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03
EVOLUÇÃO GERAL DA ACTIVIDADE 
DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

1. ACTIVIDADE COMERCIAL

O activo líquido consolidado do SICAM registou em 2011 um decréscimo de 1,4% face a 2010, tendo-se 
no entanto mantido acima de 13 mil milhões de euros, nível a que se chegou nesse exercício. 

Refira-se que o activo líquido médio por CCAM aumentou, de 2010 para 2011, de 132,3 para 133,6 
milhões de euros.

Em 2011 a rubrica Crédito a Clientes registou em termos líquidos uma variação de -1% e em termos 
brutos de -0,2%. Esta rubrica mantém-se como a que representa maior peso no Activo Líquido (61,1% 
em 2010 e 61,3% em 2011).

As rubricas Aplicações em IC’s e Investimentos detidos até à maturidade foram, por sua vez, as que 
registaram maiores variações (a primeira registou um acréscimo de quase 200 milhões de euros e a 
segunda um decréscimo de quase 500 milhões de euros).

Activo (Líquido) 12.096,9 13.212,8 13.030,2 -182,6 -1,4%

do qual,

 Crédito a Clientes (bruto) 8.858,8 8.606,2 8.587,0 -19,2 -0,2%

 Aplicações em I.C.'s  907,6 76,7 275,0 198,3 258,4%

 Investimentos detidos 
 até à maturidade 1.249,0 3.465,1 2.973,3 -491,8 -14,2%

Passivo 11.097,2 12.186,4 11.972,6 -213,8 -1,8%

do qual,      

 Recursos de Clientes 10.070,1 9.988,7 9.883,9 -104,8 -1,0%

 Recursos de I.C.'s, 
 excepto Bancos Centrais  550,0 227,4 184,7 -42,7 -18,8%

 Bancos Centrais 150,8 1.650,9 1.600,4 -50,5 -3,1%

Situação Líquida 999,7 1.026,4 1.057,6 31,2 3,0%
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No que concerne ao passivo, a rubrica Recursos de Clientes é naturalmente a que detém peso dominante 
na sua estrutura (82% em 2010 e 82,6% em 2011), tendo no entanto registado um decréscimo de 1% 
face ao período homólogo anterior (-104,8 milhões de euros), atingindo os 9.883,9 milhões de euros em 
Dezembro de 2011. 

Os recursos de IC’s registaram um decréscimo significativo de 5%, reduzindo-se em 93,2 milhões de euros 
e atingindo no final do exercício 1.785,1 milhões de euros. Desta diminuição, mais de 50% correspondeu 
a recursos de Bancos Centrais.

É de referir que tendo o decréscimo verificado no Crédito a Clientes (-0,2%) sido inferior ao verificado 
nos Recursos de Clientes (-1%), tal conduziu a um ligeiro aumento no rácio de transformação, de 86,2% 
em 2010 para 86,9% em 2011, rácio que continua a ser bastante conservador, sendo aliás inferior ao 
que se tinha em 2009. 
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Recursos de Clientes 10.070,1  9.988,7 9.883,9  -104,8 -1,0%

Crédito a Clientes  8.858,8 8.606,2 8.587,0 -19,2 -0,2%

Rácio de Transformação 88,0% 86,2% 86,9% –  +0,7 p.p.

Assim, o valor dos depósitos continua a exceder largamente o crédito concedido, conservando o SICAM 
uma forte posição de liquidez no seu balanço.

1.1. DEPÓSITOS E OUTROS RECURSOS

Apesar do menor crescimento da economia e do ambiente marcadamente recessivo que caracteriza a 
actual conjuntura, e da continuada intensificação da concorrência interbancária na área da captação de 
recursos (que levou a entidade de Supervisão a tomar algumas medidas disciplinadoras), os depósitos de 
Clientes do SICAM sofreram apenas uma ligeira diminuição, como se referiu, de 1%.
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Depósitos à Ordem 2.526,3  2.642,4 2.476,2  -166,3 -6,3%

Depósitos a Prazo e Poupanças 7.509,3 7.316,8 7.349,9 33,1 0,5%

Encargos a pagar líquidos 34,5 29,4 57,8 28,4  96,7%

Total 10.070,1 9.988,7 9.883,9 -104,8 -1,0%

DEPÓSITO 
DE CLIENTES

2009 2011

∆!ABS. ∆!%

2010 11/10 11/10
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Para além das medidas de suporte adoptadas ao nível da Caixa Central incidentes na remuneração dos 
excedentes de liquidez das Caixas, é de considerar que a postura e a actuação comercial das Caixas 
Agrícolas e a profunda ligação que mantêm às populações locais, foram factores que muito contribuíram 
para a sustentação da base de depósitos do SICAM, a qual foi acompanhada de um aumento de 0,5% 
nos Depósitos a Prazo e de poupança que atingiram quase 7.350 milhões de euros em 2011. Na verdade, 
a redução no valor total dos depósitos de Clientes deu-se nos depósitos à ordem.

Refira-se ainda o aumento de quase 100% na rubrica de encargos a pagar (+28,4 milhões de euros) que 
estão reflectidos nas contas de 2011.

Quanto aos recursos fora de balanço cresceram globalmente 11%, o que constitui uma evolução muito 
expressiva manifestamente em contraciclo com o observado no conjunto do sector. Esta evolução, embora 
muito limitadamente, permite alguma compensação do esmagamento da margem de intermediação nos 
produtos tradicionais através das receitas de comissões geradas pelos produtos fora do balanço. Por 
outro lado, este crescimento nos produtos fora de balanço corresponde igualmente a uma estratégia de 
gestão dos recursos de Clientes por parte das Caixas.
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Fundos de Investimento 182,5 192,3 222,2 29,8 15,5%

 Mobiliários 123,4 111,8 128,2 16,4 14,7%

 Imobiliários 59,1 80,5 94,0 13,4 16,7%

Seguros de Capitalização 715,7 795,8 874,6 78,8 9,9%

Total 898,2 988,1 1.096,7 108,6 11,0%

RECURSOS FORA 
DO BALANÇO

Relativamente à comercialização de fundos de investimento, verificaram-se aumentos consideráveis, quer 
no que respeita aos fundos de investimento mobiliário, quer no que respeita aos fundos de investimento 
imobiliário, de 14, 7% e 16,7%, respectivamente. 

É de assinalar ainda o crescimento de 9,9% nos seguros de capitalização, que passaram do valor total de 
795,8 milhões de euros em 2010 para 874,6 milhões de euros no final de 2011.

2009 2011 ∆!ABS. ∆!%2010
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ESTRUTURA 
DE RECURSOS

66,8%

68,6%

24,2% 1,0% 0,7% 7,2%

23,2% 1,1% 0,5% 6,5%

67,2% 8,0%22,8% 1,2% 0,9%

2009

2010

2011

D.P. e Poupança

F.IM.

F.I.I.

D.O.

Seguros de Capitalização

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 67,2% dos recursos totais confiados ao Grupo no final 
de 2011.

Dada a evolução positiva nos produtos fora do balanço, o valor total dos recursos de Clientes geridos 
pelo Crédito Agrícola não registou praticamente variação (ligeiro acréscimo comparativamente a 2010, 
de 0,03%).
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Depósitos de Clientes 10.070,1 9.988,7 9.883,9 -104,8 -1,0%

Produtos fora do Balanço 898,2 988,1 1.096,7 108,6 11,0%

Total 10.968,3 10.976,8 10.980,6 3,8 0,03%

EVOLUÇÃO 
DOS RECURSOS 
TOTAIS DE CLIENTES

2009 2011

Variação 11/10

ABS. %2010
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1.2. EVOLUÇÃO DO CRÉDITO

Em 2011, como já se referiu, o volume do crédito no SICAM manteve-se praticamente inalterado, tendo 
registado um decréscimo de apenas 0,2% face ao período homólogo anterior, tendo passado de 8.606,2 
milhões de euros em 2010 para 8.587 milhões em 2011.

O crédito concedido pela Caixa Central registou uma diminuição de 4,1 milhões de euros e o das Caixas 
Agrícolas de 15 milhões de euros.

O crédito concedido a empresas e particulares evoluiu em sentido contrário, tendo o primeiro aumentado 
1,5% e o segundo diminuído 1,8%.

!"#$%&'(&)()*#+,&'(-&(&.%$'/(&01&23$(4
1 Inclui garantias e avales prestados e créditos documentários de importação

Crédito a Clientes (1) 8.606,2 8.587,0 -19,2 -0,2%

 Empresas 4.118,6 4.179,8 61,2 1,5%

 Particulares 4.487,6 4.407,1 -80,5 -1,8%

do qual Crédito Vencido 
a mais de 90 dias (2) 420,7 499,6 78,9 18,7%

Rácio de Crédito Vencido (2/1) 4,9% 5,8% – –

Compromissos Perante Terceiros 1.306,3 1.080,5 -225,9 -17,3%

 Linhas de Crédito Irrevogáveis 854,9 597,2 -257,6 -30,1%

 Linhas de Crédito Revogáveis 301,3 322,3 21,0 7,0%

Garantias Prestadas1 301,5 273,9 -27,7 -9,2%

CRÉDITO A CLIENTES

O crédito vencido no SICAM a mais de 90 dias no final de 2011 apresentou um crescimento de 18,7% 
comparativamente a 2010, expandindo-se de 420,7 milhões de euros no final desse exercício para 499,6 
milhões no termo de 2011. 

Esta evolução denota um agravamento face a 2010, ano em que esta rubrica registou um acréscimo de 
14,7%.

Como consequência, o rácio de crédito vencido a mais de 90 dias registou um agravamento em 2011, 
atingindo um valor de 5,8%, contra 4,9% em Dezembro de 2010.

No ano de 2011 registou-se igualmente um aumento significativo (de 62,6%) no crédito vencido a menos 
de 90 dias (+4,1 milhões de euros na Caixa Central e +17,1 milhões de euros nas Caixas Associadas).

2011 absoluta relativa

Variação

2010
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Esta evolução resulta naturalmente das dificuldades acrescidas com que se deparam as famílias e empresas 
portuguesas, no actual contexto de crise, que impõem o reforço dos processos de acompanhamento do 
crédito e a intensificação dos esforços de recuperação.

Refira-se ainda que o rácio de cobertura do crédito vencido por provisões também diminuiu em relação 
ao final de 2010 de 127,8% para 119,8%, nível que, no entanto, se apresenta ainda confortável e excede 
amplamente o que se verificava há alguns anos atrás.

Relativamente aos Compromissos perante Terceiros, assistiu-se a um decréscimo de 17,3% face ao 
exercício de 2010 – de 1.306,3 milhões para 1.080,5 milhões de euros – devido essencialmente à 
evolução dos compromissos irrevogáveis, que diminuíram globalmente cerca de 257,6 milhões de euros.
 
No tocante, por sua vez, às Garantias Prestadas, verificou-se um decréscimo no seu valor global em 9,2%, 
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.

EVOLUÇÃO DO 
CRÉDITO POR TIPO 
DE OPERAÇÃO

Crédito à Habitação a) 2.341,7 2.459,7 2.480,5 20,8 0,8%

Contas Correntes Caucionadas 665,1 643,2 649,8 6,7 1,0%

Descontos Comerciais  90,0 77,1 70,3 -6,8 -8,8%

Leasing  169,9 190,3 182,5 -7,8 -4,1%

Cartões de Crédito 42,6 39,7 38,7 -1,0 -2,4%

Descobertos  28,2 24,9 30,3 5,4 21,9%

Operações com o Estrangeiro  9,8 10,8 12,4 1,6 14,4%

Papel Comercial 463,4 93,8 157,0 63,2 67,4%

Contratos de Financiamentos b)  5.026,5 5.046,6 4.939,3 -107,3 -2,1%

Rendimentos a receber (líq.)  36,9 35,5 42,6 7,1 20,1%

Receitas com rendimento diferido (líq.) -15,3 -15,4 -16,5 -1,1 7,2%

Crédito a Clientes (1) 8.858,8 8.606,2 8.587,0 -19,2 -0,2%

Compromissos perante terceiros (2)   1.130,2 1.306,3 1.080,5 -225,9 -17,3%

 dos quais linhas de crédito irrevogáveis  662,5 854,9 597,2 -257,6 -30,1%

 dos quais linhas de crédito revogáveis  413,2 301,3 322,3 21,0 7,0%

Garantias Prestadas (3) 361,7 301,5 273,9 -27,7 -9,2%

Subtotal (2+3)  1.491,9 1.607,9 1.354,4 -253,5 -15,8%

Total (1+2+3)  10.350,7 10.214,1 9.941,4 -272,7 -2,7%

!"#$%&'(&)()*#+,&'(-&(&.%$'/(&01&23$(4

a)  A rubrica Crédito à Habitação inclui o "Crédito Multiusos" (C.H. Complementar)

b)  Inclui empréstimos de maturidades diversas. 

2009 2011 ∆!ABS. ∆!%2010
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Tal como já foi referido, em 2011 verificou-se uma ligeira retracção do volume de crédito, explicável pelo 

desfavorável ambiente de negócio. No entanto, as diferentes tipologias de crédito registaram evoluções 

díspares.

O crédito à habitação do SICAM aumentou quase 21 milhões de euros (+0,8%), mas a um ritmo inferior 

ao verificado em 2010 (+5%). 

Por outro lado, registou-se uma redução significativa nos descontos comerciais (-8,8%) e nas operações 

de locação financeira (-4,1%). 

Em sentido contrário, nos descobertos e nas operações sobre o estrangeiro registaram-se crescimentos 

do seu valor global, de 21,9% e 14,4%, respectivamente, mas em valor absoluto de diminuta expressão, 

face ao reduzido peso que estas componentes ainda mantém na carteira de crédito do SICAM.

Registe-se o significativo acréscimo verificado no papel comercial, de 63,2 milhões de euros, atingindo 

157 milhões de euros em Dezembro de 2011.

Continuando com reduzida dinâmica, o crédito agenciado registou um decréscimo de 1,8% para 546,9 

milhões de euros. No entanto, manteve-se praticamente inalterado o seu peso na carteira de crédito a 

Clientes da Caixa Central (36% em 2010 e 35,5% em 2011).

!"#$%&'(&)()*#+"%&'(,&(&-%$'.(&/0&12$(3(

A rubrica Crédito à Habitação inclui o "Crédito Multiusos" (C.H. Complementar)

Crédito à Habitação 199.103 191.621 -7.482 -3,8%

Cartões de Crédito 20.469 18.785 -1.684 -8,2%

Descontos Comerciais 1.204 1.182 -22 -1,8%

Contas Correntes Caucionadas 24.504 21.378 -3.126 -12,8%

Financiamentos 180.185 191.499 11.314 6,3%

Leasing 129.091 121.411 -7.680 -5,9%

Operações com o Estrangeiro 2.094 975 -1.119 -53,4%

Total 556.650 546.851 -9.799 -1,8%

CRÉDITO AGENCIADO 

POR TIPOLOGIA 

DE CRÉDITO

Evolução do  
Crédito Agenciado

A diminuição verificada no crédito agenciado na maioria das tipologias de crédito é justificada, em grande 

medida, pelo aumento da capacidade de concessão de crédito por parte das Caixas Associadas – fruto 

da política de fusões levadas a cabo e do consequente aumento dos fundos próprios – bem como pelo 

número crescente de Caixas com autorização para ampliar o âmbito da sua actividade, a que acresce a 

retracção da procura de crédito a nível local, como reflexo da actual situação recessiva da economia. 

2011 absoluta %

Variação

2010
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a) Empresas 

No segmento de empresas, como se referiu, verificou-se, em termos globais, um acréscimo de 1,5%, 
essencialmente explicado pelo aumento no crédito sob a forma de papel comercial, que registou um 
acréscimo de 63,2 milhões de euros (+50,2 milhões de euros na Caixa Central e + 13 milhões de euros 
nas Caixas Agrícolas).

As restantes tipologias de crédito, reflectindo a actual conjuntura, 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, registaram variações pouco 
significativas. 

b) Particulares 

O impacto do ambiente recessivo da economia e a própria instabilidade nos mercados financeiros, criando 
dificuldades concretas às famílias e pequenos negócios e acentuando factores de incerteza, condicionou 
a actividade creditícia também neste segmento.

Assistiu-se, assim, a um decréscimo da carteira de crédito a particulares na ordem dos 1,8%, 
comportamento extensível a quase todas as tipologias de crédito, para um valor total de 4.407,1 milhões 
de euros.

!"#$%&'(&)()*#+,&'(-&(&.%$'/(&01&23$(4(
1 Inclui descobertos e empréstimos de maturidades diversas, quer em moeda nacional quer estrangeira. 

Crédito a Empresas     4.118,6 4.179,8 61,2 1,5%

 Contas Correntes Caucionadas  551,7 566,7 15,0 2,7%

 Descontos Comerciais 69,9 69,1 -0,8 -1,2%

 Locação Financeira (Leasing)  158,2 152,8 -5,4 -3,4%

 Financiamentos 1  3.338,8 3.391,2 52,4 1,6%

  do qual Papel Comercial  93,8 157,0 63,2 67,4%

EMPRESAS

2011 absoluta relativa

Variação

2010
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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. 

Crédito a Particulares  4.487,6 4.407,1 -80,5 -1,8%

 Crédito à Habitação1  2.459,7 2.480,5 20,8 0,8%

 Crédito ao Consumo 2 388,0 359,8 -28,2 -7,3%

  do qual Cartões de Crédito  38,8 37,8 -1,0 -2,6%

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

 Outro Crédito por Desembolso de Fundos 2  1.608,9 1.538,0 -70,9 -4,4%

PARTICULARES
E MICRO-NEGÓCIOS

O Crédito à Habitação aumentou 0,8%, o que se traduziu num aumento do crédito concedido para essa 
finalidade de quase 21 milhões de euros.

Em sentido contrário, o crédito ao consumo, no conjunto do SICAM, registou um decréscimo de 7,3%, 
reflexo do maior rigor na concessão deste tipo de crédito, em resultado da alteração dos factores de risco 
que lhe são inerentes. No entanto, esta tipologia de crédito continua a representar apenas uma pequena 
parcela do crédito concedido a particulares (8,2%).

Variação idêntica (-7,3%) registou o crédito na modalidade de locação financeira.

Refira-se também que, em termos de estrutura, no segmento de particulares o crédito à habitação 
continua a aumentar o seu peso, representando no final do exercício 56,3% do total do crédito concedido 
(+54,8% em 2010), peso dominante e que está em linha com o que se verifica no conjunto do sistema 
bancário. 

c) Locação Financeira

Como resultado da forte retracção no investimento, a locação financeira teve uma grande redução de 
actividade no ano de 2011. 

Com efeito, a celebração de novos contratos de locação financeira em 2011 pelo conjunto de instituições 
de crédito teve, em relação a 2010, uma quebra global de cerca de 44%. A locação financeira no 
Crédito Agrícola não podia deixar de reflectir essa conjuntura desfavorável, embora a quebra de 27% na 
celebração de novos contratos tenha ficado muito aquém da ocorrida no mercado.

Como reflexo do referido, a carteira de crédito em locação financeira teve uma redução de 4,1%, 
ascendendo o seu valor global, em 31/12/2011, a 182,5 milhões de euros.

Apesar do referido, os activos das CCAM em locação financeira, num valor global de 15,5 milhões de 
euros, registaram um acréscimo de 28,9% relativamente a 2010.

2011 absoluta relativa

Variação

2010
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Caixa Central 179.305 167.014 -12.291 -7,4% 94,2% 91,5%

Caixas Associadas 11.035 15.510 4.475 28,9% 5,8% 8,5%

Total  190.340 182.524 -7.816 -4,1% 100,0% 100,0%

ACTIVO 
DAS OPERAÇÕES 
LEASING

O sector empresarial não financeiro representa cerca de 83% do valor da carteira de crédito nesta área, 
enquanto os particulares e pequenos negócios têm um peso de quase 16%. Por sua vez, o sector público 
estatal e o sector financeiro têm um peso residual na carteira de leasing.

5&(6"#$%/(&)()*#+"%&'(-&(&.%$'

Particulares e Pequenos Negócios 31.080 28.820 -2.260 -7,3% 16,3% 15,8%

Sector Público Estatal  1.941 1.463 -478 -24,6% 1,0% 0,8%

Sector Financeiro 1.084 942 -142 -13,1% 0,6% 0,5%

Sector Não Financeiro  156.235 151.299 -4.936 -3,2% 82,1% 82,9%

Total  190.340 182.524 -7.816 -4,1% 100,0% 100,0%

TIPO DE LOCATÓRIO

Numa análise ao tipo de bem locado, a carteira de crédito das viaturas e dos imóveis manteve-se 
praticamente inalterada, pelo que a redução verificada na carteira global ocorreu à custa dos equipamentos.

5&(6"#$%/(&)()*#+"%&'(-&(&.%$'

Viaturas 57.099 57.293 194 0,3% 30,0% 31,4%

Equipamentos  67.042 59.034 -8.008 -11,9% 35,2% 32,3%

Imóveis 66.199 66.197 -2 0,0% 34,8% 36,3%

Total  190.340 182.524 -7.816 -4,1% 100,0% 100,0%

TIPO DE 
BEM LOCADO

De realçar o facto de não existirem diferenças muito significativas do peso de cada um dos grupos de 
bens na estrutura de crédito, representando cada um deles cerca de um terço do valor total da carteira, 
com ligeira predominância dos imóveis.

2011 2010ABS. 2011%

Estrutura da CarteiraVariação

2010

2011 2010ABS. 2011%

Estrutura da CarteiraVariação

2010

2011 2010ABS. 2011%

Estrutura da CarteiraVariação

2010
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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, permitindo às CCAM o registo da sua própria carteira do 
crédito concedido por cartão;

• A rede de proximidade das CCAM potencia o desenvolvimento do negócio com comerciantes, a nível 
de Terminais de Pagamento Automático e Cartões CoBranded;

• A base de Associados do Grupo potencia a oferta de novos produtos, tendo em vista a sua fidelização, 
maior envolvimento comercial e o aumento do capital próprio das CCAM.

LINHAS DE NEGÓCIO

a) !"#$%&%'( de TPA

No ano de 2011 foi efectuada a consolidação e desenvolvimento de actividades de( 718.*%*9:, 
nomeadamente com o apoio à rede comercial na captação de novos comerciantes, com a migração de 
terminais MB;9#< para a Rede CA&companhia; e pela captação de comerciantes a nível nacional com o 
objectivo de contratação do Serviço de 718.*%*9:.

Em Maio de 2011, o Serviço de 718.*%*9: cumpriu o seu primeiro ano, após lançamento, tendo sido 
assinalado com uma campanha de adesão à Rede CA&companhia, com ofertas especiais dirigidas a 
Clientes aderentes e incentivos aos melhores desempenhos a nível comercial.

b) Emissão de Cartões

A nível da dinamização da oferta de cartões, a actividade foi influenciada pela acções previstas no Plano 
de Actividades, nomeadamente com o lançamento do Plano de Negócios para os Meios Electrónicos 
de Pagamento. Neste enquadramento, foram realizadas visitas a cinquenta e duas Caixas de Crédito 
Agrícola Mútuo para apresentação dos resultados da actividade e identificação de oportunidades de 
crescimento comercial e dos próprios resultados, quer nos cartões de crédito, cartões de débito ou na 
Rede CA&companhia.

PRODUTOS

c) Clube A

Foi efectuado o lançamento do Clube A – Clube de Associados CA, enquadrado no programa do 
Centenário do CA, que inclui programas de fidelização orientados para este segmento específico de 
Clientes/Associados, tais como bónus no tarifário a Clientes, condições especiais em seguros e descontos 
em parceiros.
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Este projecto de grande abrangência, que pretende reforçar o vínculo com os Associados do Grupo 
Crédito Agrícola, permite o desenvolvimento da oferta diferenciada para este segmento, promovendo o 
aumento dos capitais próprios das CCAM, a fidelização dos actuais Associados, e a penetração na base 
de dados de Clientes.

Neste âmbito foi também lançado o Cartão Associado, nas vertentes de cartão de crédito particulares 
e cartão de crédito =.'*9&'' para empresas. O cartão é o veículo de operacionalização do Clube A nas 
vertentes de: identificação do Associado e da CCAM; crédito de bónus; descontos; e meio de pagamento 
universal.

d))Parceria AEP

Em 2011, a Associação Empresarial de Portugal (AEP) e o Crédito Agrícola celebraram uma parceria, 
que visa proporcionar um conjunto de produtos financeiros ajustados às necessidades das empresas e 
dos profissionais que se relacionam com a AEP, assentes nos Programas AEP(;23*$9', no lançamento de 
cartões de crédito AEP >#.' e(711&'', no Programa AEP Empreendedor e na Solução de Pagamentos Rede 
CA&companhia.

Apesar do difícil cenário que afecta a economia portuguesa foi ainda possível estabelecer acordos com 
as seguintes entidades ao abrigo do protocolo AEP: Vetagri, Revista C, Associação Empresarial de Póvoa 
do Varzim, Académico do Porto, Moneris, SKpro, Pluricosmética, CEVAL, Amigos do Coliseu, Associação 
Têxtil e Vestuário de Portugal, Compro o que é Nosso e Visionarium.

e) Cartão)*$+%',++

Foi efectuado o desenvolvimento do Cartão Business, que irá possibilitar o aumento da carteira e dos 
resultados pela aplicação a estas transacções de Interchange Fee superior. Está em curso a migração dos 
produtos do segmento Empresa e ENI para este novo BIN.

f) Produtos)-%".$&,)/0&1

Em 2011 foi lançado o produto >*13.%&(?"%-, que permite através de um verso transversal, a obtenção 
de economias de escala pela emissão de cartões que têm a mesma imagem no verso, e uma imagem 
personalizada na frente.

SUPORTE CCAM / REDE COMERCIAL

g) Gestão Rede ATM

Está em preparação o Piloto de ?"'+(@"9":&)&93 com a SIBS, com o objectivo de comprovar o contributo 
deste serviço para uma melhor performance da Rede de ATM a nível de aumento de rentabilidade e 
redução de custos.

COMPLIANCE

h) Migração DDA

Por imposição das Marcas Internacionais, procedeu-se durante o ano de 2011 à migração da tecnologia 
Chip SDA dos Cartões, para a Norma DDA. Esta Norma consiste num método de autenticação $AB*9& que 
torna as transacções mais seguras, protegendo-as contra práticas de 'C*))*9:.

Foram efectuadas as actividades necessárias a nível tecnológico e de constituição de stocks, de modo 
a que a produção de novos plásticos até final de 2011 já seja realizada com chip DDA. O processo de 
migração exigiu um investimento na ordem de 1 milhão de euros.
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RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES 2011

A actividade durante o ano de 2011 teve um acréscimo bastante positivo, que se reflectiu em diversos 
indicadores, dos quais se destacam:

• Aumento da quota de mercado em número de cartões de débito e crédito;

• Aumento do número e volume de transacções efectuadas com os cartões de 7% e 10%, respectivamente:
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2011

+7%
NÚMERO 
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!"#$%&'(&)()*#+"%&'(-&(&.%$'

!"#$%&'(&)()*#+,&'(-&(&.%$'
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• O parque de ATM da rede Multibanco detida pelo CA registou um crescimento relativamente ao ano 
anterior de 5%, e apresenta uma quota de mercado de 10%:

NÚMERO DE ATM
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2011

+5%
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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 TPA 
do Crédito Agrícola em 12%.

VOLUME 
DE TRANSACÇÕES
TPA CA
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!"#$%&'(&)()*#+"%&'(-&(&.%$'
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1.4. CANAIS COMPLEMENTARES

A utilização dos canais de contacto alternativos ao canal presencial continua a registar um crescimento 
cada vez mais significativo por parte dos Clientes. Assim, para responder à oferta cada vez maior de 
serviços promovidos pela concorrência, o Grupo Crédito Agrícola tem vindo nos últimos anos a apostar 
no desenvolvimento destas plataformas tecnológicas, que permitem não só dinamizar e rentabilizar a 
actividade comercial através do reforço da relação com os Clientes, fortalecer a imagem de modernização 
e inovação do Grupo, como também permitir reduzir custos da instituição e optimizar processos.  

Ao longo do ano 2011, a Caixa Central lançou novos serviços e novas funcionalidades nos serviços à 
distância com os Clientes, com vista a dispôr de uma oferta alargada de soluções financeiras e disponibilizar 
à rede Comercial todas as condições necessárias à sua divulgação e comercialização, tendo-se registado 
durante o ano em análise um incremento significativo na evolução do negócio, destacando-se:

• O lançamento do novo Site CA, que se caracterizou por uma reformulação da imagem, segmentação 
da oferta, facilidade de navegação, interactividade entre o utilizador e a instituição, tendo-se alcançado 
um crescimento nos acessos ao site, face ao ano 2010, superior a 56%;

• Crescimento superior a 20% da carteira de Clientes activos aos serviços(;9DE*9& – Particulares e 
Empresas, que reforça a necessidade contínua de investir nestas plataformas tecnológicas;

• Lançamento dos produtos de depósito a prazo, no quarto trimestre do ano 2011, para o canal On-Line, 
denominados de DP Net e DP Net Super, que registou até final do ano cerca de 4.500 constituições.

Seguidamente, apresentam-se os principais indicadores registados em cada um dos serviços, ao longo 
do ano.

A) LINHA DIRECTA (!"#$%!$&!'#$'()

O serviço Linha Directa transaccional registou, em 2011, um crescimento de 7% nos contactos F9G$.9- 
(Contactos Recebidos). O número de Clientes que contactou o serviço registou, igualmente, um 
crescimento de 10% face ao ano anterior. 

Relativamente às acções de ;.3G$.9- realizadas (chamadas efectuadas – Telemarketing e Telecobranças), 
destacam-se as acções de Telecobranças para crédito próprio.

Após esta acção os resultados registaram 68% de Clientes recuperados e 39% de montante recuperado.
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B)  EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANKING – "#)*+#'

B1) 2'34%', Empresas

No Serviço ;9DE*9& Empresas registou-se um crescimento de cerca de 20% nas adesões activas, em 
relação ao ano 2010.

A análise semestral do 1º e 2º semestre de 2011, reflecte o crescimento significativo do volume de 
transacções realizadas no Serviço ;9DE*9&, face aos períodos homólogos de 2010 – 55% e 45%, 
respectivamente.

B2) 2'34%', Particulares

O Serviço(;9DE*9& Particulares registou um crescimento de cerca de 22% nas adesões activas ao Sistema 
MultiCanal, face ao ano 2010.

A evolução semestral do volume de transacções do Serviço ;9DE*9& Particulares registou em 2011, um 
crescimento de 40% e 37% respectivamente, face a igual período de 2010. 

C) Evolução do Serviço Balcão 24

O Serviço Balcão 24, que conta já com 7 anos de existência, terminou o ano de 2011 com 209 Balcões 
em funcionamento, representando um crescimento de 3% nos serviços inicializados, face a 2010.

B24 

ATM Inicializadas

CCAM COM B24

2010 2011

+3%

209202

2010 2011
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O número total de transacções registou um crescimento de 6% face ao ano 2010. 

A taxa média de transferência das transacções encontra-se acima dos 26%.

Salienta-se ainda que em 2011 se registou um crescimento no total de operações realizadas de 5%, face 

ao ano 2010. 

Em 2011 registou-se uma evolução semestral do volume de transacções – Operações e Consultas  

– realizadas no Serviço Balcão 24, que registou, em 2011, um crescimento de 7% e 6% respectivamente, 

face a igual período de 2010. 

D) Site Institucional Crédito Agrícola

Em 2011, o acesso ao site registou, nas visitas efectuadas, um crescimento de 6% face a 2010 resultando 

num número de páginas vistas de cerca de 25 milhões o que reflectiu um crescimento de 56% face ao 

número de páginas vistas em 2010.
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1.5. ÁREA INTERNACIONAL, EMIGRAÇÃO 
E REPRESENTAÇÕES EXTERIORES

1.5.1. ÁREA INTERNACIONAL

O comércio internacional em Portugal registou, em 2011, um acréscimo de 6,6%, apesar do clima de 
recessão provocado pela crise económica global.

As operações internacionais, intermediadas pelo Crédito Agrícola, acompanharam este movimento, tendo 
a nossa quota de mercado aumentado cerca de 25%.

A aposta no sector exportador, actual motor da economia portuguesa, tem-se revelado compensadora.

O negócio internacional do Crédito Agrícola traduz maioritariamente o apoio às operações H%"-&(I*9"91& 
dos seus Clientes pelo que a evolução registada significa também maior penetração no mercado da 
PME´s exportadoras.

A área de promoção do negócio internacional tem vindo a adoptar políticas proactivas de proximidade com 
o cliente que contribuam para um maior envolvimento comercial, maior fidelização e maior rentabilidade.

As condições de mercado e as alterações regulamentares impuseram desafios acrescidos à área de 
?$%%&'2$9-&93(="9C*9:, no que se refere à negociação de produtos e serviços e de linhas de crédito. 

A crise das dívidas soberanas, e as consequentes descidas de %"3*9: que afectaram as principais economias 
europeias, levou à necessidade de um acompanhamento permanente do risco internacional.

1.5.2. EMIGRAÇÃO E REPRESENTAÇÕES EXTERIORES

Esta área de negócio, com uma actividade dedicada a todo o Grupo Crédito Agrícola, está essencialmente 
vocacionada para o incremento e desenvolvimento do segmento dos Clientes não residentes em Portugal, 
e tem como principais objectivos estratégicos:

• O funcionamento como antena de captação e detecção de oportunidades de negócio, com origem no 
exterior, para todo o Grupo;

• O alargamento da base de Clientes;

• A diversificação de fontes de captação de recursos;

• A exploração de nichos de mercado ao nível de produtos e serviços especializados e dedicados a 
emigrantes, imigrantes, empresas não residentes e mercados externos;

• A gestão do negócio, no segmento de não residentes – particulares e empresas – ao serviço das Caixas 
Associadas;

• Detecção de novos mercados internacionais para a expansão do Grupo Crédito Agrícola.
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EMIGRAÇÃO

O segmento de Clientes Emigrantes tem, ao longo dos últimos anos, sido o principal alvo do esforço 
comercial desenvolvido pelas representações exteriores, beneficiando ainda da excelente implantação da 
rede do Crédito Agrícola, em Portugal.

Como resultado desta estratégia, as remessas de emigração têm vindo a registar um crescimento 
sustentado, sinónimo quer da fidelização dos Clientes, quer da aposta no incremento da presença do 
Grupo no exterior. 

Assim, no ano de 2011, registámos um crescimento apreciável nas remessas, de cerca de 4,6%, tendo 
como impacto a subida da quota do Grupo Crédito Agrícola, para 16%, significando que o crescimento 
do Grupo se situou mais uma vez acima do crescimento dos números nacionais. 

VOLUME 
DE REMESSAS 
DE EMIGRANTES 
COM DESTINO 
AO GRUPO CA

200.000

150,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

300.000

250.000

350.000

400.000

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

IMIGRAÇÃO

Fruto do estatuto da Caixa Central, de Agente J&'3&%9(K9*$9, este segmento de Clientes tem sido 
objecto de uma atenção crescente da parte do Grupo, traduzindo-se na disponibilização do serviço de 
transferências daquela empresa em mais de 560 localizações. A esta área compete gerir e coordenar 
e dinamizar este serviço, tendo registado em 2011, mais um ano de forte crescimento, em valores 
transaccionados, que cresceram cerca de 22%.

SUCURSAIS FINANCEIRAS EXTERIORES

As Sucursais (SFE) do Grupo Crédito Agrícola (Cabo Verde e Madeira) constituem uma ferramenta 
importante na captação, diversificação, complementaridade e competitividade do negócio direccionado 
para os não residentes em Portugal.

Particularmente a SFE de Cabo Verde tem vindo a desenvolver uma actividade bastante intensa, 
constituindo-se como pólo de difusão da imagem do Crédito Agrícola e captação de negócio para o 
SICAM e também para várias empresas do Grupo.
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Não obstante a forte concorrência, a actividade da SFE tem-se pautado pelo objectivo principal de 
manutenção dos recursos de Clientes, tentando conjugar esse propósito com a manutenção de uma forte 
solvabilidade (com o respectivo rácio a ultrapassar ligeiramente os 34%) e a não deterioração da sua 
margem financeira. 

Destaque para o facto de, no final do ano de 2011 e em consequência do fim do regime fiscal especial 
atribuído às Sucursais Financeiras Exteriores a operar na Zona Franca da Madeira, foi decidido encerrar a 
actividade da Sucursal do Grupo CA domiciliada naquela Zona Franca.

CA FINANCE

Esta empresa do Grupo, especializada na Gestão de Activos, com o estatuto de Instituição Financeira 
Internacional e domiciliada na República de Cabo Verde tem desenvolvido, em estreita colaboração com 
outras empresas do universo Crédito Agrícola, nomeadamente a CA Consult e a CA Gest, uma actividade 
de prospecção de novas oportunidades de negócio nas áreas dos fundos imobiliários.

2. ACTIVIDADE FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITAIS

2.1. ESTRATÉGIA DE ACTUAÇÃO NA ÁREA DE TESOURARIA

O desenvolvimento da crise financeira e a degradação da situação financeira nacional reflectiu-se em 
comportamentos de aversão ao risco por parte dos investidores que fecharam completamente as portas 
dos mercados de financiamento institucional às instituições financeiras nacionais. Por outro lado, as 
exigências do Memorando de Entendimento assinado entre o Estado Português e a Troika, particularmente 
no que à rápida redução do rácio de crédito sobre depósitos para um máximo de 120% diz respeito, 
originou uma concorrência extremada pela captação de depósitos, situação potencialmente crítica para 
a salvaguarda da liquidez do SICAM.

Neste contexto, a tesouraria pautou a sua actividade pela preocupação de manter em permanência uma 
carteira de activos com liquidez imediata capaz de suportar uma redução acentuada da base de depósitos 
do SICAM. Efectivamente, considerando a dependência do Grupo Crédito Agrícola dos depósitos 
de Clientes como fonte de financiamento privilegiada e o contexto de agressividade comercial vivido, 
considerou-se prudente a manutenção de uma almofada de liquidez capaz de suportar uma redução 
muito significativa dos recursos de Clientes num horizonte temporal de 1 mês.

Na gestão da tesouraria foram privilegiadas aplicações em activos de prazos curtos e risco reduzido de 
verem uma potencial redução da sua classificação de qualidade creditícia afectar significativamente o seu 
potencial de transformação imediata em liquidez. 

No contexto vivido, a capacidade dos activos de servirem de colateral em operações de refinanciamento 
junto do Eurosistema foi um factor fundamental nas decisões de investimento da tesouraria tendo a 
gestão da liquidez sido condicionada ao longo do ano por uma desvalorização e redução da classificação 
da qualidade creditícia de muitos dos activos em carteira adquiridos em anos anteriores com prazos de 
vencimento mais dilatados, situação que reduziu a liquidez potencial associada à carteira de cobertura de 
aplicações das Caixas Associadas de prazos mais longos. 
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De modo a reforçar a sua capacidade de financiamento, mesmo que no contexto actual quase 
exclusivamente junto do Eurosistema, a Caixa Central iniciou um processo tendente à criação de todas as 
condições necessárias à emissão de títulos garantidos pela carteira de crédito do SICAM. Este processo, 
com inequívoca relevância ao nível da capacidade de diversificação das fontes de financiamento do 
Grupo Crédito Agrícola apresenta igualmente benefícios ao nível do desenvolvimento de procedimentos 
uniformes e em consonância com as melhores práticas de mercado na concessão e acompanhamento do 
crédito comercial.

2.2. CAIXAS, EMPRESAS ASSOCIADAS E CORPORATE DESK (CEACD) 

O CEACD assumiu a gestão dos produtos de passivo destinados às Caixas Associadas da Caixa Central. 
Neste contexto, foi criado um grupo de trabalho, em conjunto com a CA Serviços com o objectivo de efectuar 
um levantamento exaustivo das características dos produtos existentes assim como dos processos que 
lhes estão associados. Em resultado deste trabalho, foram elaborados documentos relativos a todos esses 
produtos que foram colocados à disposição dos seus utilizadores e criado um conjunto de interlocutores 
privilegiados com vista a uma articulação mais rápida e eficaz.

2.3. FUNÇÃO FINANCEIRA NO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

Garantida a manutenção de uma almofada de liquidez em consonância com o contexto de incerteza 
vivido, foi ainda assim possível dar seguimento à estratégia de gestão de uma carteira de investimento que 
permitisse para além da sustentação da margem financeira da Caixa Central, apoiar as Caixas Associadas 
na defesa da sua base de depósitos, ameaçada pela redobrada intensidade da concorrência, como resultado 
da já referida perturbação e deficiente funcionamento dos mercados de financiamento institucionais (tanto 
o mercado interbancário como o mercado de capitais) e das novas exigências regulamentares decorrentes 
do acordo assinado com a Troika.

A acentuação da inclinação positiva da curva de taxas de juro portuguesa permitiu em 2011 não só 
extrair maior rendimento e margem da estratégia até aí implementada como intensificá-la, dentro de 
patamar compatível com o controle do risco de crédito, mediante a deslocação da estrutura das aplicações 
preferencialmente para bilhetes do tesouro e emissões de dívida de outras instituições de crédito nacionais 
com garantia soberana e prazo de vencimento até Maio de 2012, simultaneamente refinanciadas a taxas 
de juro persistentemente baixas.  

Através da gestão da tabela de taxas de juro de remuneração dos depósitos das Caixas Associadas e da 
manutenção de produtos específicos (Depósito a Prazo Especial de Cobertura e, de forma muito mais 
mitigada do que em 2010 mas ainda assim relevante, do Depósito a Prazo Indexado à Dívida Pública), foi 
possível, em 2011 promover um esforço sem precedentes de apoio à retenção da base de depósitos do 
SICAM e à sustentação da sua margem financeira. 

A estratégia desenvolvida em 2011 apenas foi possível atendendo às condições de mercado verdadeiramente 
extraordinárias e dificilmente repetíveis em 2012, sem deterioração do perfil de risco da carteira.
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2.4. CONTROLO DE RISCO NA ÁREA DE TESOURARIA 

Em 2011 procedeu-se a uma revisão dos processos internos de funcionamento, ajustando-os às 
potencialidades da nova solução de suporte integrado às actividades do(A%$93, G"1C e )*--#&($AL1& do 
Departamento Financeiro (Sistema Calypso) de modo a promover uma contínua adequação da gestão 
dos riscos operacional, de mercado e de contraparte às mais elevadas exigências da respectiva gestão e 
controle. 

2.5. INTERMEDIAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS 

O agravamento da crise dos mercados financeiros da União Monetária Europeia e, em particular, a 
situação portuguesa, no quadro do programa de assistência financeira da União Europeia e do FMI a 
Portugal, afectaram negativamente a actividade da intermediação financeira em 2011.

Assim, as comissões de corretagem obtidas nos mercados à vista e a prazo, sofreram uma redução 
significativa, enquanto que os proveitos com a actividade de custódia registaram uma descida ligeira. Em 
contrapartida, os proveitos provenientes da actividade de organização e gestão de Programas de Emissões 
de Papel Comercial voltaram a crescer substancialmente, contribuindo para um crescimento dos proveitos 
globais associados à actividade de intermediação no mercado de capitais, conforme quadros abaixo:

Neste contexto, o apuramento da autonomização dos resultados associados às diversas actividades – 
gestão de tesouraria, gestão da carteira de investimentos, gestão da margem comercial – entre outros, 
reforça a necessidade de contínuo desenvolvimento da Função ALM – Gestão de Activos Passivos, dotando 
o seu exercício dos recursos necessários a um acompanhamento mais especializado e integrado das 
diversas parcelas do balanço.  

De modo a promover uma gestão abrangente dos riscos, em 2010 continuaram a ser distribuídas análises 
de avaliação dos riscos de balanço a nível de cada Caixa Associada.

EVOLUÇÃO 
DOS ACTIVOS 
SOB GESTÃO 
DO DEPARTAMENTO 
FINANCEIRO

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

M. Monetário, P. Comercial 
e Depósitos BdP 273.053 408.709 135.655 49,7% 7,6% 12,3%

Obrigações 3.307.595 2.921.193 -386.402 -11,7% 92,4% 87,7%

Total 3.580.648 3.329.902 -250.747 -7,0% 100,0% 100,0%

2010ABS. 2011Relativa

 % do TotalVariaçãoMontante

31.12.10 31.12.11
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Os volumes processados na actividade de recepção e transmissão de ordens também registaram uma 
redução acentuada. Por seu lado, o valor dos instrumentos financeiros à guarda da Caixa Central, no 
âmbito da prestação de serviços de custódia ou de depositário, permaneceu estável.

No final do ano, registavam-se cerca de 7.700 contas de títulos de Clientes abertas.

Continuou a ser relevante, em 2011, a movimentação de contas de títulos, com respectivo depósito de 
acções e constituição de penhor, associada a processos de concessão de crédito com a intervenção das 
Sociedades de Garantia Mútua, com um número acumulado de 1020 processos. 

O número de Clientes com acesso à plataforma de negociação em Bolsa, no Internet Banking do Crédito 
Agrícola – CA Online, aumentou de 4.501, em 31/12/2010, para 4.696, no final de 2011, representando 
parte significativa das contas de títulos, traduzindo uma tendência de crescimento da relação com os 
Clientes através do canal da internet.

A organização de Programas de Emissão de Papel Comercial continuou a realizar-se em colaboração 
com o Gabinete Comercial de Empresas. Designadamente, foram originados 4 novos Programas, com 
um montante total de cerca de 51 milhões de euros. Ao longo do ano, manteve-se a actividade dos 
Programas já existentes, tendo sido realizadas 184 emissões de Papel Comercial. 

A dimensão da actividade de organização e gestão de Programas de Emissões de Papel Comercial, 
justificou a entrada em produção, no início de 2011, e com a colaboração da CA Serviços, de uma 
aplicação informática destinada especificamente àquela actividade, permitindo a gestão automática das 
operações.

Em Fevereiro de 2011, realizou-se mais uma emissão de Títulos Especiais de Investimento, no montante de 
14,5 milhões de euros, para reforço do rácio de solvabilidade(H*&%(M da Caixa Central, tendo sido colocada 
exclusivamente junto de CCAM Associadas. Aquela emissão teve característica de dívida subordinada 
equiparada a fundos próprios de base, com prazo indeterminado.

O Departamento de Títulos participou regularmente na preparação e realização de acções de formação 
presenciais aos Colaboradores do Crédito Agrícola, no âmbito dos Programas FORBASIC e SABERES+, 
bem como de acções pontuais sobre o Mercado de Capitais, a pedido de CCAM Associadas.

Mercado Futuros 21.162 19.663 69 83

Mercado à Vista 783.945 1.174.992 119 175

Custódia/Depositário * 1.319.773 1.301.297 1.773 1.823

Programas de Papel Comercial * 191.333 180.783 987 710

(*) Saldo a 31 de Dezembro

20102011

Valor (103 €)

2011 2010Actividade

Comissões Brutas (103 €)

20102011

Nº de Contratos transaccionados

2011 2010Operations

Comissões Brutas  (103 €)
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3. BANCASSEGUROS

3.1. SEGUROS — RAMOS REAIS

A CA Seguros desenvolveu em 2011 um Sistema de Gestão da Qualidade, certificado pela APCER, de 
acordo com a Norma NP EN ISO 9001: 2008 tendo por objectivo a prestação de um nível de serviço que 
concorra para a satisfação do Cliente através da sistematização de um processo de melhoria contínua. 
A preocupação com a qualidade do serviço prestado, em estreita colaboração das Caixas Agrícolas, 
traduz-se num muito reduzido número de reclamações e, especialmente, nos excelentes tempos de 
regularização de sinistros do ramo Automóvel conforme transparece do relatório de conduta de mercado 
publicado pelo Instituto de Seguros de Portugal. 

A CA Seguros reafirmou, em 2011, a consolidação da sua estratégia de Bancasseguros no âmbito dos 
seguros não vida numa relação directa com a actividade das Caixas Agrícolas na prestação de um serviço 
financeiro completo aos seus Associados e Clientes, tendo registado um crescimento no montante de 
prémios brutos emitidos de 3,4%, para 79,9 milhões de euros. A esta evolução correspondeu, também, 
um crescimento no número de Clientes e de apólices em carteira, respectivamente, de 12% e 8%, 
relativamente ao ano anterior. 

Em 2011, a CA Seguros representou cerca de 14% do total dos prémios de Seguros Não Vida através do 
canal Bancasseguros no mercado. A par desta evolução positiva de carteira, verificou-se uma contenção 
na taxa média global de sinistralidade de 55%.

Igualmente relevante foi a conclusão do projecto de selecção e mudança de instalações, contribuindo 
assim também, para um progressivo aumento dos níveis de segurança, de satisfação dos Colaboradores 
e, consequentemente, de eficiência dos seus serviços, para além de um impacto positivo na imagem do 
Grupo Crédito Agrícola.

A CA Seguros concretizou os objectivos estratégicos definidos para o exercício contribuindo desta forma 
para a afirmação dos seus valores, o reforço da qualidade de serviço aos seus Clientes e o prestígio do 
Grupo Crédito Agrícola no ano da comemoração do respectivo Centenário.

A CA Seguros adopta políticas de subscrição, avaliando os riscos que subscreve, paralelamente 
com políticas de preços que permitem manter um nível adequado de prémios face à experiência de 
sinistralidade e aos custos de gestão inerentes. Essas políticas contemplam a mitigação e diversificação 
dos riscos, definindo limites quanto ao risco retido e obtendo coberturas apropriadas de resseguro bem 
como procura assegurar os mecanismos adequados à sua monitorização e controlo.

No desenvolvimento da sua estratégia, a CA Seguros continua a assumir a actividade de Bancasseguros 
em ligação exclusiva ao Crédito Agrícola, no âmbito de um quadro institucional de cooperação, com o 
objectivo de prestar um serviço de elevada qualidade e assegurando elevados níveis de protecção na área 
dos seguros não vida.

O reforço desta estratégia passa por um constante incentivo a um maior envolvimento de todos os 
Colaboradores do Crédito Agrícola, cuja eficácia se revela no facto de o número de Balcões e de 
Colaboradores que prestam activamente este serviço de intermediação terem novamente aumentado 
em 2011. 
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A VI Convenção Anual da CA Seguros contou com a presença dos Colaboradores das Caixas Agrícolas 
que atingiram os objectivos definidos para essa qualificação. Outros incentivos distinguiram igualmente 
os Colaboradores das Caixas Agrícolas com melhor performance na venda de seguros. Unanimemente, os 
Colaboradores das Caixas Agrícolas participantes têm elogiado estas iniciativas e referem-nas como um 
dos factores mais motivantes para a contínua melhoria da sua performance comercial. 

Com o Departamento de Marketing da Caixa Central capitalizaram-se sinergias ao nível da venda cruzada 
de Produtos Bancários e de Seguros merecendo especial destaque a Acção de Marketing CA Lar Seguro, 
produto de elevada longevidade. 

Destaque, igualmente, para a Campanha CA Novos Clientes, associada às comemorações do Centenário 
do Crédito Agrícola, destinada a todos os novos Clientes que abriram, pela primeira vez, uma conta de 
depósitos à ordem em qualquer Caixa Agrícola. De salientar o elevado empenho de 1.814 Colaboradores 
de 670 Balcões que participaram nesta acção.

A comunicação teve presença regular nos meios de informação do Grupo e a nível interno lançou-se 
a 9&N'#&33&% que periodicamente informa todos os Colaboradores da CA Seguros das actividades mais 
relevantes relacionadas com a Companhia.
 
Reforçou-se o lançamento do produto CA CliniCard, que suscitou um elevado envolvimento e entusiasmo 
dos Colaboradores do Crédito Agrícola, pela utilidade prática e conceito de comunicação apresentado. 

Em 2011, no âmbito do processo de medição da satisfação de Clientes, foram realizados inquéritos aos 
Clientes CA Seguros, com e sem sinistro, de maneira a conhecer o seu grau de satisfação/percepção 
relativamente ao tipo de serviços prestados, diversidade e qualidade dos mesmos. De uma forma 
geral, os resultados foram extremamente positivos, sendo que 88% dos Clientes inquiridos revelaram 
estar satisfeitos com o nosso serviço após um sinistro e 93% do total de Clientes inquiridos disse que 
recomendaria a CA Seguros a um amigo ou familiar.

Os prémios brutos emitidos ascenderam a 79,9 milhões de euros, um crescimento de 3,4% face ao ano 
anterior, o que contrasta favoravelmente com a evolução do mercado não vida, que apresentou uma 
evolução negativa de 0,9% em 2011. 

A boa performance ao nível da produção nova teve um impacto positivo sobre a dimensão da carteira de 
seguros, que atingiu 403 mil Apólices em vigor em 31 de Dezembro de 2011, um aumento de 7,9% em 
relação ao final do ano anterior. Da mesma forma, o número de Clientes com apólices em vigor aumentou 
11,7%, de 203 mil para 226 mil, registando-se um número médio de apólices por Cliente, de 1,78. 

A taxa de penetração da CA Seguros nos Clientes do Crédito Agrícola tem evoluído de forma positiva ao 
longo dos últimos anos, registando no final do ano de 2011 um rácio de 21,0%, o que representa ainda 
um enorme potencial de crescimento.

A taxa de sinistralidade global situou-se em 55,0% – antes de imputação de custos por funções –, 
o que representa níveis inferiores aos do mercado, não obstante a manutenção de uma política de 
provisionamento conservadora.

Os custos operacionais registaram um aumento de apenas 4,5%, traduzindo uma política rigorosa de 
gestão de recursos e de gastos, e um aumento da produtividade.
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O resultado líquido apurado em 2011 foi de 3,2 milhões de euros, o que representa um crescimento de 
3,2% relativamente ao ano anterior.

Pelo quinto ano consecutivo, a Assembleia-Geral da CA Seguros deliberou efectuar o pagamento de 
dividendos aos accionistas, desta vez pelo montante de 540 mil euros, o que corresponde a cerca de 
16,9% do resultado líquido do exercício.

A situação patrimonial da CA Seguros registou uma evolução favorável em 2011, mantendo-se um 
elevado nível de cobertura das garantias financeiras exigidas pelo Instituto de Seguros de Portugal. A CA 
Seguros fechou o exercício com um montante de capitais próprios de 25,2 milhões de euros.

No activo, os investimentos financeiros registaram um crescimento de 3,4%. No passivo, a CA Seguros 
manteve uma política prudente ao nível do provisionamento, tal como em anos anteriores, e comprovada 
pela libertação de provisões relativas a sinistros ocorridos em anos anteriores. Globalmente, as provisões 
técnicas aumentaram 3,9 milhões de euros, situando-se em 31 de Dezembro de 2011 no valor total de 
112,1 milhões de euros.

As responsabilidades relativas aos segurados encontram-se devidamente asseguradas em 31 de 
Dezembro de 2011 quer ao nível da representação das provisões técnicas quer ao nível da margem de 
solvência, em que a taxa de cobertura se situa em 205%. Refira-se ainda que os activos elegíveis para a 
representação das provisões técnicas asseguravam um grau de cobertura de 124%.

Prémios Brutos Emitidos 74.934 77.289 79.917

Activo 148.306 154.840 159.553

Capitais Próprios 26.575 22.655 25.195

Resultado Líquido 2.565 3.097 3.197

Número de Colaboradores no final do ano 139 142 140

CA SEGUROS

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

3.2. SEGUROS – RAMO VIDA

Para a CA Vida o ano de 2011 foi um marco na história da Companhia, tendo ficado comprovado que, 
apesar de todas as dificuldades derivadas da conjuntura económica, a coesão e solidez de um Grupo 
Financeiro em consonância com a capacidade de inovação e de adaptação da Companhia e com o 
esforço de toda uma Rede Comercial, conduziram a valores %&1$%- tanto para a CA Vida como para as 
Caixas Agrícolas relativamente ao Negócio Vida.

A dinâmica das Caixas Agrícolas associada ao nível de competitividade das soluções disponibilizadas pela 
Companhia conduziram a um volume da produção de 302.795 milhares de euros e ao aumento da quota 
de mercado da Companhia, de 2,1% em 2010 para 4,1% em 2011, o que correspondeu à passagem da 

2010 20112009
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7ª para a 5ª posição no Mercado de Seguros de Vida. Esta evolução, que representou um crescimento de 
19% dos prémios brutos emitidos é ainda mais notória se se considerar a contracção de 38,1% verificada 
no sector segurador Vida. 

Os custos de funcionamento da CA Vida aumentaram de forma muito contida em 2011, não ultrapassando 
3% e ficando abaixo do valor orçamentado para o exercício, assim como, da taxa de inflação que foi de 
3,6%. O resultado do exercício antes de impostos ascendeu a  5,4 milhões de euros, o qual correspondeu 
a um resultado líquido de 4,1 milhões de euros.

Tendo em consideração os resultados alcançados e mantendo a prática dos anos anteriores, a CA Vida 
propôs a distribuição de dividendos pelos accionistas no montante de 750 mil euros, proposta que foi 
aprovada em Assembleia Geral.

Relevante que foi a iniciativa da aplicação do modelo de extra-comissionamento em 2010, a CA Vida 
voltou a aplicá-lo no ano de 2011, permitindo aumentar o retorno da actividade de Seguros de Vida 
com base nos desempenhos das Caixas Agrícolas. O valor das remunerações de mediação Vida atribuído 
às Caixas Agrícolas no ano de 2011 foi de 8,2 milhões de euros, um incremento de 35% face ao ano 
transacto.

No último triénio um dos maiores objectivos estratégicos da Companhia tem sido impulsionar o 
crescimento das Soluções de Protecção à Vida. É neste sentido que a CA Vida tem assumido como 
compromisso anual a concepção, adaptação e inovação de Seguros de Vida cada vez mais próximos das 
necessidades dos Clientes Crédito Agrícola, e simultaneamente, potenciais catalisadores de nichos de 
mercado para a actividade bancária, servindo assim como instrumento de apoio às Caixas Agrícolas para 
fidelização dos seus Clientes.

Esta estratégia tem conduzido também ao aumento das apólices em carteira, sendo que no final de 
2011 existiam 225.201 apólices em vigor e 2.433 contratos de Fundos de Pensões, o que representa um 
crescimento, face ao ano anterior, de 4,5% e 41%, respectivamente.

Em 2011, a CA Vida apostou no reforço do seu portfólio de produtos de risco, conferindo-lhes uma 
maior abrangência no que respeita às coberturas base e de saúde, hospitalização e intervenção cirúrgica, 
de forma a garantir uma segurança mais completa aos Clientes e entrando também no segmento 
feminino com uma solução inovadora e direccionada exclusivamente para as mulheres. No que respeita 
à capitalização, desenhou um novo caminho para a sua estratégia de produto, diferenciador dentro do 
Grupo Crédito Agrícola e notoriamente concorrencial face ao mercado, ao disponibilizar várias soluções 
com períodos de comercialização limitados.

No ano de 2011, potenciou-se e optimizou-se a importância das campanhas e acções comerciais previstas 
no Plano de Marketing do Grupo, que constituem os principais momentos da actividade comercial do 
Crédito Agrícola, destacando-se a colaboração extrema e privilegiada dos intervenientes, culminando nos 
resultados que são reconhecidos.

A colaboração da CA Vida no desenvolvimento e implementação do Plano de Formação do Grupo CA 
exigiu uma contínua preocupação em oferecer os melhores meios e métodos disponíveis obtendo-se, 
por conseguinte, incrementos qualitativos no desempenho dos formandos das Caixas Agrícolas. Como 
complemento ao Plano de Formação do Grupo, a Companhia colaborou activamente com as Caixas Agrícolas 
desenvolvendo, por sua iniciativa, acções de refrescamento de diferentes âmbitos, disponibilizando-se para 
responder às necessidades específicas destas.
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Continuou-se a apostar numa comunicação directa com o canal bancário, um meio de proximidade 
com os Colaboradores das Caixas Agrícolas e, em simultâneo, com os seus Clientes e a privilegiar a 
utilização das novas tecnologias como forma de estar cada vez mais próximo e de uma forma mais 
rápida junto dos Colaboradores do Grupo CA. Os meios de comunicação, como a 9&N'#&33&% “A Folha” e 
a “Flash”, mantiveram a sua regularidade, comunicando os eventos e actividades desenvolvidas que mais 
se destacaram ao longo do ano, bem como informando o Grupo das questões técnicas e operacionais 
associadas às soluções Vida.

Em 2011 assistiu-se a uma intensificação da crise da dívida soberana no espaço europeu e a um 
arrefecimento progressivo das expectativas de crescimento económico à escala global. A forte 
desvalorização dos activos de risco de Portugal registada na sequência da activação do plano de resgate 
financeiro em Abril de 2011, constituiu o principal factor de erosão do valor do património das carteiras 
de investimento no ano. 

Neste contexto, a política de investimentos adoptada foi orientada para a preservação do capital tendo 
presente o aumento da turbulência nos mercados obrigacionistas europeus e a acumulação dos riscos 
de degradação do ciclo de crescimento da economia mundial. A Companhia procedeu à reclassificação 
de parte da carteira de obrigações de “disponíveis para venda” para “a deter até à maturidade”, com o 
objectivo de mitigar o reconhecimento das perdas potenciais do portfólio de activos de dívida periférica 
no seu capital próprio.

As carteiras de investimento apresentaram taxas de rendibilidade positivas em 2011, tendo, inclusive, 
apresentado ganhos superiores aos respectivos G&91+)"%C'. Os activos sob gestão aumentaram 14% em 
2011, comparativamente a 2010 atingindo os 986,7 milhões de euros, no final do ano.

O ano de 2012 apresenta-se como mais um ano de incerteza quanto ao futuro próximo, atendendo à 
envolvente macroeconómica. Tal envolvente, a par com a situação do sector bancário, constitui um desafio 
e uma obrigação para a CA Vida, com particular destaque para a preservação dos capitais investidos 
pelos accionistas e salvaguarda dos Clientes do Grupo Crédito Agrícola.

Prémios Brutos Emitidos 207.990 254.442 277.030

Entregas em Contratos de Investimento – – 25.765

Contribuições para Fundos de Pensões 4.695 3.788 3.506

Activo Líquido 797.608 872.793 990.553

Capital Próprio 43.199 45.290 50.662

Resultado Líquido 6.015 6.107 4.134

Número de Colaboradores no final do ano 44 41 40

CA VIDA
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4. BANCA DE INVESTIMENTO

4.1. GESTÃO DE ACTIVOS E FUNDOS DE INVESTIMENTO

A evolução do sector de gestão de activos português em 2011 foi profundamente afectada pelo 
agravamento da crise dos mercados financeiros, continuando a registar, tal como no ano anterior, uma 
forte redução do volume de activos.

A CA Gest, com a imprescindível colaboração das entidades que integram o Grupo Crédito Agrícola, 
conseguiu ultrapassar os desafios acrescidos impostos pela conjuntura de mercado e contrariar a evolução 
do sector, alcançando em 2011 um crescimento de 8,6% do montante sob sua gestão, que ultrapassou 
os 1.250 milhões de euros.

CA GEST
Valor sob Gestão

2009 2010 2011

123,4 111,8 128,2

1.077,3

953,9

1.039,1

1.122,2

1.250,4

1.150,9

Gestão de Patrimónios

Fundo de Investimento Mobiliário
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FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

Depois de já terem sofrido uma redução de 17,3% em 2010, os Fundos de Investimento Mobiliário em 
Portugal viram o montante sob gestão recuar 23,9% em 2011, o que corresponde a uma quebra de 3,4 
mil milhões de euros.

Esta evolução, decorrente do impacto da crise financeira na desvalorização dos activos e da retracção dos 
investidores, foi agravada pela migração de investimento para outros produtos financeiros, em particular 
depósitos bancários, atendendo, por um lado às taxas passivas praticadas pelas Instituições de Crédito 
presentes no mercado nacional e, por outro lado, a alteração da política de investimentos de investidores 
institucionais, nomeadamente os enquadrados em Grupos Financeiros Nacionais, em resultado dos 
objectivos de -&#&6&%":*9: impostos no Programa de Assistência Económica e Financeira.
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Em contraste com a evolução profundamente negativa do sector, o valor líquido global dos Fundos de 
Investimento Mobiliário geridos pela CA Gest e comercializados pelo SICAM subiu para 128,2 milhões de 
euros, em Dezembro de 2011, o que corresponde a uma aumento de 14,6% face ao verificado no final 
do ano anterior.

O crescimento resultou do sucesso comercial do lançamento de três fundos de capital garantido, oferta 
particularmente assertiva face às condições de mercado e ao perfil dominante dos investidores a que se 
dirigem os F.I.M. da CA Gest. Adicionalmente, a quase duplicação do montante aplicado do Fundo de 
Investimento “CA Monetário” também contribuiu para o crescimento global verificado.

64,7%
F.E.I

20,2%
F. Merc. Monetário

e de Tesouraria

4,7%
F. de Acções

5,2%
F. Mistos e Fundos
de Fundos

5,2%
F. de Rendimentos

REPARTIÇÃO 
DOS ACTIVOS 
SOB GESTÃO 
POR TIPO DE FUNDO

O crescimento do valor global líquido do conjunto dos Fundos de Investimento Mobiliário sob gestão 
da CA Gest num ano de queda generalizada dos montantes dos F.I.M. geridos por entidades nacionais 
determinou um ganho de quota de mercado da CA Gest, que passou a ser de 1,2%.

GESTÃO DE CARTEIRAS

A desvalorização de parte dos activos decorrente da evolução dos principais mercados financeiros 
e a retracção dos investidores institucionais e particulares determinaram que o sector da gestão de 
patrimónios fosse igualmente duramente atingido, tendo os montantes sob gestão contraído 10,5 mil 
milhões de euros (-10,2 %) em 2011, face ao ano anterior. 

A CA Gest contrariou esta tendência, tendo o montante sob gestão de carteiras de Clientes ultrapassado 
os 1.122 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 83,2 milhões de euros face ao ano 
anterior (+8%), em linha com o crescimento verificado no ano anterior. Esta evolução positiva ficou 
inteiramente a dever-se ao crescimento das carteiras de Clientes institucionais.
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Face aos desafios e aos riscos acrescidos emergentes da crise das dívidas soberanas e da consequente 
deterioração dos níveis de solvabilidade da generalidade da banca europeia, bem como dos impactos 
dessa crise sobre os mercados financeiros das economias desenvolvidas, a política de investimentos 
adoptada pela CA Gest em concertação com os seus Clientes institucionais foi claramente orientada para 
a preservação do capital, tendo a desvalorização dos activos de risco Portugal, registada na sequência 
da activação do plano de resgate financeiro em Abril de 2011, constituído o principal factor de erosão 
patrimonial em 2011.

O serviço prestado a Clientes institucionais aprofundou-se, designadamente no que respeita ao 
desenvolvimento de novos produtos de investimento, à implementação de critérios valorimétricos 
adicionais das carteiras em função das políticas de investimento dos Clientes e ao aperfeiçoamento da 
informação prestada aos Clientes.

A evolução negativa dos principais mercados financeiros e o aumento da aversão ao risco, determinaram 
uma redução dos montantes sob gestão de Clientes Particulares. A CA Gest ampliou a diversificação dos 
activos integrantes das carteiras dos Clientes particulares e os novos mandatos foram preferencialmente 
centrados em políticas de investimento orientadas para a preservação de capital.

Tal como se registou no sector dos Fundos de Investimento Mobiliário, a evolução francamente positiva do 
montante gerido pela Sociedade deu origem a um ganho de quota da CA Gest, que passou a ser de 2,2%.

DESENVOLVIMENTO DA OFERTA

O desenvolvimento da oferta da CA Gest confrontou-se com restrições particularmente exigentes 
resultantes da intensificação da crise soberana europeia, que determinou uma explosão do risco 
sistemático nos mercados financeiros internacionais e generalizou uma atitude de aversão ao risco, 
particularmente agudizada em Portugal pela crise financeira nacional e pelo seu impacto no sistema 
financeiro português.

Desde 2005 que a política de desenvolvimento de novas soluções de investimento e diversificação da 
oferta da CA Gest prossegue uma orientação que, no que respeita ao segmento de afluentes, tem vindo 
a privilegiar os fundos especiais de investimento, com duração limitada, que têm como objectivo o 
reembolso do capital investido e que proporcionem um rendimento competitivo, como forma de adequar 
os produtos disponibilizados ao perfil, necessidades financeiras e preferências dos seus Clientes.

Esta política articula-se com a estratégia de diversificação e diferenciação dos instrumentos de captação 
e aplicação de disponibilidades e poupanças dos Clientes do Crédito Agrícola, por forma a conferir 
competitividade à oferta global das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, capacidade de fidelização e 
ampliação da base de negócio.

Face a um contexto marcado pela acentuada instabilidade dos mercados financeiros, pelo declínio da 
poupança das famílias em Portugal, agravado pela contracção do rendimento disponível imposta pela 
política fiscal e pelo fortíssimo agravamento da concorrência pela captação de recursos de Clientes, 
resultante das dificuldades de financiamento externo e de alteração do modelo de A.9-*9: do sistema 
bancário nacional, a CA Gest aprofundou o desenvolvimento de soluções financeiras orientadas para a 
preservação de capital, concentrando-se no lançamento de novos fundos de investimento mobiliário de 
capital garantido, na sequência, aliás, da política de produto iniciada no último trimestre de 2010.
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Assim, foram lançados os seguintes novos Fundos Especiais de Investimento:

• Fundo Especial de Investimento Aberto de Capital Garantido CA Rendimento Fixo II, constituído em 
2 de Maio de 2011, com o capital inicial de 15.000.000 de euros e com a duração de aproximadamente 
3 anos;

• Fundo Especial de Investimento Fechado de Capital Garantido CA Rendimento Fixo III, constituído em 
18 de Julho de 2011 com um capital inicial de 19.999.980 de euros e com liquidação em 4 de Julho 
de 2013;

• Fundo Especial de Investimento Fechado de Capital Garantido CA Rendimento Fixo IV, constituído em 
25 de Julho de 2011 com um capital inicial de 15.000.000 de euros pelo prazo de 2 anos.

Os três Fundos partilharam objectivos semelhantes, designadamente:

a) Garantir, na data de liquidação do Fundo, um valor de reembolso por unidade de participação igual ao 
seu valor, apenas exigível naquela data;

b) Proporcionar rendimentos periódicos líquidos correspondentes à aplicação ao valor base da unidade 
de participação da taxa anual fixada na data de constituição do Fundo e divulgada no dia útil seguinte; 

c) Proporcionar um rendimento adicional na data de liquidação do Fundo, correspondente à aplicação ao 
valor base da unidade de participação da taxa fixada na data de constituição do Fundo e divulgada 
no dia útil seguinte.

A adequação deste tipo de instrumento financeiro à procura na rede comercial do Crédito Agrícola 
ficou amplamente demonstrada pelo montante subscrito, que no caso dos Fundos Fechados esgotou o 
montante objecto de oferta.

Em conformidade com o determinado nos respectivos Prospectos e por terem atingido o termo do prazo pelo 
qual haviam sido constituídos foram liquidados os seguintes Fundos de Investimento CA Agro Valorização – 
Fundo Especial de Investimento Fechado e CA Euribor + – Fundo Especial de Investimento Aberto.

CA GEST

Principais Indicadores 
Financeiros

Margem Financeira 32,7 104,6 71,9 220,1%

Produto Bancário 2.129,6 2.246,6 117,0 5,5%

Custos de Funcionamento 1.920,1 1.986,9 66,8 3,5%

Resultados Líquidos 133,2 174,8 41,5 31,2%

Activo (Líquido) 4.285,7 4.514,5 228,8 5,3%

Passivo 706,6 760,6 54,1 7,7%

Capital 3.579,1 3.753,9 174,8 4,9%
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2011 Valor %

Variação

2010
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O aumento das taxas de juro em Portugal permitiu um forte aumento (+220,1%) da margem financeira, 
constituída exclusivamente pela remuneração das aplicações financeiras da Sociedade.

O incremento das comissões líquidas de 4,1%, resultante do aumento do montante sob gestão, associado 
à melhoria verificada na margem financeira, determinou um crescimento de 5,5% do produto bancário 
e permitiu o incremento dos resultados líquidos de impostos para 174,8 mil euros, traduzindo-se num 
aumento de 31,2% face ao ano anterior.

O aumento do valor global líquido dos Fundos de Investimento Mobiliário, a que se adicionou o 
aumento das taxas das comissões de comercialização, estiveram na base do acréscimo das comissões de 
comercialização pagas às Caixas de Crédito Agrícola Mútuo e à Caixa Central, tendo sido pagos 840,9 
mil euros neste exercício.

Os capitais próprios atingiram os 3,75 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 4,9% face ao 
ano anterior e a sua rentabilidade melhorou de 3,9% em 2010 para 4,9% no último exercício.

4.1.1. FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

FUNDO CA PATRIMÓNIO CRESCENTE

O Fundo CA Património Crescente concluiu o seu sexto exercício completo de actividade com cerca de 
156,8 milhões de euros sob gestão (127,0 milhões em 2010), correspondentes a 12.063.967 unidades 
de participação (10.146.812 em 2010). A variação corresponde a 2.798.702 unidades subscritas e 
881.547 unidades resgatadas.

O Fundo CA Património Crescente, em 31 de Dezembro de 2011, tinha já 4.538 participantes (3.459 
participantes em 2010) que subscreveram o Fundo em 404 Balcões (321 em 2010) da rede do Crédito 
Agrícola, correspondentes a 76 Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (68 CCAM em 2010).

A falta de liquidez dos Bancos relativamente ao ano de 2010, acentuou-se, originando um aumento 
da remuneração dos depósitos a prazo, tendo como consequência um aumento dos resgates e uma 
diminuição das subscrições nos Fundos de Investimento Imobiliários Abertos. No entanto, o CA Património 
Crescente voltou, tal como nos anos anteriores, a apresentar rendibilidades competitivas em relação às 
aplicações tradicionais, o que, aliado às Campanhas promovidas pelo Departamento de Marketing da 
Caixa Central decorridas em 2011, levou-o a obter um crescimento do volume sob gestão de cerca de 
23,5%. 

No início de 2011, o Diário Económico, numa comparação entre os cerca de 600 Fundos de Investimento 
(Mobiliário e Imobiliário) geridos por gestoras nacionais, indicou o CA Património Crescente como o 
2º Melhor Fundo Nacional, tendo também sido o 5º Melhor Fundo Nacional em Rendibilidades nos 
últimos 5 anos, apenas superado por Fundos de Acções Internacionais. Foi também considerado “Escolha 
Acertada” para a Revista Proteste Investe, da DECO, entre os produtos da sua classe, repetindo a distinção 
alcançada pela primeira vez em 2009.

Por fim, foi distinguido pelo IPD (Investment Property Databank) como o melhor portfólio imobiliário 
generalista da Península Ibérica dos últimos três anos.
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FUNDO CA ARRENDAMENTO HABITACIONAL

O Fundo iniciou a respectiva actividade em 23 de Outubro de 2009, com um capital de 50 milhões de 
euros, tendo concluído o seu primeiro exercício completo de actividade com cerca de 49,3 milhões de 
euros sob gestão, correspondentes a 500.000 unidades de participação.

Durante o ano de 2011, ocorreu um aumento de capital do Fundo, concretizado no dia 06 de Setembro, 
com a subscrição de um montante aproximado de 50 milhões de euros, correspondentes a 509.728 
unidades de participação, tendo o Fundo terminado este ano com um Activo Líquido de cerca de 98,84 
milhões de euros, correspondentes a 1.009.728 unidades de participação.

FUNDO CA IMOBILIÁRIO

O Fundo, tendo iniciado a sua actividade em 1 de Setembro de 2005 com um capital de 12 milhões de 
euros, atingiu em 31 de Dezembro passado o seu sexto exercício completo de actividade com cerca de 
322,9 milhões de euros sob gestão (182,7 milhões em 2010), correspondentes a 36.418.084 unidades 
de participação (20.011.927 em 2010).

4.2. CONSULTORIA FINANCEIRA

Enquanto unidade de Assessoria Financeira Especializada no âmbito da Banca de Negócios do Grupo 
Crédito Agrícola, a CA Consult tem por objecto a promoção e o desenvolvimento de negócios no sector 
empresarial, privado ou público, a internacionalização de empresas, a angariação de capitais alheios e 
próprios. Por outro lado, caracteriza-se por ser dotada de competências técnicas, conhecimento sectorial 
e veículos de investimento que, articulados com a oferta de Banca Comercial, constituem factores críticos 
de sucesso do Grupo Crédito Agrícola.

Ao longo destes 7 anos de implementação do seu modelo de negócio, a CA Consult tem vindo a desenvolver 
a sua oferta, iniciando, em 2006, a prestação de serviços nas áreas de assessoria de gestão estratégica 
e de acompanhamento a Fundos e veículos de investimento, para, em 2008, acrescentar as vertentes de 
assessoria financeira (@O7/(?$%2$%"3&(I*9"91&(&(>%$P&13(I*9"91&). No ano de 2010, dando sequência a 
operações internacionais por parte dos seus Clientes, complementaram às competências anteriores, a 
vertente de internacionalização, focada, prioritariamente, nos mercados do Brasil e Cabo-Verde.

Numa perspectiva sectorial, o desenvolvimento focou-se em sectores considerados estratégicos para 
o Grupo, contribuindo para a notoriedade da marca, nomeadamente, 7:%*G.'*9&'', Florestas, Energias 
Renováveis e no Desenvolvimento Regional e Rural, seja em Portugal, seja em mercados externos. 

Em simultâneo, desenvolveu actividades no sector da Saúde, em Portugal e no Brasil, e prospectou 
projectos e transacções em outros sectores, destacando-se a Distribuição Alimentar, I"1*#*3<(5&%6*1&', o 
sector das Embalagens, as Telecomunicações e o sector Financeiro, em especial, o desenvolvimento de 
novos fundos e veículos de investimento. 
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Neste contexto, o 2$%3A$#*$ de produtos e serviços de Banca de Negócios do Grupo Crédito Agrícola, 
desenvolvido pela CA Consult, no ano de 2011, contemplou as seguintes áreas:

• Assessoria Financeira nas vertentes de @O7/(?$%2$%"3&(I*9"91&(&(>%$P&13(I*9"91&Q

• Assessoria e Acompanhamento a Capital de Risco e Participadas do Grupo;

• Assessoria Financeira e de Gestão, externa e interna ao Grupo;

• Promoção e Desenvolvimento de Negócio Internacional.

ASSESSORIA FINANCEIRA NAS VERTENTES DE&,-%.&!"(/"(%$'&0+#%#!'&'&/("1'!$&0+#%#!'&

Nas vertentes de(@O7/(?$%2$%"3&(I*9"91&(&(>%$P&13(I*9"91&, e atento o contexto económico e financeiro 
actual, a CA Consult procurou dirigir os seus esforços para a conclusão com sucesso dos mandatos 
contratados e para o desenvolvimento de oportunidades em mandatos(1%$''DG$%-&% principalmente entre 
os mercados Europeus e o Brasil, tendo sido angariados 2 novos mandatos nos sectores da Saúde e 
I"1*#3<(5&%6*1&'.

Em Portugal, foram ainda angariados mandatos de assessoria financeira, nas vertentes de angariações 
de capital, reestruturações de dívida e alienação de empresas, nos sectores da Saúde e Embalagens e, 
mandatos de assessoria de gestão nas vertentes de melhoria de performance e expansão internacional 
no sector ":%*G.'*9&''R

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO A CAPITAL DE RISCO E PARTICIPADAS DO GRUPO  
CRÉDITO AGRÍCOLA

Tendo, no final de 2010, sido suscitada a eventual necessidade de redimensionar os capitais afectos ao 
FCR AGROCAPITAL 1, a actividade promocional registou abrandamento, tendo a gestão deste Fundo sido 
centrada na conclusão das operações em análise e/ou já objecto de decisão. Não se tendo concluído por 
qualquer alteração à configuração do Fundo, no início do 2º semestre de 2011, foi retomada a actividade 
promocional e comercial seguindo a estratégia delineada em exercícios anteriores.

Foi então preparado um levantamento, a partir de uma amostra de 4.472 de PME de áreas elegíveis para 
investimentos do Fundo, com particular destaque nas vertentes de dinâmica exportadora, crescimento, 
rentabilidade económica e capacidade de endividamento. Em resultado deste estudo foram identificadas 
cerca de 70 eventuais oportunidades elegíveis e no decurso do 2º semestre foram iniciados os contactos 
com tais empresas, nomeadamente as que integram a carteira de Clientes de CCAM, tendo sido realizadas 
reuniões com 46 empresas de sectores enquadráveis na política de participações do Fundo.

No que respeita ao FCR CENTRAL FRIE foi prioritário, em 2011, assegurar a continuidade da actividade 
de investimento do Fundo tendo sido obtido o acordo dos Participantes à prorrogação da sua maturidade 
em 4 anos. Deste modo o Fundo readquiriu capacidade para realizar novas operações embora o valor 
disponível para investimento tenha sido diminuído em resultado da redução do capital de 7,5 milhões de 
euros para 5,2 milhões deliberada pelos Participantes em final de Abril. 

Sem prejuízo de os resultados destas iniciativas de revitalização de ambos os Fundos se esperarem para o 
ano em curso, em 2011 foram captadas para apreciação 13 novas oportunidades de investimento (menos 
7 que em 2010), das quais 9 na área do 7:%*G.'*9&''.
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Em 2011 registou-se um investimento em empresas do sector da transformação do papel e o exercício da 
opção de venda sobre duas participadas, mantendo-se no final do ano em apreciação 7 oportunidades 
de investimento das quais 6 respeitam às fileira agro-alimentar e florestal.

O agravamento da situação orçamental e económica, bem como a alteração governamental verificada, 
não favoreceram, em 2011, as iniciativas empreendidas para reforçar a presença do Grupo na área de 
Capital de Risco, designadamente pelo alargamento a outros sectores de actividade e/ou pela promoção 
da constituição de outros Fundos que permitam colmatar “falhas de mercado” e melhor rentabilizar a 
estrutura e conhecimento disponíveis.

ASSESSORIA FINANCEIRA E DE GESTÃO, EXTERNA E INTERNA AO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA 

A CA Consult manteve, em parceria com a CA Finance em Cabo Verde, o desenvolvimento da linha de 
negócios de Fundos de Investimento Imobiliário, estando a decorrer, no momento, a estruturação de um 
fundo de desenvolvimento imobiliário com base em activos municipais da Cidade da Praia.

Por outro lado, e retomando alguns dos princípios norteadores do modelo de negócio da CA Consult em 
2006, durante o ano de 2011, a CA Consult assessorou a Caixa Central em diversos projectos de redução 
de custos que se estima, venham a permitir poupanças significativas ao Grupo nas áreas de segurança e 
limpeza, 1"'+()"9":&)&93, comunicações fixas e móveis e compensação de cheques.

Adicionalmente, foram desenvolvidos projectos estratégicos e potencialmente estruturais para o 
Grupo, entre os quais se destacam, o !*'*$9*9: para a Central de Compras do Grupo Crédito Agrícola 
e o diagnóstico ao modelo de negócio da FENACAM.

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO INTERNACIONAL

Quanto à actividade de promoção e desenvolvimento de Negócio Internacional, a diversificação 
geográfica, iniciada em meados de 2009, tem vindo a demonstrar um potencial elevado de geração de 
novos negócios. 

No entanto, a dificuldade de penetração nestes mercados (fruto, nomeadamente, do seu elevado grau 
de concorrência, menor historial em virtude da sua recente presença no mercado) e impossibilidade 
de suportar as empresas no processo de internacionalização pela inexistência de presença bancária 
internacional do Grupo, tem obrigado a CA Consult à contratação de mandatos com base em '.11&''(
A&&, aumentando desta via o grau de risco dos seus proveitos operacionais.

Em complemento às parcerias iniciadas em 2010 para Angola e Moçambique, a CA Consult estabeleceu, em 
2011, uma nova parceria com uma entidade alemã, o 7A%*C"(!&%&*9 – Associação para o desenvolvimento de 
negócio entre África e a Alemanha –, com o objectivo de complementar a capacidade técnica e financeira 
do Norte da Europa com as competências da CA Consult e o conhecimento local de elevada qualidade. 

Quanto ao desenvolvimento de negócio no Brasil, no ano de 2011 tem vindo a materializar-se o esforço 
comercial efectuado, pela obtenção de novos mandatos e de operações que, estamos em crer, contribuirão 
de forma significativa para o volume de negócios da CA Consult nos próximos anos. É nossa perspectiva 
que, para a consolidação deste potencial de negócio, a CA Consult evolua para um modelo de actuação 
assente numa maior presença física no mercado, com o objectivo de proceder ao desenvolvimento 
sustentado da oferta de produtos e serviços da Banca de Negócios do Grupo e da marca Crédito Agrícola.
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DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO

Do ponto de vista dos resultados, as áreas(1$%& anteriormente descritas e, em conjunto, geraram, em 
2011, rendimentos para a CA Consult, que excederam 1,1 milhões de euros.

Reflectindo o clima adverso de negócios que caracterizou o ano de 2011, quer em termos nacionais 
quer em termos internacionais, o total de proveitos pela prestação de serviços registou uma redução de 
aproximadamente 27% face ao registado no ano anterior. 

Nos gastos referentes à actividade da empresa, e apesar do investimento realizado no alargamento 
geográfico do negócio, foi possível atingir uma redução de 7% na rubrica de FSEs.

O esforço de contenção registado na rubrica de FSEs foi também sentido na rubrica de Gastos de Pessoal, 
onde a estabilidade do quadro dos colaboradores foi consistente com uma variação praticamente nula 
nos seus gastos.

Devido às características plurianuais dos projectos desenvolvidos pela CA Consult, o recebimento dos 
proveitos nem sempre é consistente com o seu estágio de desenvolvimento e assim, o recurso ao 
financiamento por capital alheio, provocou um aumento de aproximadamente 7,5 mil euros nos juros e 
gastos similares suportados face ao ano anterior.

A rubrica de “Imparidades de dívidas a receber” registou também uma melhoria significativa em 2011 face 
ao período anterior, havendo apenas necessidade de registar um valor de cerca de 6 mil euros, traduzindo 
um elevado grau de confiança no recebimento dos valores em dívida por parte de novos Clientes.

A rubrica “Outros gastos e perdas” sofreu um aumento de aproximadamente 40,5 mil euros, justificados pela 
anulação de réditos de 2 projectos, desenvolvidos ao longo de 2010 e terminados sem sucesso, em 2011. 

As depreciações e amortizações sofreram um aumento de aproximadamente 12,7 mil euros relativamente 
ao ano anterior em resultado da aquisição de material de transporte realizado durante o ano de 2010 ter 
o impacto de um ano completo em 2011. Em 2011 não se realizou qualquer aquisição.

Em consequência dos factores atrás descritos o resultado líquido do exercício atingiu um valor negativo 
de 678.558 euros, tendo o EBITDA sido negativo em 615.686 euros.

Em 9 de Dezembro de 2011 para reposição da situação líquida da Sociedade em valores positivos, houve 
necessidade de aportar capital próprio por via de prestações acessórias, não onerosas de 130 mil euros 
e de 470 mil euros em numerário para cobertura de prejuízos do ano até Outubro. Adicionalmente, foi 
realizada a cobertura de prejuízos transitados (257.895,29 euros) por utilização das Reservas Livres 
(254.740,89 euros) e de parte da Reserva Legal (3.154,40 euros).

Em resultado deste reforço de capitais, o endividamento por financiamento bancário foi reduzido em 
140 mil euros.
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Activo Líquido 654 944 660

Situação Líquida 325 217 139

Resultado Líquido -147 -258 -679

Nº Colaboradores Efectivos 19 19 20
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