboração e acompanhamento de candidaturaselaboração e acompanhamento de candidaturas referentes às diversas acções 

da medida 1.1 – Inovação e Desenvolvimento Empresarial. 

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

Agrícola, com informação relativa às diferentes políticas e legislação aplicáveis a matérias, 

nomeadamente, no âmbito do Sector Agrícola, desenvolvida como complemento da 

assistência técnica, continuará a ser colocada à disposição no “CAIS”. 

Relativamente à certificação energéticacertificação energéticacertificação energéticacertificação energética, em 2013, com a colaboração de entidade 

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

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

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

destinadas à habitação ou comércio (RCCTE).  
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SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiiççççççççoooooooo        ddddddddeeeeeeee        AAAAAAAAuuuuuuuuddddddddiiiiiiiittttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ((((((((SSSSSSSSAAAAAAAAUUUUUUUUDDDDDDDD))))))))        

No âmbito das suas competências legaiscompetências legaiscompetências legaiscompetências legais, constantes do Regime Jurídico do Crédito Agrícola 

Mútuo, o Serviço de Auditoria verificará e apreciará os registos contabilísticos e as 

demonstrações de natureza financeira e patrimonial das Caixas Agrícolas, comprovando, de 

uma forma geral, o cumprimento das normas legais e regulamentares que disciplinam a sua 

actividade, nomeadamente, os elementos de reporte prudencial e contabilístico exigidos pelo 

Banco de Portugal e pelas orientações da Caixa Central. 

Nos termos do art.º 120º do RGICSF procederá à avaliação e informação, relativamente a 

cada CCAM, do seu grau de liquidez e solvabilidade, riscos e nível de exposição em que 

incorrem, práticas de gestão e controlo dos riscos, metodologias adoptadas na avaliação dos 

seus activos, organização administrativa e a eficácia dos seus controlos internos. 

Especial atençãoEspecial atençãoEspecial atençãoEspecial atenção será dada à avaliação das principais classes de activos e passivos e aos 

capitais próprios de cada CCAM, destacandoHse os relacionados com o crédito a clientes, 

activos não correntes detidos para venda, recursos e valores de capital, reservas e resultados. 

Na carteira de crédito, pretendeHse apurar e identificar com rigor os riscos de crédito, liquidez 

e taxa de juro e operacional de cada CCAM. 

As auditoriasauditoriasauditoriasauditorias continuarão a ser programadasprogramadasprogramadasprogramadas com base no tempo decorrido desde a última 

auditoria efectuada e serão reportadas às contas trimestrais, ou seja o último trimestre 

encerrado à data do início dos trabalhos; será dada prioridade às auditorias que possam vir prioridade às auditorias que possam vir prioridade às auditorias que possam vir prioridade às auditorias que possam vir 

a ser solicitadasa ser solicitadasa ser solicitadasa ser solicitadas pela Caixa Central pela Caixa Central pela Caixa Central pela Caixa Central. De entre as Caixas Agrícolas a auditar em 2013Caixas Agrícolas a auditar em 2013Caixas Agrícolas a auditar em 2013Caixas Agrícolas a auditar em 2013 farão 

parte as que venham a constar da lista a apresentar pelo FGCAM para esse ano. 

No início de 2013, depois de conhecido o pedido do Fundo de Garantia, comunicarHseHá ao 

Banco de Portugal, como é exigido, quais as Caixas que se prevê auditar ao longo do ano. 

Aos eventuais trabalhos de averiguação específica de natureza pontual, a pedido das próprias 

CCAM ou da Caixa Central, continuaremos a dar resposta imediata. 

Durante o ano de 2013, os auditores manterHseHão disponíveis para prestarem 

esclarecimentosesclarecimentosesclarecimentosesclarecimentos sobre questões técnicas de diversa natureza, colocadas pelas Caixas 

Agrícolas.  

Continuamos a utilizar os instrumentos operacionais de gestão e reporte prudencial 

preparados pela estrutura de fiscalização, orientação e acompanhamento da Caixa Central 

(DFOA), nomeadamente através da ferramenta DFOA On LineDFOA On LineDFOA On LineDFOA On Line.  

PrevêHse que em 2013 esteja em funcionamento uma ferramenta (AuditKitAuditKitAuditKitAuditKit) destinada a 

automatizar a introdução de alguns dados disponibilizados pelo sistema informático, bem 

como a produção de ficheiros destinados à auditoria. Esta ferramenta está a ser produzida 

pela empresa NIUTEC – Consultoria e Serviços, Ldª, em colaboração com a CA Serviços. O 

objectivo é aumentar a eficácia dos auditores na operacionalização da sua função. 
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Manteremos a colaboração com a Caixa Central (DFOA) na verificação do cumprimento das 

estratégias e orientações por esta delineadas relacionadas com o reforço da liquidez e 

solvabilidade das CCAM e do SICAM em geral. 
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SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiiççççççççoooooooo        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuuççççççççããããããããoooooooo        DDDDDDDDooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaallllllll        eeeeeeee        AAAAAAAApppppppprrrrrrrroooooooovvvvvvvviiiiiiiissssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        ((((((((SSSSSSSSPPPPPPPPDDDDDDDDAAAAAAAA))))))))        

Em 2013, perspectivamos que a actividade do SPDA se desenvolva de acordo com as 

seguintes orientações, tendo por base as três vertentes de actuação: 

AprovisionamentoAprovisionamentoAprovisionamentoAprovisionamento    

Ao longo dos anos, temos vindo a servir da melhor forma possível o Grupo Crédito Agrícola, 

pelo que procuraremos satisfazer todas as necessidades que possam surgir através das Caixas 

Agrícolas e Empresas do Grupo, prestando todo o apoio necessário com o objectivo de 

facilitar a sua actividade diária, nomeadamente pelo fornecimento de: 

− Impressos; 

− Consumíveis de papelaria e informáticos;  

− Equipamentos de escritório, de segurança e para tratamento de dinheiro; 

− Estabelecimento de protocolos, disponibilizando serviços de apoio (ex: destruição 

confidencial de documentos, assistência técnica a equipamentos); 

− Brindes Institucionais. 

Esta área continuará a merecer o nosso acompanhamento, especialmente no sentido de 

melhorar o fornecimento de bens e serviços, através da: 

− Selecção criteriosa de fornecedores; 

− Qualidade dos bens e serviços a fornecer/disponibilizar (apostaremos na renovação da 

imagem de alguns produtos); 

− Expedição dos bens, de forma a satisfazer os pedidos em tempo útil; 

− Melhoria de condições, procurando oferecer preços mais competitivos; 

− Realização de acordos com parceiros estratégicos, para que o Crédito Agrícola retire 

partido destas parcerias. 

Por outro lado, pretendemos retomar a realização de campanhas de produtos não retomar a realização de campanhas de produtos não retomar a realização de campanhas de produtos não retomar a realização de campanhas de produtos não 

financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros, situação que iremos conciliar com o Departamento de Marketing e 

Departamento de Meios Electrónicos de Pagamento da Caixa Central. 

Com vista à dinamização deste serviço, pretendemos disponibilizar plataforma informáticaplataforma informáticaplataforma informáticaplataforma informática 

que permita às Caixas Agrícolas e Empresas do Grupo realizar pesquisa rápida e directa dos 

produtos e serviços e respectivo preçário. Colocação online das suas encomendas e efectuar 

acompanhamento em termos da satisfação/entrega. Iremos aplicar igual metodologia em 

termos do serviço a prestar ao nível dos contratos de assistência técnica, com o registo dos 
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equipamentos em garantia/contrato e colocação online dos pedidos de assistência técnica, 

podendo efectuar respectivo acompanhamento da situação.  

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

informação de carácter fixo (exemplo: protocolos, catálogos de produtos e divulgação de 

serviços).  

No sentido de promover e divulgar os nossos produtos e serviços, poderá ser equacionada a 

realização de visitas regulares às Caixas Agrícolasvisitas regulares às Caixas Agrícolasvisitas regulares às Caixas Agrícolasvisitas regulares às Caixas Agrícolas, e/ou em complemento a recepção das 

CCAM nas instalações da FENACAM, no Espaço Pinheiro. Aproveitando a visita às Caixas, 

poderá ser equacionado o alargamento desta divulgação a Entidades com as quais o Crédito 

Agrícola já detenha relacionamento, tentando desta forma obter maior rentabilidade dos 

recursos existentes e a criar.  

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

A vertente de Produção Documental, tem vindo ao longo dos anos a disponibilizar um 

conjunto de soluções tecnológicas e serviços em termos de arquivo digital, gestão e 

produção de documentos (com operação de printing e finishing), e controlo de expedição 

dos objectos postais.  

Em virtude da capacidade instalada, assente em tecnologia moderna aplicada à vertente de 

Gestão e Produção Documental, e através da reconhecida competência e profissionalismo 

com que temos vindo a pautar a nossa actuação, iremos tentar o alargamentoalargamentoalargamentoalargamento da prestação da prestação da prestação da prestação 

destedestedestedestessss serviços a Entidades externas ao Crédito Agrícola serviços a Entidades externas ao Crédito Agrícola serviços a Entidades externas ao Crédito Agrícola serviços a Entidades externas ao Crédito Agrícola (tendo sido dado em 2012 alguns 

passos neste sentido).   

Continuaremos a prestar atenção às tendências de mercado, de forma a haver uma 

preparação constante deste serviço para eventuais situações que sejam necessário dar a 

competente resposta/solução. 

Iremos apostar no reforço da capacidade instalada e melhoria da qualidade em termos dos 

processos de acabamento, ao nível da colagem, dobragem, corte e vinco e na plastificação, 

sendo este investimento um complemento ao realizado em 2012, em termos do aumento da aumento da aumento da aumento da 

capacidadecapacidadecapacidadecapacidade e melhoriamelhoriamelhoriamelhoria significativasignificativasignificativasignificativa da qualidade de impressão a coresda qualidade de impressão a coresda qualidade de impressão a coresda qualidade de impressão a cores. 

Contamos que no início de 2013 o projecto de optimização postal “Comunicação DigitalComunicação DigitalComunicação DigitalComunicação Digital” 

esteja em produção, correspondendo à disponibilização de documentos em formato digital 

(PDF), aos Clientes do serviço Online, resultando deste projecto uma significativa redução nos 

custos de portes de correio para as Caixas Agrícolas (mediante a adesão ao serviço digital por 

parte dos Clientes).   
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Gestão de ChequesGestão de ChequesGestão de ChequesGestão de Cheques    

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

assegurada pela FENACAM, em consonância com o Departamento de Consultadoria e 

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

Departamento de Retalho (CA Serviços), no que diz respeito à implementação e 

cumprimento das situações decorrentes da aplicação da legislação relacionada com os 

cheques. 

Juntamente com o Departamento de Marketing (Caixa Central), iremos apostar na 

reformulação dos módulos de chequesreformulação dos módulos de chequesreformulação dos módulos de chequesreformulação dos módulos de cheques, renovando a sua imagem, actualizando a 

informação institucional a constar nestes produtos, e adaptando os módulos tendo em conta 

a sua utilidade diária. 

Nestas três áreas de actuação, continuaremos a fornecer o máximo de informação 

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

folhetos de divulgação dos serviços, utilizando a intranet e internet, para colocação de toda a 

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

InstalaçõesInstalaçõesInstalaçõesInstalações    

As condições de trabalho são fundamentais para o correcto desempenho de cada função, 

iremos continuar a proporcionar aos nossos Colaboradores as melhores condições de 

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

atitude activa no sentido de melhorar e preservar as instalações.  
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SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiiççççççççoooooooo        AAAAAAAAddddddddmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvvvvoooooooo        eeeeeeee        FFFFFFFFiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooo        ((((((((SSSSSSSSAAAAAAAAFFFFFFFF))))))))        

O SAF é o departamento de apoio a toda a actividade administrativa e financeira da 

Federação, funcionando como suporte aos restantes serviços nas áreas que lhe estão 

confiadas. 

As suas grandes áreas de actuação passam pela Contabilidade, Análise Financeira, Reporte, 

Tesouraria, Processamento de Vencimentos e apoio logístico à actividade da FENACAM. 
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ORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTO    
 

 

Os valores estimados para 2013, tiveram por base as contas de Agosto, extrapoladas para 

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

existentes a esta data. 

    

ORÇAMENTO 2013                                                                                                                                         EurosORÇAMENTO 2013                                                                                                                                         EurosORÇAMENTO 2013                                                                                                                                         EurosORÇAMENTO 2013                                                                                                                                         Euros    

2011 2011 2011 2011     2012 2012 2012 2012     2012 2012 2012 2012     2013 2013 2013 2013     
        

ReReReRealizadoalizadoalizadoalizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    

RENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOSRENDIMENTOS E GASTOS                                    

  Vendas 2.908.873 3.110.000 2.595.000 2.595.0002.595.0002.595.0002.595.000    

  Prestações de Serviços     4.111.654 4.077.000 4.334.000 4.336.5004.336.5004.336.5004.336.500    

  Subsídios à Exploração  261.418 250.000 250.000 250.000250.000250.000250.000    

  Ganhos e Perdas imputadas a subsidiárias  16.263 16.263 16.263 16.26316.26316.26316.263    

  CMVMC  (2.383.591)       (2.670.000)     (2.251.602)   (2.280.000)  (2.280.000)  (2.280.000)  (2.280.000)    

  FSE  (2.145.816)       (2.095.000)     (2.020.089)   (1.992.550)  (1.992.550)  (1.992.550)  (1.992.550)    

  Gastos com o Pessoal  (3.183.276)       (3.120.000)     (3.260.591)   (3.330.000)  (3.330.000)  (3.330.000)  (3.330.000)    

  Provisões (11.662) 0 0 0000    

  Imparidades (117) 0 (547) 0000    

  Outros Rendimentos e Ganhos   1.361.634         1.088.441       1.024.160     948.547    948.547    948.547    948.547     

  Outros Gastos e Perdas       (74.899)            (24.000)          (28.958)       (24.500)      (24.500)      (24.500)      (24.500)    

Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Resultado Antes de Depreciações, Gastos de 
Financiamento e ImpostosFinanciamento e ImpostosFinanciamento e ImpostosFinanciamento e Impostos    

  860.481   860.481   860.481   860.481           632.704       632.704       632.704       632.704            657.636        657.636        657.636        657.636           519.260       519.260       519.260       519.260     

  Gastos de Depreciação e de Amortização     (267.998)          (265.000)        (251.352)      (215.000)     (215.000)     (215.000)     (215.000)    

RRRResultado Operacionalesultado Operacionalesultado Operacionalesultado Operacional      592.483   592.483   592.483   592.483           367.704       367.704       367.704       367.704         406.284     406.284     406.284     406.284            304.260        304.260        304.260        304.260     

  Juros e Rendimentos Similares Obtidos 8.320 8.737 8.167 10.00010.00010.00010.000    

  Juros e Gastos Similares Obtidos       (12.386)            (4.000)            (3.161)         (2.000)        (2.000)        (2.000)        (2.000)    

ResultadResultadResultadResultado Antes de Impostoso Antes de Impostoso Antes de Impostoso Antes de Impostos      588.418   588.418   588.418   588.418           372.441       372.441       372.441       372.441         411.289     411.289     411.289     411.289            312.260        312.260        312.260        312.260     

  Imposto Rendimento Período     (145.695) 0 0 0000    

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO      442.723   442.723   442.723   442.723           372.441       372.441       372.441       372.441         411.289     411.289     411.289     411.289            312.260        312.260        312.260        312.260     
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BALANÇO PREVISIONALBALANÇO PREVISIONALBALANÇO PREVISIONALBALANÇO PREVISIONAL      EurosEurosEurosEuros    

          

RUBRIRUBRIRUBRIRUBRICASCASCASCAS    NOTASNOTASNOTASNOTAS    31313131HHHH12121212HHHH2012201220122012    31313131HHHH12121212HHHH2013201320132013    

           
   ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO         
          
  ACTIVO NÃO CORRENTEACTIVO NÃO CORRENTEACTIVO NÃO CORRENTEACTIVO NÃO CORRENTE         
   Activos Fixos Tangíveis  2.994.376,64 2.794.226,74 
   Propriedades de Investimento  732,93 732,93 
   Activos Fixos Intangíveis  22.069,97 8.222,03 
   Participações Financeiras H Outros Métodos  486.352,17 486.352,17 
   Activos por Impostos Diferidos  160.248,01 160.248,01 
      3.663.779,723.663.779,723.663.779,723.663.779,72    3.449.781,883.449.781,883.449.781,883.449.781,88    
          
  ACTIVO CORRENTEACTIVO CORRENTEACTIVO CORRENTEACTIVO CORRENTE         
   Inventários  213.282,00 300.000,00 
   Clientes  1.200.000,00 1.280.000,00 
   Adiantamento a Fornecedores  1.183,48 1.005,45 
   Estado e Outros Entes Públicos                   H                       H      
   Outras Contas a Receber  1.500,00 6.000,00 
   Diferimentos  60.000,00 80.000,00 
   Caixa e Depósitos Bancários  1.250.000,00 1.250.000,00 
      2.725.965,482.725.965,482.725.965,482.725.965,48    2.917.005,452.917.005,452.917.005,452.917.005,45    
          

   TOTAL DO ACTIVOTOTAL DO ACTIVOTOTAL DO ACTIVOTOTAL DO ACTIVO     6.389.745,206.389.745,206.389.745,206.389.745,20    6.366.787,336.366.787,336.366.787,336.366.787,33    

          
   CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOCAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOCAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOCAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO         
          
  CAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIOCAPITAL PRÓPRIO         
   Capital Realizado  496.285,00 496.285,00 
   Reservas  2.203.834,86 2.203.834,86 
   Resultados Transitados  1.580.976,87 1.992.266,25 
      4.281.096,734.281.096,734.281.096,734.281.096,73    4.692.386,114.692.386,114.692.386,114.692.386,11    
          
      Resultado Líquido do PeríodoResultado Líquido do PeríodoResultado Líquido do PeríodoResultado Líquido do Período        411.289,38411.289,38411.289,38411.289,38    312.260,05312.260,05312.260,05312.260,05    
          

   TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIOTOTAL DO CAPITAL PRÓPRIOTOTAL DO CAPITAL PRÓPRIOTOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO     4.692.386,114.692.386,114.692.386,114.692.386,11    5.004.6465.004.6465.004.6465.004.646,16,16,16,16    

          
      PASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVO         
          
  PASSIVO NÃO CORRENTEPASSIVO NÃO CORRENTEPASSIVO NÃO CORRENTEPASSIVO NÃO CORRENTE         
   Provisões  351.376,00 351.376,00 
   Financiamentos Obtidos  60.557,24 33.211,47 
   Responsabilidades por Benefícios PósHEmprego  17.441,00 17.441,00 
   Passivos por Imposto Diferidos  9.659,64 9.659,64 
      439.033,88439.033,88439.033,88439.033,88    411.688,11411.688,11411.688,11411.688,11    
          
  PASSIVO CORRENTEPASSIVO CORRENTEPASSIVO CORRENTEPASSIVO CORRENTE         
   Fornecedores  500.000,00 300.000,00 
   Estado e Outros Entes Públicos  202.109,57 250.000,00 
   Financiamentos Obtidos  66.191,88 25.453,06 
   Outras Contas a Pagar  465.023,76 350.000,00 
   Diferimentos  25.000,00 25.000,00 
      1.258.325,211.258.325,211.258.325,211.258.325,21    950.453,06950.453,06950.453,06950.453,06    
          

   TOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVO     1.697.359,091.697.359,091.697.359,091.697.359,09    1.362.141,171.362.141,171.362.141,171.362.141,17    

          

   TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVOTOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVOTOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVOTOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO     6.389.745,206.389.745,206.389.745,206.389.745,20    6.366.787,336.366.787,336.366.787,336.366.787,33    

Para a obtenção do orçamento de 2013 foram considerados os seguintes pressupostos: 
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RRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        

Vendas de MercadoriasVendas de MercadoriasVendas de MercadoriasVendas de Mercadorias    

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

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

Vendas de Vendas de Vendas de Vendas de ChequesChequesChequesCheques    

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

Prestações de ServiçosPrestações de ServiçosPrestações de ServiçosPrestações de Serviços    

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

 2011201120112011        2012201220122012        2012012012012222    2012012012013333        
    RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
SATASATASATASATA    885885885885....448448448448    1.0411.0411.0411.041.000.000.000.000    906906906906....500500500500    906.5906.5906.5906.500000000    
Avaliações Imobiliárias 880.078 1.040.000 900.000 900900900900.000.000.000.000    
Assistência Técnica CCAM, Projectos e Outros 5.370 1.000 6.500 6.56.56.56.500000000    
SPDASPDASPDASPDA    3.1943.1943.1943.194....848484846666    3.0363.0363.0363.036.000.000.000.000    3.423.423.423.420000....000000000000    3333....430430430430.000.000.000.000    
Protocolos SPDA 161.697 121.000 245.000 255255255255.000.000.000.000    
CPD  3.033.149 2.915.000 3.175.000 3333....175175175175.000.000.000.000    
Serviço AuditoriaServiço AuditoriaServiço AuditoriaServiço Auditoria    31.36031.36031.36031.360    0000    7.5007.5007.5007.500    0000    
Auditorias  31.360 0 7.500 0000    

TOTALTOTALTOTALTOTAL 4444....111.654111.654111.654111.654    4444....077077077077.000.000.000.000    4.334.334.334.334444....000000000000    4444....336.5336.5336.5336.500000000    

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

respectivos serviços. 

Subsídios à ExploraçãoSubsídios à ExploraçãoSubsídios à ExploraçãoSubsídios à Exploração    

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

(FGCAM) relativa às auditorias solicitadas por este organismo. 

A sua evolução nos últimos anos tem sido a seguinte: 

 Nº Auditorias Pedidas peNº Auditorias Pedidas peNº Auditorias Pedidas peNº Auditorias Pedidas pelo FGCAMlo FGCAMlo FGCAMlo FGCAM    EvoluçãoEvoluçãoEvoluçãoEvolução    

Ano 2009Ano 2009Ano 2009Ano 2009    20 0% 
Ano 2010Ano 2010Ano 2010Ano 2010    20 0% 
Ano 2011Ano 2011Ano 2011Ano 2011    20 0% 
Ano 2012Ano 2012Ano 2012Ano 2012    20 0% 

 2020202011111111    2012012012012222    2012012012012222    2012012012013333    
    RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
   VENDAS   VENDAS   VENDAS   VENDAS    2.354.907 2.585.000 2.100.000 2.2.2.2.100100100100.000.000.000.000    

 2011201120112011    2012201220122012    2012201220122012    2012012012013333    
    RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçameOrçameOrçameOrçamentantantantadodododo    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
   VENDAS   VENDAS   VENDAS   VENDAS DE CHEQUES DE CHEQUES DE CHEQUES DE CHEQUES    553.966 525.000 495.000 495495495495.000.000.000.000    

Euros 

Euros 

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

solicitadas. 

ConsiderouHse, assim, para o ano de 2013 uma manutenção no número de pedidos, 

correspondentes a um rendimento esperado de 250.000,00 euros. 

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

Quotização Estatutária 

Esta conta reflecte o valor estimado para a Quotização de 2013, a pagar pelas CCAM 

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

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

− Parte Fixa – 2.500 euros; 

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

contas aprovadas disponíveis – ano 2011). 

 
Evolução da QuotizEvolução da QuotizEvolução da QuotizEvolução da Quotização Estatutáriaação Estatutáriaação Estatutáriaação Estatutária    

 2012012012011111    2020202011112222    2020202011112222          201      201      201      2013333    
 RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    

Quotização Fixa (*1Quotização Fixa (*1Quotização Fixa (*1Quotização Fixa (*1))))           
Nº Associadas 80 81 79 79797979    
Valor 202.500 202.500 195.157 195195195195....000000000000    

           
Quotização Caixa Central (*2)Quotização Caixa Central (*2)Quotização Caixa Central (*2)Quotização Caixa Central (*2)    H H 125.000 125.000125.000125.000125.000    

           
QuotizaçãoQuotizaçãoQuotizaçãoQuotização Variável Variável Variável Variável           

% Activo Líquido 0,01010% 0,007575% 0,007575% 0,000,000,000,0068175681756817568175%%%%    
Valor 1.047.367 885.941 704.003 628628628628....547547547547    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.249.8671.249.8671.249.8671.249.867    1.0881.0881.0881.088.4.4.4.441414141    1.0241.0241.0241.024....161616160000    948948948948....547547547547    
(*(*(*(*1111)))) O valor da quota fixa é anualmente afectado negativamente pelas fusões, proporcionalmente, conforme data de escritura. 
(*(*(*(*2222)))) O valor da quotização da Caixa Central foi fixado em 125.000 a partir de 2012. 

No cálculo da quotização variável, considerouHse a uma redução do seu montante em 10%, 

passando a percentagem sobre o activo liquido a ser de 0,0068175 em 2013, com excepção 

da Caixa Central, cuja quotização total se fixa em €125.000,00. 

Ganhos imputadas a Ganhos imputadas a Ganhos imputadas a Ganhos imputadas a subsidiáriassubsidiáriassubsidiáriassubsidiárias    

Para 2013 orçamentaramHse os seguintes valores: 

− EstimouHse que o valor a receber em dividendos seria similar ao de anos anteriores. 

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

Para 2013 orçamentaramHse os seguintes valores: 

Euros 
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− Foi considerado um valor aproximado de 10.000 euros em juros de aplicação de 

excedentes de tesouraria. 

GGGGGGGGAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOOSSSSSSSS        

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias ConsumCusto das Mercadorias Vendidas e Matérias ConsumCusto das Mercadorias Vendidas e Matérias ConsumCusto das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)idas (CMVMC)idas (CMVMC)idas (CMVMC)    

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

SPDA com a seguinte evolução: 

Evolução do CMVMCEvolução do CMVMCEvolução do CMVMCEvolução do CMVMC    
 2012012012011111    2012012012012222    2012012012012222    2012012012013333    
 RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    

Consumo de MercadoriasConsumo de MercadoriasConsumo de MercadoriasConsumo de Mercadorias           
Aprovisionamento 1.854.435 2.070.000 1.720.770 1111....750750750750....000000000000    

Cheques 293.158 260.000 261.238 260260260260....000000000000    
Consumo de MatériasConsumo de MatériasConsumo de MatériasConsumo de Matérias           

CPD – Centro Produção Documental 235.998 340.000 269.594 270270270270....000000000000    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.3832.3832.3832.383....591591591591    2.6702.6702.6702.670....000000000000    2.2512.2512.2512.251....602602602602    2.2802.2802.2802.280.0.0.0.000000000    

Fornecimentos e Serviços ExtFornecimentos e Serviços ExtFornecimentos e Serviços ExtFornecimentos e Serviços Externos (FSE)ernos (FSE)ernos (FSE)ernos (FSE)    

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

2012012012011111    2012201220122012    2012012012012222    2012012012013333    
        

RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    Orçamentado  Orçamentado  Orçamentado  Orçamentado      PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
SERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                    
    Trabalhos Especializados 1.409.430,37 1.350.000,00 1.264.391,33 1.2301.2301.2301.230.000,00.000,00.000,00.000,00    
    Publicidade e Propaganda 10.961,41 10.000,00 3.837,61 4444....000000000,000,000,000,00    
    Vigilância e Segurança 3.801,09 4.500,00 2.662,25 2222....700700700700,,,,00000000    
    Honorários 19.801,06 18.650,00 21.919,42 20202020....000000000000,00,00,00,00    
    Conservação e Reparação 90.008,29 120.000,00 131.175,82 115115115115.0.0.0.000,0000,0000,0000,00    
MATEMATEMATEMATERIAISRIAISRIAISRIAIS                  
    Livros e Doc.Técnica 815,40 850,00 840,45 850850850850,00,00,00,00    
    Material de Escritório 22.733,32 22.350,00 20.325,55 21.0021.0021.0021.000000,00,00,00,00    
    Artigos p/Oferta 22.130,39 18.000,00 29.944,73 30303030.00.00.00.000,000,000,000,00    
    Material de Embalagem 3.359,64 3.000,00 2.824,68 3.003.003.003.000,000,000,000,00    
ENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOS                  
    Electricidade 25.053,81 26.000,00 45.511,33 50505050.00.00.00.000,000,000,000,00    
    Combustíveis  63.475,02 70.000,00 71.254,50 75757575.00.00.00.000,000,000,000,00    
    Água 1.415,04 1.400,00 2.953,54 3.03.03.03.000000000,00,00,00,00    
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES                  
    Deslocações e Estadas 222.360,82 230.000,00 199.635,57 205205205205.000,00.000,00.000,00.000,00    
    Transporte de Mercadorias 55.857,86 50.000,00 47.084,01 50.0050.0050.0050.000,000,000,000,00    
SERVIÇOS DIVERSOSSERVIÇOS DIVERSOSSERVIÇOS DIVERSOSSERVIÇOS DIVERSOS                  
    Comunicação 81.354,35 69.000,00 70.412,99 70707070....000000000000,00,00,00,00    
    Seguros 26.178,15 27.000,00 24.154,43 25252525....000000000000,00,00,00,00    
    Contencioso e Notariado 1.576,82 1.250,00 0,00 0000,00,00,00,00    
    Despesas de Representação 13.163,16 16.000,00 22.860,04 25252525....000000000000,00,00,00,00    
    Limpeza, Higiene e Conforto 28.029,90 23.000,00 21.879,55 23.0023.0023.0023.000,000,000,000,00    
    Outros Serviços 44.310,44 34.000,00 36.421,23 40404040.00.00.00.000,000,000,000,00    

  TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.145.82.145.82.145.82.145.811116,6,6,6,34343434    2.095.000,002.095.000,002.095.000,002.095.000,00    2.020.0892.020.0892.020.0892.020.089,,,,03030303    1.992.5501.992.5501.992.5501.992.550,00,00,00,00    

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

Euros 

Euros 
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− Evolução esperada da actividade da Federação; 

− Informação à data relativa a compromissos a assumir em 2013; 

− Inflação prevista no Boletim de Verão do Banco de Portugal; 

− Prudência face à conjuntura económica. 

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

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

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

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

previsível e controlável. 

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

parte relacionado com a conservação das máquinas da Produção Documental. 

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

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

entre outros.    

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

Foi considerado, que para o cálculo dos Gastos com Pessoal, existiria um ligeiríssimo 

aumento.     

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

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

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

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

Federação (5 anos). 

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

Impostos 

Para esta rubrica foi estimado um valor de 2.000 euros, dentro do previsto para o realizado 

em 2012. 

Quotizações 

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

Federação se encontra associada, nomeadamente CONFAGRI – Confederação Nacional de 

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

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

estimativas de anos anteriores. 

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

Estão reflectidos nesta rubrica os gastos financeiros com: 

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

− Comissões bancárias. 

 

Prior Velho, 16 de Outubro de 2012 

 
A DIRECÇÃO 
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PARPARPARPARECERECERECERECER    DODODODO    CONSELHOCONSELHOCONSELHOCONSELHO    FISCALFISCALFISCALFISCAL    

 

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

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

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

Responsabilidade Limitada. 

Constatamos que por força da forte crise económica que atinge toda a Europa e 

particularmente o nosso País, a Direcção da FENACAM adoptou uma postura de considerável 

prudência na elaboração do orçamento para o ano de 2013. Esta linha de orientação não 

prejudica no entanto, no essencial, a estratégia definida pela Direcção da Federação no que 

se refere à busca da sua sustentabilidade e no propósito de devolver à Federação a 

responsabilidade pelas suas principais atribuições, no âmbito dos estatutos da FENACAM. A 

relação entre a FENACAM e a Caixa Central temHse vindo a reforçar na linha da estratégia 

definida pela Direcção.  

MantémHse o propósito de abrir os serviços da Federação a mercados Institucionais fora do 

Grupo Crédito Agrícola, como uma das formas de garantir a sustentabilidade financeira da 

Federação. 

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

1) Objectivos institucionais: 

a) Conclusão da revisão do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo; 

b) Implementação dos novos Estatutos; 

2) Objectivos de Gestão: 

a) Serviço de Apoio Técnico (SATA): 

i) Criando autoHsustentabilidade através do alargamento da base de clientes 

e introdução de novas funcionalidades, com referência para as peritagens 

no âmbito do Protocolo com a CA Seguros; 

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

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

mercados institucionais fora do Crédito Agrícola;  

c) Serviço de Auditoria (SAUD): 

i) Dar continuidade à criação de condições para que seja possível, a 

curto/médio prazo, a realização de uma auditoria anual às Caixas 

Agrícolas que utilizam o serviço da Federação;  
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d) Modelo de Quotização: 

i) Manutenção do modelo de quotização previsto na alínea b) nº 1 do artigo 

9º dos Estatutos, com redução de 10% da quota variável em relação a 

2012. 

3) Registamos o destaque dado à rubrica de Novos Projectos para 2013, tais como: 

a) Central de Grandes Compras: 

i) Após os estudos realizados em 2013, esperaHse implementar em 

cooperação com a Caixa Central esta nova estrutura, da qual se 

aguardam significativos ganhos para as Caixas Agrícolas; 

b) Aposta na Formação Profissional: 

i) A Federação desenvolverá em 2013 acções de formação profissional 

destinadas aos membros dos Órgãos Sociais das Caixas Agrícolas; 

c) Nova geração de Fundos Comunitários; 

i) Em 2013, será aprovado pelas Instituições Comunitárias, uma nova 

geração de fundos, a ser aplicada entre 2014 e 2020. 

ii) A FENACAM promoverá, em data oportuna, um Seminário sobre os 

diferentes fundos em que serão analisados e divulgados os diferentes 

mecanismos de apoio às actividades económicas e sociais contempladas. 

d) Política de Comunicação: 

i) Continuará a ser uma das principais preocupações da Direcção manter as 

associadas da FENACAM e os seus Órgãos Sociais, permanentemente 

informadas sobre as actividades da Federação; 

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

permanente actualização do site da Federação. 

e) Manutenção das representações e participações institucionais a nível Nacional 

e Internacional que se considerem relevantes. 

O resultado antes de impostos previsto para 2013 apresenta um decréscimo de 24% quando 

comparado com o resultado previsto para o final do exercício de 2012. Este resultado deveH

se fundamentalmente a uma previsão de aumento dos custos de operação na ordem de 1% 

contra uma estagnação nas Vendas e Serviços Prestados.  

O aumento dos Custos Operacionais em quase 1%, justificaHse pela conjugação dos 

incrementos do CMVMC em 1,3%, da redução dos FSE em 1,4% e um aumento dos Gastos 

com Pessoal em 2,1%, quando comparados com o fecho previsto para Dezembro de 2012.  

Acresce ainda o facto de se ter reduzido a quotização variável em cerca de 10% do valor 

praticado em 2012. 
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Pese embora a redução prevista para o Resultado de 2013 e atendendo à prudência 

adoptada na preparação do presente orçamento, pelas razões já anteriormente invocadas, 

mantémHse o equilíbrio da matriz dos custos operacionais, evidenciando um adequado 

controlo dos custos da operação. 

A previsão de redução dos Gastos de Depreciações e Amortizações na ordem dos 14,5%, 

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

para o ano de 2013. 

Por força do processo contínuo de fusões, a quotização fixa, continuará tendencialmente a 

sua redução. Por outro lado e por deliberação das Associadas em Assembleia Geral, mantêmH

se o processo de redução da quotização variável, que sofre para 2013 uma nova redução de 

10%. Face a esta realidade tornaHse cada vez mais premente, encontrar novas formas de 

criar sustentabilidade à Federação, através de critérios de justiça e equidade na cooperação 

das Caixas Associadas. 

É importante implementar os procedimentos, políticas e instrumentos que viabilizem a 

abertura do SATA e do SPDA a mercados institucionais fora do Grupo Crédito Agrícola, de 

forma a obter novas e mais diversificadas contribuições para uma cada vez maior 

sustentabilidade económica da Federação. O empenho das Caixas Agrícolas, Empresas 

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

que incrementem a rentabilidade daqueles departamentos, será certamente um importante 

contributo para a sustentabilidade acima referida. 

O Conselho Fiscal manifesta o seu agradecimento pela total disponibilidade manifestada pelo 

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

Contas da Federação. Um agradecimento particular à Direcção da Federação não só na 

pessoa do seu Presidente, mas também dos demais Directores, pelo apoio prestado a este 

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

solicitados. 

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

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

Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2013, apresentado pela Direcção desta 

Federação, propondo a sua aprovação pela Assembleia Geral. 

Prior Velho, 05 de Novembro de 2012 

O CONSELHO FISCAL 

Presidente 

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