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1. Órgãos Sociais da Caixa Central

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Amares
Presidente
Paulo Rebelo Barbosa de Macedo

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cantanhede e Mira
Secretário
Carlos Alberto Pereira Martins

CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Presidente
Carlos Alberto Courelas

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores
Francisco Amâncio Oliveira Macedo

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

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

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

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende
Alberto Gonçalo Resende Moreira Festa

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S. Teotónio
António Manuel Nobre Louçã

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato
Américo Afonso Cardoso Loureiro

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega
Artur Teixeira de Faria
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO

Presidente
João António Morais da Costa Pinto

Vogal
Licínio Manuel Prata Pina

Vogal
Renato Manuel Ferreira Feitor

Vogal
Mário Dúlio de Oliveira Negrão

Vogal
José Fernando Maia Alexandre

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

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

CONSELHO CONSULTIVO

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Sotavento Algarvio
Presidente
João Lázaro da Cruz Barrote

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alto Corgo, Tâmega e Barroso
Alcino Pinto dos Santos Sanfins

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alto Douro
Paulo Alexandre Varela Martins

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beja e Mértola
Francisco José Salgueiro Correia

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Baixo Vouga
José Luís Sereno Gomes Quaresma

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lourinhã
António Augusto Nascimento Mateus

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S. Bartolomeu de Messines e S. Marcos da Serra
José Paulo Barbosa Moreira de Sousa

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

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Zona do Pinhal
Ângelo de Jesus Antunes
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO

Da esquerda para a direita:
Mário Negrão, Licínio Pina, João Costa Pinto (Presidente),

Renato Feitor e José Maia Alexandre
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2. Organograma do Grupo
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3. Principais Factos da Actividade do Grupo no Ano 2007

No ano de 2007 há a registar a prossecução da consolidação financeira da Caixa Central, que perfez o seu quinto exercício
consecutivo com resultados positivos e crescentes, tendo em paralelo, continuado a política de reforço de provisões prudenciais.

No mesmo âmbito, destaca-se o crescimento dos resultados da CA Vida que foi distinguida pela maior Companhia de
Resseguros a operar em Portugal, a Swiss Re, como a Companhia de Seguros de Referência na Península Ibérica.

A CA Seguros também obteve uma performance bastante positiva prosseguindo o crescimento sustentado dos últimos anos.
Refira-se que, pela primeira vez desde o início da sua actividade, a Assembleia-Geral da CA Seguros deliberou efectuar o
pagamento de dividendos aos Accionistas, no montante de 525 milhares de euros, o que corresponde a 12,5% do Resultado
Líquido do Exercício.

Na área da Banca de Investimento, a CA Gest obteve uma ligeira diminuição dos seus Resultados Líquidos. No entanto, e
apesar da perda de competitividade de alguns fundos comercializados, designadamente face aos depósitos a prazo, registou
um ligeiro ganho de quota de mercado, fruto da sua política de diversificação dos produtos e do crescimento do montante
das carteiras sob gestão da sociedade, acima da média do subsector.

Em 2007 procedeu-se à reestruturação do negócio de corretagem no seio do Grupo tendo a CA Dealer, detida pela Crédito
Agrícola SGPS (CA SGPS), sido alienada à Corretage e Información Monetária Y de Divisas, S. A. (CIMD), com a qual foi
estabelecida uma parceria para a prestação de serviços de corretagem e colaboração na área de consultadoria financeira
especializada. Simultaneamente, a CA SGPS adquiriu uma pequena participação na CIMD.

A CA SGPS, durante 2007, adquiriu também uma participação na empresa Floresta Atlântica – Sociedade Gestora de Fundos
de Investimento Imobiliário, sociedade que irá gerir o Primeiro Fundo Floresta Atlântica e cujo objectivo estratégico consiste
na promoção do desenvolvimento sustentado da floresta, através do empenhamento da iniciativa privada.

Perto do final do ano, procedeu-se igualmente à transmissão das acções das seguradoras do Grupo detidas pela Caixa Central
para a CA SGPS, na totalidade no caso da CA Vida e de 49% do número total de acções, no caso da CA Seguros.

Para o exercício das actividades de intermediação financeira no mercado de capitais, designadamente a recepção e transmissão
de ordens de bolsa por conta de outrem e o registo e depósito de valores mobiliários, foi constituído na Caixa Central o
Departamento de Títulos, que mantém a relação, nesta área especializada, com as Caixas Associadas e Clientes do Grupo CA,
e assegura a gestão de produtos associados e dos canais onde aqueles serviços são disponibilizados.

Na área da Banca de Negócios a CA Consult incrementou a sua notoriedade enquanto entidade de assessoria de Gestão ao
sector do Agribusiness, e tem vindo progressivamente a posicionar-se em outros sectores de actividade, tendo sido as Energias
Renováveis, a Saúde e as Parcerias Público-Privadas na área de concessões, as áreas de particular importância na actividade
da Sociedade em 2007.

É também de referir a redefinição do escopo de actividades da RI e do SICAMSERV, em função da missão e dos objectivos
destas duas entidades, tendo-se procedido, nesse contexto, à reafectação dos seus recursos. A CA Informática – Sistemas
de Informação, SA e o CA Serviços – Centro de Serviços Partilhados, ACE são as novas designações da Rural Informática,
Serviços de Informática, SA e do SICAMSERV – Serviços Informáticos e de Gestão, ACE, em conformidade com a nova simbologia
e imagem adoptadas pelo Grupo Crédito Agrícola.
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Em 2007 continuou a dar-se particular ênfase à promoção de fusões de CCAM, como veículo de consolidação económico-financeira
e reorganização estrutural do SICAM, e já não como uma mera forma de ultrapassar situações de desequilíbrio em algumas
CCAM, tendo o seu número diminuído de 105 no final de 2006 para 100 no final de 2007, resultado de 5 processos de fusão.

Com as fusões tem-se conseguido aumentar a dimensão e solidez financeira das Caixas Agrícolas constituintes do SICAM
potenciando uma maior competitividade nos mercados em que operam. No final de 2007, o valor do Activo Médio por Caixa
Associada foi superior a 100 milhões de euros destacando-se ainda os Resultados Líquidos superiores a 2 milhões de euros
alcançados por 13 Caixas Associadas, sendo em 3 delas, superiores a 4 milhões de euros.

No que se refere ainda à melhoria dos resultados do Grupo, refira-se que estes excedem largamente e pela primeira vez os
100 milhões de euros. Para esta evolução releve-se ainda a performance atingida pela maioria das Caixas Associadas com
17 delas a apresentarem resultados em base individual superiores a 2 milhões de euros.

O ano de 2007 foi assumido como o último ano do Programa de Modernização do Grupo Crédito Agrícola, lançado há cerca
de quatro anos com o objectivo de dotar o Grupo de uma infra-estrutura organizacional e tecnológica que lhe permitisse
encarar os desafios do futuro com as mesmas ferramentas que os seus principais competidores, consolidando, simultaneamente,
a sua base financeira.

Neste último ano, o Programa foi fortemente marcado pelo desenvolvimento de iniciativas relacionadas com o vector de
regulamentação, supervisão e controlo, com vista não só a preparar o SICAM para a adaptação aos requisitos de Basileia II,
através da definição de um Programa de Transformação da Função de Risco, como, também, retirar todos os benefícios internos
que esses desafios e investimentos originam.

O Programa de Modernização abarca duas vertentes: O Programa de Desenvolvimento Organizacional e de Qualidade (PDQD)
na vertente organizacional e o Programa Ruris + na vertente tecnológica.

Neste contexto, o Programa de Desenvolvimento Organizacional e de Qualidade foi em 2007 orientado à geração de valor
através da optimização dos meios disponibilizados no Programa Ruris+, tendo como principais vectores de actuação a melhoria
da eficiência e produtividade, o desenvolvimento do negócio, a gestão do risco e o cumprimento dos requisitos regulamentares.
São de se destacar as seguintes iniciativas:

• Formalização, no Grupo CA, da função compliance, que terá como missão garantir que os Órgãos de Gestão, as
estruturas funcionais e os colaboradores em geral cumpram com as disposições definidas internamente, que permitam
garantir o cumprimento das regras impostas por entidades externas;

• Implementação da Função ALM – Gestão de Activos e Passivos, visando através de um comité ALCO, uma gestão
efectiva dos riscos inerentes à actividade de intermediação financeira, em particular do risco de liquidez e do risco
de taxa de juro;

• Concepção de Políticas e de Modelos de Gestão de Risco, cujo principal objectivo nesta fase, foi o de promover a
evolução dos processos da gestão do risco de crédito, na prossecução das orientações oriundas do Comité de
Basileia;

• Criação do Middle-Office e Definição do Modelo de Balcão, projecto de importância vital para suportar a expansão
da rede da Caixa Central e cujo conceito se espera vir a ser reutilizado pelas Caixas Associadas, em especial em
Balcões mais urbanos;
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• Criação e capacitação do Gabinete Comercial de Empresas com o objectivo de aumentar a oferta de soluções
empresariais através do desenvolvimento de serviços complementares nas várias áreas do Crédito Agrícola, com
criação de valor e risco mais diversificado para este segmento;

• Operacionalização do Departamento de Títulos que veio permitir a manutenção no Grupo da actividade de custódia
de valores mobiliários, a gestão e manutenção das emissões de títulos de investimento da Caixa Central, a supervisão
da actividade de transmissão e recepção de ordens de bolsa por conta de outrem e a função de depositário dos
Fundos de Investimento;

• Revisão do Modelo Organizacional de Referência para as Caixas Associadas, um projecto interdepartamental
desenvolvido ao longo do ano de 2007, que constitui a base da evolução organizacional do Grupo para 2008,
respeitando as exigências regulamentares decorrentes de Basileia II e da implementação do MAR – Modelo de
Avaliação de Riscos – do Banco de Portugal;

• Reorganização do DCCC, projecto que tem por objectivo proceder a uma reorganização da Função Contabilidade
da Caixa Central, enquanto prestador de informação financeira, orçamental e patrimonial de suporte à gestão, da
Caixa Central e do Grupo Crédito Agrícola;

• Reorganização e Capacitação do DMEP – Departamento de Meios Electrónicos de Pagamentos;

• Restruturação da função recuperação de crédito, em linha com as melhores práticas do mercado, processo apoiado
numa estruturação dos princípios, condições e procedimentos a serem respeitados na recuperação judicial e extra
judicial deste tipo de crédito.

Lançado em 2004, o Programa Ruris+ surgiu como resposta a um conjunto de desafios que, através da disponibilização de
meios tecnológicos, permitiram o reposicionamento competitivo do Grupo CA. Tendo por base um estudo realizado por
consultores externos conclui-se que, em 2007/2008, o Grupo CA se encontra acima da média do sector financeiro nacional
em 39% das infra-estruturas tecnológicas analisadas.

Nesta vertente concluíram-se em 2007, em estreita articulação entre a Caixa Central, CA Serviços e as Caixas seleccionadas
para o respectivo acompanhamento, os seguintes projectos:

• Normas Internacionais de Contabilidade

• Plano de Continuidade de Negócio – Swift e Consolidação

• Risco II – Propostas e Scoring de ENI’s, Crédito à Habitação e Cartões de Crédito

• ALM – Infra-estrutura de Gestão de Activos e Passivos

• Infra-Estrutura de Suporte ao Risco – Requisitos

• On-Line Empresas (Internet Banking)

• Linha Directa 2

• ELO – Cliente Grupo

• Trevo +

A actividade do Grupo foi ainda marcada pelo impacto das alterações estruturais no mercado de pagamentos europeu com
a criação da SEPA (Single Euro Payments Area). O Crédito Agrícola, através da Caixa Central, foi um dos nove bancos que
participaram na avaliação preliminar que procurou identificar os impactos a nível do Plano de Negócio e na vertente tecnológica.
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Nesta área, destaque-se ainda o desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica e ligação à SIBS, para o Scheme Credit Transfer
e participação do grupo restrito de Bancos portugueses que procederam aos Testes com a EBA (Clearing House Pan-Europeia).

O Crédito Agrícola participou ainda em dois estudos com a VISA PORTUGAL, no âmbito das orientações da Comissão Europeia
relativamente às Interchange Fees, procurando a convergência do mercado português com os restantes países europeus.

Em termos de comunicação e imagem, o Grupo Crédito Agrícola em 2007 deu continuidade ao processo de evolução do
posicionamento do Grupo, como uma instituição moderna e próxima das pessoas. O ano de 2007 foi o ano de consolidação
da nova imagem do Crédito Agrícola, tendo-se dado como concluído o processo de renovação da imagem corporativa, expressão
indispensável da evolução do Grupo.

Destaque-se ainda a Campanha de Nova Imagem dos Cartões, com ênfase na inovação (Cartões Verticais), na segurança
(Chip e Seguros) e outras vantagens (Programas de Fidelização).

Em 2007, o Crédito Agrícola atingiu o 3º lugar no ranking das Instituições Financeiras a operar no negócio de Cartões
Co-Branded em Portugal, quer a nível do número de parcerias, quer a nível do número de cartões emitidos.

Ao nível do projecto pricing e margem complementar, realizou-se a Campanha de Recuperação de Valor cujas acções
conduziram a uma maior sensibilização do SICAM para a temática do comissionamento, que se traduziu num aumento da
eficácia de cobrança média face ao período anterior.

A campanha multimédia “Regresso às Aulas”, com o objectivo principal de divulgar a imagem institucional do Grupo junto
do segmento Jovem, contou, pela primeira vez no Crédito Agrícola, com a presença de uma figura pública.

Ao nível da oferta de produtos de recursos reforçámos a diversidade da nossa oferta de soluções, através do lançamento do
Fundo Especial de Investimento Raiz Valor Acumulado – CA Rendimento Duplo 2007 e o CA Top Capital.

O desenvolvimento de novos canais complementares assumiu significativa importância, destacando-se nesta área:

• O lançamento do Serviço On-Line Empresas, serviço de Internet Banking, com características de segurança, adesão
e funcionalidades próprias para o segmento;

• O Serviço Linha Directa transaccional, que veio permitir aos Clientes do Grupo CA, aderentes ao Sistema MultiCanal,
a realização de transacções financeiras às suas contas, através de atendimento automático 24 h/dia, todos os dias
do ano, e de atendimento personalizado, de acordo com a sua preferência.

Como resposta às mais variadas necessidades dos nossos Clientes foram criados novos canais no Site do Crédito Agrícola,
nomeadamente o CA Imóveis e a Sala de Imprensa.

Durante o ano de 2007 procurou-se ainda a dinamização comercial das representações exteriores, nomeadamente as localizadas
em países da União Europeia.

As Sucursais (SFE) do Grupo Crédito Agrícola (Cabo Verde e Madeira) continuaram a afirmar-se como meios importantes na
captação, diversificação, complementaridade e competitividade do negócio direccionado para os não residentes.

De assinalar, a criação de uma sociedade com o objecto de gestão de activos, domiciliada em Cabo Verde, e que conta já com
diversos projectos de gestão de fundos mobiliários e imobiliários.
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Ainda durante o ano de 2007, e com o intuito de desenvolver o negócio com o segmento da imigração, a Caixa Central tornou-
-se Agente da empresa Western Union.

Com a obrigatoriedade do reporte ao Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Portugal através do Sistema BPnet,
deu-se como concluído o processo de adesão das CCAM ao BPnet que, entre outras funcionalidades, dá a possibilidade de
consulta on-line à Central de Responsabilidades de Crédito do BP, importante instrumento na análise do risco de crédito.

Em 2007, foi alargada a Bolsa de Formadores Internos aos colaboradores das Caixas Associadas, tendo-se realizado em Maio
o “I Encontro de Formadores Internos do CA”, concretizando-se em Setembro o primeiro curso com a sua participação.

Ainda em 2007 foram concretizadas as primeiras iniciativas em e-learning, com três cursos piloto, concretamente Crédito a
Empresas, Excel XP e Mediadores de Seguros Ligados.

Realizou-se o 3º Encontro de Quadros do Crédito Agrícola, que teve como objectivo fortalecer a motivação e o espírito de
Grupo e que contou pela primeira vez com o testemunho de algumas CCAM que apresentaram as suas “Melhores Práticas”
em diversas vertentes: comercial, crédito vencido e contencioso, auditoria interna e certificação de qualidade.

No âmbito do Programa de Modernização da Caixa Central e na sequência da entrada em funcionamento da Área de
Classificação e Custódia Documental, em 2007 deu-se enfoque ao desenvolvimento tecnológico e crescimento do novo Modelo
de Arquivo.

Finalmente, mas sendo ponto da máxima relevância, e de grande expectativa para numerosas Caixas, refira-se que a Caixa
Central, através dos seus órgãos próprios e em articulação com a Direcção da FENACAM, fez entrega no Banco de Portugal
do projecto de revisão do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, e diligenciou na realização de vários contactos com
o Banco de Portugal, ao mais alto nível, para acompanhar a evolução do processo.
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4. Principais Indicadores do SICAM

 unidade: milhares de euros excepto percentagens

2006 2007 Variação(NCA)
PCS NCA NCA Absoluta Relativa

Recursos de Clientes 8.630.478 8.662.858 9.157.713 494.855 5,7%
Crédito a Clientes (líquido) 6.685.388 7.037.783 7.188.241 150.458 2,1%
Total do Activo (líquido) 10.090.190 10.069.658 10.565.607 495.950 4,9%
Situação Líquida 828.237 757.138 873.589 116.451 15,4%
Margem Financeira 337.953 351.442 387.051 35.608 10,1%
Produto Bancário 432.584 424.622 486.193 61.571 14,5%
Resultado Líquido 95.577 96.721 113.330 16.609 17,2%
Cash Flow 163.434 160.864 198.582 37.718 23,4%
Rácio de Solvabilidade (Grupo)(1) 14,4% - 14,4%
Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE)(2) 12,2% 12,8% 13,9%
Rácio de Eficiência do SICAM 57,2% 59,0% 54,1%
Rácio de Transformação do SICAM 80,7% 85,4% 81,5%
Rácio de Crédito Vencido a mais de 90 dias 4,3% 4,0% 3,5%
Rácio de Incumprimento Líquido(3) 0,65% -0,46% -0,03%
Rácio de Cobertura do Crédito Vencido +90 dias por provisões(4) 93,8% 119,2% 108,1%
Número de CCAM 105 100
Número de Balcões 631 647
Activo Líquido Médio por CCAM(5) 91.768 94.997 102.155 7.158 7,5%
Número Médio de Balcões por CCAM 6,0 6,4

Em 2007 os principais indicadores do SICAM apresentam uma evolução positiva relativamente ao exercício anterior.

A nível patrimonial salienta-se o crescimento do Activo Líquido em 4,9% ultrapassando os 10,6 mil milhões de euros.

Releva-se ainda o crescimento dos Recursos de Clientes (5,7% contra 5,9% em 2006), num contexto económico pouco favorável
à poupança e em que se agudizou a agressividade comercial da concorrência face à crise de liquidez do sistema financeiro.

Perante o crescimento moderado do Crédito a Clientes (2,1%), o rácio de transformação do SICAM reduziu-se (quando
comparado com 2006 num contexto NCA) para 81,5% com reflexo positivo na liquidez do sistema, expressa na situação
interbancária líquida que se elevou a 1.210 milhões de euros (excluindo disponibilidades em bancos centrais).

A Situação Líquida registou em 2007 um crescimento significativo, quando comparado com 2006 em NCA (15,4%), fruto
dos resultados líquidos obtidos.

De facto os principais indicadores da Demonstração de Resultados evoluíram de forma muito favorável e os Resultados Líquidos
continuaram a crescer ultrapassando os 113,3 milhões de euros (mais 17,2% do que os conseguidos em 2006 em NCA).

Salienta-se também a melhoria verificada no rácio de eficiência que desceu para um nível inferior ao de 2005 (ano em que
se situou nos 56,4%), reforçando a sua posição entre os melhores do sistema bancário.

O Activo Líquido médio por Caixa Associada aumentou 7,5%, em resultado do crescimento do negócio e também do processo
de fusões, passando para 102,2 milhões de euros. O número médio de Balcões é agora de 6,4.

(1) Incluindo os Resultados do Exercício.
(2) Considerando a média dos valores extremos da Situação Líquida de cada exercício, excepto para as NCA em 2006 em que, por inexistência de histórico, foram considerados os saldos de fim de exercício
(3) Definido de acordo com a Instrução 16/2004 do Banco de Portugal.
(4) Provisões específicas.
(5) Incluindo a Caixa Central e considerando a média dos valores extremos do Activo Líquido de cada exercício, excepto para as NCA em 2006 em que, por inexistência de histórico, foram considerados

os saldos de fim de exercício.


