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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
CONSOLIDADAS DO GRUPO

SICAM – Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo
– Balanços Consolidados em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 Montantes expressos em Euros

2010 2009

ACTIVO Activo
Bruto

Provisões,
imparidade e
amortizações

Activo
liquido

Activo
liquido PASSIVO E CAPITAL 2010 2009

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 272.414.293 - 272.414.293 277 383.301 Recurso de bancos centrais 1.650.886.111 150.791.667

Disponibilidades em outras instituições de crédito 88.710.190 - 88.710.190 110.249.263 Passivos financeiros detidos para negociação 660.166 1.439.752

Activos financeiros detidos para negociação 1.386.212 - 1.386.212 2.967.755 Recursos de outras instituições de crédito 227.415.030 549.965.243

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 13.324.450 - 13.324.450 7.155.706 Recursos de clientes e outros empréstimos 9.988.676.153 10.070.052.632

Activos financeiros disponíveis para venda 341.605.071 (1.747.446) 339.857.625 358.504.493 Provisões 9.021.347 11.136.275

Aplicações em instituições de crédito 76.716.905 - 76.716.905 907.641.643 Passivos por impostos correntes 10.184.678 1.636.225

Crédito a clientes 8.606.225.173 (537.717.699) 8.068.507.474 8.391.465.092 Passivos por impostos diferidos 622.478 684.662

Investimentos detidos até à maturidade 3.465.099.641 - 3.465.099.641 1.249.012.802 Instrumentos representativos de capital 32.188.360 33.692.110

Outros activos tangíveis 447.065.683 (178.267.329) 268.798.354 271.164.763 Outros passivos subordinados 136.382.890 155.079.800

Activos intangíveis 14.884.681 (14.278.460) 606.221 508.207 Outros passivos 130.324.426 122.752.272

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 89.996.587 (1.903.309) 88.093.278 88.234.812  Total do Passivo 12.186.361.639 11.097.230.638

Activos por impostos correntes 3.265.830 - 3.265.830 16.722.498

Activos por impostos diferidos 94.723.937 - 94.723.937 76.958.214 Capital 823.462.101 776.679.616

Outros activos 480.385.211 (49.107.171) 431.278.040 338.953.417 Reservas de reavaliação (1.783.253) 4.764.183

Outras reservas e resultados transitados 168.406.026 175.913.302

Lucro do exercício 36.335.937 42.334.227

 Total do Capital 1.026.420.811 999.691.328

Total do Activo 13.995.803.864 (783.021.414) 13.212.782.450 12.096.921.966  Total do Passivo e do Capital 13.212.782.450 12.096.921.966

O Responsável pela Contabilidade O Conselho de Administração Executivo

1. BALANÇO E DEMONSTRAÇãO DE RESULTADOS
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SICAM – Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo 
Demonstrações dos Resultados para os Exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 Montantes expressos em Euros

Rubrica 2010 2009

Juros e rendimentos similares 456.628.614 516.582.174

Juros e encargos similares (151.022.084) (201.366.874)

Margem Financeira 305.606.530 315.215.300

Rendimentos de instrumentos de capital 964.483 456.435

Rendimentos de serviços e comissões 121.600.485 101.572.564

Encargos com serviços e comissões (11.132.125) (10.468.449)

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através 
de resultados 4.682.726 574.840

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 688.572 288.900

Resultados de reavaliação cambial 813.280 1.437.576

Resultados de alienação de outros activos 723.278 305.619

Outros resultados de exploração 21.310.233 14.267.514

Produto Bancário 445.257.462 423.650.299

Custos com pessoal (158.646.642) (155.245.512)

Gastos gerais administrativos (124.232.304) (123.626.690)

Amortizações do exercício (16.098.636) (15.352.256)

Provisões líquidas de reposições e anulações 880.461 (2.603.946)

Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber 
de outros devedores (líquidas de reposições e anulações) (104.338.393) (77.928.218)

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões 
e recuperações (167.527) (3.547)

Resultado Antes de Impostos 42.654.421 48.890.130

Impostos

 correntes (19.614.440) (16.044.543)

 diferidos 13.295.956 9.488.640

Resultado Líquido do Exercício 36.335.937 42.334.227

 O Responsável pela Contabilidade O Conselho de Administração Executivo
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CONSOLIDADAS DO GRUPO

Balanços Consolidados em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 Montantes expressos em Euros

2010 2009

ACTIVO Notas Activo
Bruto

Provisões.
imparidade e
amortizações

Activo
liquido

Activo
liquido PASSIVO E CAPITAL Notas 2010 2009

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6 272.417.271 - 272.417.271 277.386.784 Recursos de bancos centrais 21 1.650.886.111 150.791.667 

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito 7 88.764.653 - 88.764.653 110.249.203 

Passivos financeiros detidos para 
negociação 12 1.994.507 2.411.880 

Activos financeiros detidos para negociação 8 1.604.207 - 1.604.207 3.173.029 Recursos de outras instituições de crédito 21 227.419.192 549.965.243 

Outros activos financeiros ao Justo valor através de resultados 9 13.373.031 - 13.373.031 7.180.374 Recursos de clientes e outros empréstimos 22 9.938.725.616 9.965.032.817 

Activos financeiras disponíveis para venda 10 996.698.168 (1.700.417) 994.997.751 953.266.035 Provisões 23 8.167.312 10.170.875 

Aplicações em instituições de crédito 11 112.151.385 - 112.151.385 924.624.236 Provisões técnicas de contratos de seguros 19 918.705.439 842.091.561 

Crédito a clientes 13 8.533.521.811 (492.427.835) 8.041.093.976 8.365.981.099 Passivos por impostos correntes 18 12.199.884 2.472.976 

Investimentos detidos até à maturidade 14 3.465.099.641 - 3.465.099.641 1.249.012.802 Passivos por impostos diferidos 18 1.862.578 2.589.522 

Outros activos tangíveis 15 670.608.812 (235.428.929) 435.179.883 387.866.700 Instrumentos representativos de capital 24 32.188.360 33.692.110 

Activos intangíveis 16 184.843.311 (132.136.938) 52.706.373 44.460.539 Outros passivos subordinados 25 136.382.890 155.079.800 

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 17 8.945.669 - 8.945.669 10.571.144 Outros passivos 26 173.560.982 157.957.973 

Activos por impostos correntes 18 4.574.168 - 4.574.168 17.087.239 Total do Passivo 13.102.092.871 11.872.256.424 

Activos por impostos diferidos 18 97.793.984 - 97.793.984 78.736.792 

Outros activos 20 686.388.727 (50.988.875) 635.399.852 518.040.456 Capital 28 823.462.101 776.679.616 

Reservas de reavaliação 29 (170.987) 8.298.018 

Outras reservas e resultados transitados 29 180.792.575 177.252.849 

Resultado consolidado do exercício 30 35.501.401 52.370.461 

Interesses minoritários 31 82.423.883 60.779.064 

Total do Capital 1.122.008.973 1.075.380.008 

Total do Activo 15.136.784.838 (912.682.994) 14.224.101.844 12.947.636.432 Total do Passivo e do Capital 14.224.101.844 12.947.636.432 

O Responsável pela Contabilidade O Conselho de Administração Executivo

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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Demonstrações dos Resultados Consolidados para os 
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 Montantes expressos em Euros

Rubrica Notas 2010 2009

Juros e rendimentos similares 32 485.638.168 542.336.519

Juros e encargos similares 33 (150.703.301) (201.682.662)

Margem financeira 334.934.867 340.653.857

Margem técnica da actividade de seguros 42 5.228.878 8.679.930

Rendimentos de instrumentos de capital 34 2.595.464 5.226.556

Rendimentos de serviços e comissões 35 110.592.778 97.190.660

Encargos com serviços e comissões 36 (17.377.313) (15.258.897)
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através 
de resultados 37 4.616.643 (4.140.250)
Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 38 9.372.038 3.676.367

Resultados de reavaliação cambial 39 813.280 1.433.657

Resultados de alienação de outros activos 40 1.253.431 1.430.307

Outros resultados de exploração 41 25.614.324 18.505.561

Produto Pancário 477.644.390 457.397.748

Custos com pessoal 43 (185.918.700) (181.135.631)

Gastos gerais administrativos 44 (102.688.681) (99.527.436)

Amortizações do exercício 15 e 16 (37.369.005) (33.894.018)

Provisões líquidas de reposições e anulações 23 1.824.495 (1.494.520)

Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores 
a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações) 23 (96.169.637) (70.556.014)

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões 
e recuperações 23 (9.119.013) (6.718.096)

Resultados de participações em associadas e empreendimentos 
conjuntos (equivalência patrimonial) 30 (890.172)   23.423 

Resultado Antes de Impostos e de Interesses Minoritários 47.313.677 64.095.456

Impostos

 correntes 18 (22.964.579) (14.324.935)

 diferidos 18 13.319.790 4.810.913

Resultado Após Impostos e Antes de Interesses Minoritários 37.668.888 54.581.434

Interesses minoritários 30 e 31 (2.167.487) (2.210.973)

Resultado consolidado do exercício 35.501.401 52.370.461

 O Responsável pela Contabilidade O Conselho de Administração Executivo

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa Consolidados para 
os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 Montantes expressos em Euros

2010 2009

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

 Fluxos operacionais antes das variações nos activos e passivos

  Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos 596.230.946 639.527.179 

  Juros, comissões e outros custos equiparados pagos (168.080.614) (216.941.559) 

  Pagamentos a empregados e fornecedores (285.191.970) (275.993.094) 

  Pagamentos e contribuições para fundos de pensões (3.415.411) (4.669.973) 

  (Pagamentos)/recebimentos do Imposto sobre o rendimento (9.644.789) (9.023.042) 

  Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à actividade operacional 170.246.407 222.242.781 

300.144.569 355.142.292 

 (Aumentos) diminuições nos activos operacionais:

  Crédito a clientes (252.204.874) 482.718.551 

  Activos financeiros detidos para negociação e outros activos avaliados ao justo valor  
  através de resultados 7.192 3.048.919 

  Activos financeiros disponíveis para venda 113.514.048 276.496.386 

  Aplicações em instituições de crédito (812.472.851) (532.861.021) 

  Investimentos detidos até à maturidade 2.216.086.839 634.010.253 

  Outros activos 133.024.292 155.899.294 

1.397.954.646 1.019.312.382 

 Aumentos (diminuições) nos passivos operacionais:

  Recursos de outras instituições de crédito e bancos centrais 1.177.548.393 140.691.414 

  Recursos de clientes e outros empréstimos (26.307.201) 437.284.985 

  Passivos financeiros detidos para negociação e derivados de cobertura (417.373) 1.200.122 

  Outros passivos 6.879.673 70.115.996 

1.157.703.492 649.292.517 

Caixa líquida das actividades operacionais 59.893.415 (14.877.573) 

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

 Dividendos (2.595.464) (5.226.556) 

 Aquisições de filiais e associadas, líquidas de alienações (1.601.336) (747.633) 

 Aquisições de activos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, 
 líquidas de alienações 91.443.937 67.157.948 

Caixa líquida das actividades de investimento 87.247.137 61.183.759 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

 Emissão de passivos subordinados, líquida de reembolsos (18.696.910) (40.926.915) 

 Interesses minoritários 21.644.819 26.173.979 

 Aumento (diminuição) de capital (2.048.250) 1.703.850 

Caixa líquida das actividades de financiamento 899.659 (13.049.086) 

Aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes (26.454.063) (89.110.418) 

 Caixa e seus equivalentes no início do exercício 387.635.987 476.746.405 

 Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 361.181.924 387.635.987 

 O Responsável pela Contabilidade O Conselho de Administração Executivo

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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Demonstrações de Alterações no Capital Próprio Consolidado para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 Montantes expressos em Euros

Outras Reservas e resultados transitados

Capital Reservas de 
reavaliação

Outras 
reservas

Resultados 
transitados Total

Resultado 
consolidado  
do exercício

Sub-total Interesses 
minoritários Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2008 706.245.096 (1.051.869) 281.414.514 (154.410.852) 127.003.662 120.692.320 952.889.209 34.605.085 987.494.294 
Aplicação do resultado do exercício de 2008:
 Transferência para reservas e resultados transitados - - 98.501.312 22.191.008 120.692.320 (120.692.320) - - - 
 Distribuição de resultados a sócios - - (1.712.463) - (1.712.463) - (1.712.463) - (1.712.463)
Aumento de capital por incorporação de reservas 68.730.670 - (68.730.670) - (68.730.670) - - - - 
Aumento de capital por entrada de novos sócios 5.291.575 - - - - - 5.291.575 - 5.291.575 
Diminuição de capital por reembolso a sócios (3.587.725) - - - - - (3.587.725) - (3.587.725)
Aumento de interesses minoritários - - - - - - - 26.173.979 26.173.979 
Rendimento integral consolidado do exercício de 2009 - 9.349.887 - - - 52.370.461 61.720.348 - 61.720.348 
Saldos em 31 de Dezembro de 2009 776.679.616 8.298.018 309.472.693 (132.219.844) 177.252.849 52.370.461 1.014.600.944 60.779.064 1.075.380.008 
Aplicação do resultado do exercício de 2009:
 Transferência para reservas e resultados transitados - - 32.461.407 19.909.054 52.370.461 (52.370.461) - - - 
 Distribuição de resultados a sócios - - (3.372.253) - (3.372.253) - (3.372.253) - (3.372.253)
Aumento de capital por incorporação de reservas 45.458.482 - (45.458.482) - (45.458.482) - - - - 
Aumento de capital por entrada de novos sócios 6.897.235 - - - - - 6.897.235 - 6.897.235 
Diminuição de capital por reembolso a sócios (5.573.232) - - - - - (5.573.232) - (5.573.232)
Aumento de interesses minoritários - - - - - - - 21.644.819 21.644.819 
Rendimento integral consolidado do exercício de 2010 - (8.469.005) - - - 35.501.401 27.032.396 - 27.032.396 
Saldos em 31 de Dezembro de 2010 823.462.101 (170.987) 293.103.365 (112.310.790) 180.792.575 35.501.401 1.039.585.090 82.423.883 1.122.008.973

O Responsável pela Contabilidade O Conselho de Administração Executivo

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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Demonstrações do Rendimento Integral Consolidado para
os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009        Montantes expressos em Euros

2010 2009

Resultado consolidado do exercício 35.501.401 52.370.461

Reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda, líquido  (15.116.004) 27.161.042

Transferência da reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda 
para as provisões técnicas de produtos com participação nos resultados a 
atribuir aos segurados (Nota 19)  -  (15.019.096)

Variação da reserva de reavaliação de imobilizado  (163.318)  (1.760.794)

Transferência para resultados por alienação 345.971 58.458

 (14.933.351) 10.439.610

Impacto fiscal:

 Reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda, líquido 6.459.760  (1.074.232)

 Variação da reserva de reavaliação de imobilizado  (100.332)  (15.491)

 Actualização das reservas por impostos diferidos à taxa 
 da derrama estadual 104.918  -

6.464.346 (1.089.723)

Resultado não reconhecido na demonstração de resultados  (8.469.005) 9.349.887

Rendimento integral consolidado 27.032.396 61.720.348

 O Responsável pela Contabilidade O Conselho de Administração Executivo

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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2. NOTAS ExPLICATIVAS ANExAS àS CONTAS CONSOLIDADAS

1. NOTA INTRODUTóRIA

Com a constituição, em 1991, do Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), 
constituído pela Caixa Central e pelas Caixas Associadas, estabelece-se um regime de 
co-responsabilidade entre estas. As Caixas têm liberdade de associação à Caixa Central 
podendo, prosseguir a sua actividade fora do SICAM, mas submetendo-se a regras mais 
exigentes, semelhante às aplicadas para as restantes instituições de crédito.

As contas consolidadas apresentadas reflectem a situação patrimonial do Sistema Integrado 
do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), conjunto formado pela Caixa Central e Caixas de Crédito 
Agrícola Mútuo Associadas, que com as respectivas empresas filiais e associadas formam 
o Grupo Financeiro do Crédito Agrícola Mútuo (ou Grupo Crédito Agrícola – “GCA”), sendo 
elaboradas em conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor constantes 
no Artigo n.º 74º do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, Decreto-Lei n.º 36/92 e das 
instruções previstas no Artigo n.º 7º deste diploma.

Assim, o Grupo Crédito Agrícola é um Grupo Financeiro de âmbito nacional, integrado por um 
vasto número de bancos locais (Caixas Agrícolas) e por empresas especializadas, tendo como 
estruturas centrais a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, instituição bancária dotada 
igualmente de competências de supervisão, orientação e acompanhamento das actividades 
das Caixas Associadas e a FENACAM, instituição de representação cooperativa e prestadora 
de serviços especializados ao GCA.

Na actividade do Grupo Crédito Agrícola no exercício de 2010 não há factos particularmente salientes 
a registar que tenham constituído uma alteração marcante em relação ao exercício anterior.

Em 2010, é apenas de destacar os processos de fusão ocorridos entre Caixas Agrícolas 
Associadas, reduzindo o seu número de 88 para 85, aumentando a sua dimensão e solidez 
financeira, potenciando uma maior competitividade nos mercados em que operam e visando 
uma estratégia de optimização de gestão.

Dos factos mais salientes ocorridos no exercício de 2009, é de destacar a publicação do novo 
Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, o qual alarga o âmbito das operações activas do 
Grupo Crédito Agrícola, que passa a abranger todas as actividades permitidas aos bancos 
(Decreto-Lei n.º 142/2009, de 16 de Junho). Consequentemente, a Caixa Central e as Caixas 
Agrícolas procederam à alteração dos seus Estatutos ainda no decorrer do ano de 2009. 
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Adicionalmente, com esta alteração, passaram a sujeitar a exoneração dos associados a uma 
decisão da Assembleia Geral.

No primeiro semestre de 2009, a filial Times Business mudou de denominação para Crédito 
Agrícola Imóveis, Unipessoal Lda..

As alterações ocorridas no âmbito do SICAM decorreram apenas de fusões entre Caixas 
Agrícolas associadas.

As contas consolidadas integram as contas das 85 Caixas de Crédito Agrícola Mútuo associadas 
à data de 31 de Dezembro de 2010.

O Grupo Crédito Agrícola detém, directa e indirectamente, participações financeiras 
em empresas filiais e associadas. São consideradas empresas filiais aquelas em que a 
percentagem de participação excede 50% do seu capital. Empresas associadas são aquelas 
em que a percentagem de participação se situa entre 20% e 50% do seu capital ou em que o 
SICAM, directa ou indirectamente, exerce uma influência significativa sobre a sua gestão e a 
sua política financeira.

2. BASES DE APRESENTAÇÃO, PRINCÍPIOS DE CONSOLIDAÇÃO E PRINCIPAIS   
 POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

2.1. BASES DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS

As demonstrações financeiras consolidadas do GCA foram preparadas no pressuposto da 
continuidade das operações, com base nos livros e registos contabilísticos mantidos de acordo 
com os princípios consagrados nas Normas Internacionais de Relato Financeiro (IAS/IFRS), 
nos termos adoptados pela União Europeia, de acordo com o Regulamento (CE) nº 1606/2002 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, transposto para a legislação nacional 
pelo Decreto-Lei nº 35/2005, de 17 de Fevereiro e pelo Aviso do Banco de Portugal nº 1/2005, de 
21 de Fevereiro e de acordo com as normas específicas de consolidação de contas constantes 
no Artigo nº. 74º do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, Decreto-Lei n.º 36/92 de 28 
de Março e Instrução n.º 71/96 do Banco de Portugal. No que se refere às empresas do GCA 
que utilizam normativos contabilísticos diferentes, são preparados ajustamentos de conversão 
para IAS/IFRS.
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As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões aprovadas (“endorsed”) pela União 
Europeia e com aplicação obrigatória nos exercícios económicos iniciados em ou após 1 de 
Janeiro de 2010, foram adoptadas pela primeira vez no exercício findo em 31 de Dezembro de 
2010:

A aplicação destas Normas e Interpretações não teve impactos materialmente relevantes nas 
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Crédito Agrícola em 31 de Dezembro de 
2010.

  

Norma / Interpretação

Data de eficácia  
(exercícios 
iniciados  
em ou após)

IFRS 3 – Concentrações 
de actividades empresariais 
e IAS 27 – Demonstrações 
financeiras consolidadas e 
separadas (revisão de 2008)

1-Jul-09 Esta revisão vem trazer algumas alterações ao 
nível do registo de concentrações de actividades 
empresariais, nomeadamente no que diz respeito: 
(a) à mensuração dos interesses sem controlo 
(anteriormente designados interesses minoritários); 
(b) ao reconhecimento e mensuração subsequente 
de pagamentos contingentes; (c) ao tratamento dos 
custos directos relacionados com a concentração; 
e (d) ao registo de transacções de compra de 
interesses em entidades já controladas e de 
transacções de venda de interesses sem que de 
tal resulte a perda de controlo e (e) ao cálculo do 
resultado na venda de participação com perda 
de controlo e necessidade de remensuração dos 
interesses retidos na participação alienada. 

IAS 28 (revisão de 2008) 
Investimentos em associadas

1-Jul-09 Os princípios descritos acima e adoptados para a IAS 
27 (2008) relativamente ao apuramento do resultado 
da venda é alargado à IAS 28.

Melhoramentos das normas 
internacionais de relato financeiro 
– 2009

Várias 
(usualmente 1-Jan-10)

Este processo envolveu a revisão de 12 normas 
contabilísticas. 

Alterações à IAS 39 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração – Instrumentos: Itens 
Cobertos Elegíveis

1-Jul-09 Clarifica a aplicação da contabilidade de cobertura 
à componente inflação dos instrumentos 
financeiros e aos contratos de opções, quando 
utilizados como instrumentos de cobertura.
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Na data de aprovação destas demonstrações financeiras pelo Conselho de Administração 
Executivo, as Normas e Interpretações relevantes que estão disponíveis para aplicação 
antecipada são as seguintes:

Estas normas apesar de aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, não foram adoptadas 
pelo GCA no exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, em virtude de a sua aplicação não ser 
ainda obrigatória. Não são estimados impactos significativos nas demonstrações financeiras 
decorrentes da adopção das mesmas.

As demonstrações financeiras consolidadas do GCA em 31 de Dezembro de 2010, estão 
pendentes de aprovação pelos correspondentes órgãos sociais. No entanto, é convicção do 
Conselho de Administração Executivo do GCA que estas demonstrações financeiras virão a ser 
aprovadas sem alterações significativas.

2.2. PRINCÍPIOS DE CONSOLIDAÇÃO E REGISTO DE EMPRESAS ASSOCIADAS

A consolidação de contas do Grupo Crédito Agrícola é efectuada para dar cumprimento aos 
requisitos da seguinte legislação:

 Artigo nº. 74º do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito 
Agrícola (Decreto-Lei n.º 24/91, de 11 de Janeiro com as últimas alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 142/2009, de 16 de Junho);

 Decreto-Lei n.º 36/92 de 28 de Março; e 

 Instrução n.º 71/96 do Banco de Portugal.  

Norma / Interpretação

Data de eficácia  
(exercícios 
iniciados  
em ou após)

IAS 24 – Divulgações de partes 
relacionadas (revisão)

1-Jan-11 Esta revisão vem trazer algumas clarificações 
relacionadas com as divulgações a efectuar de 
partes relacionadas, em particular no tocante a 
entidades ligadas à administração pública. 

IAS 32 – Emenda (Classificação 
das emissões de direitos)

1-Fev-10 Esta emenda vem clarificar em que condições os 
direitos emitidos podem ser classificados como 
instrumentos de capital próprio.
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a) Empresas filiais

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as contas da Caixa Central de Crédito 
Agrícola Mútuo, C.R.L. (Caixa Central), das Caixas de Crédito Agrícola Associadas e das 
empresas filiais e associadas controladas directamente e indirectamente pelo Caixa Central 
(Nota 4).

A nível das empresas participadas, são consideradas “filiais” aquelas nas quais o GCA exerce 
um controlo efectivo sobre a sua gestão corrente de modo a obter benefícios económicos 
das suas actividades. Normalmente, o controlo é evidenciado pela detenção de mais de 50% 
do capital ou dos direitos de voto.

A consolidação das contas das empresas filiais foi efectuada pelo método da integração 
global, desde o momento em que a Caixa Central assume o controlo sobre as suas actividades 
até ao momento em que o controlo cessa. As transacções e os saldos significativos entre 
as empresas objecto de consolidação foram eliminados. Adicionalmente, quando aplicável, 
são efectuados ajustamentos de consolidação de forma a assegurar a consistência na 
aplicação dos princípios contabilísticos do Grupo Crédito Agrícola.

As aquisições de filiais são registadas pelo método da compra. O custo de aquisição 
corresponde ao justo valor agregado dos activos entregues e passivos incorridos ou 
assumidos em contrapartida da obtenção de controlo sobre a entidade adquirida, 
acrescido de custos incorridos directamente atribuíveis à operação. Na data de aquisição, 
os activos, passivos e passivos contingentes identificáveis que reúnam os requisitos para 
reconhecimento previstos na Norma IFRS 3 – “Concentrações de actividades empresariais” 
são registados pelo respectivo justo valor. 

Até 1 de Janeiro de 2006, e conforme permitido pelas políticas contabilísticas definidas pelo 
Banco de Portugal, o goodwill era totalmente anulado por contrapartida de reservas no 
ano de aquisição das participações.  De acordo com o permitido pela Norma IFRS 1, o GCA 
não efectuou qualquer alteração a esse registo, pelo que o goodwill gerado em operações 
ocorridas até 1 de Janeiro de 2006 permanece registado em reservas.

O valor correspondente à participação de terceiros nas empresas filiais é apresentado na 
rubrica “Interesses minoritários”, do capital próprio.
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O lucro consolidado resulta da agregação dos resultados líquidos do SICAM e das 
empresas filiais, na proporção da respectiva participação efectiva, após os ajustamentos de 
consolidação, designadamente a eliminação de dividendos recebidos e de mais e menos-
valias geradas em transacções entre empresas incluídas no perímetro de consolidação.

b) Empresas associadas

As empresas associadas são entidades nas quais o GCA exerce influência significativa, mas 
não detém o controlo. Entende-se existir influência significativa quando se detém uma 
participação financeira (directa ou indirecta) superior a 20% ou o poder de participar nas 
decisões sobre as políticas financeiras e operacionais da entidade mas sem haver controlo 
nem controlo conjunto sobre a mesma. Os eventuais dividendos recebidos são registados 
por contrapartida de uma diminuição do valor do investimento financeiro.  

As participações financeiras em empresas associadas são registadas pelo método da 
equivalência patrimonial, desde o momento em que o GCA passa a deter influência 
significativa até ao momento em que a mesma termina.

As demonstrações financeiras consolidadas incluem a parte atribuível ao GCA do total do 
capital próprio e dos lucros e prejuízos reconhecidos pela empresa associada.

As aquisições de empresas subsidiárias e associadas ocorridas após 1 de Janeiro de 
2006, são registadas pelo método da compra. O custo de aquisição equivale ao justo valor 
determinado à data da compra, dos activos cedidos e passivos incorridos ou assumidos, 
adicionado dos custos directamente atribuíveis à aquisição. O goodwill é registado no 
activo e é sujeito a testes de imparidade de acordo com o IAS 36, não sendo amortizado. 
Adicionalmente, sempre que se identifique que o justo valor é superior ao custo de aquisição 
(goodwill negativo), o diferencial é reconhecido em resultados.

Em 31 de Dezembro de 2010, o GCA não tem registado montantes relativos a goodwill. 
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2.3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações 
financeiras consolidadas foram as seguintes:

a) Especialização dos exercícios

O GCA adopta o princípio contabilístico da especialização de exercícios em relação à 
generalidade das rubricas das demonstrações financeiras consolidadas. Assim, os custos 
e proveitos são registados à medida que são gerados, independentemente do momento do 
seu pagamento ou recebimento.

b) Operações em moeda estrangeira

Os activos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros ao 
câmbio de “fixing” da data do balanço, com excepção dos saldos relativos a notas e moedas 
estrangeiras, os quais são convertidos ao câmbio médio do mês indicado pelo Banco de 
Portugal.

Os proveitos e custos relativos às transacções em moeda estrangeira registam-se no 
período em que ocorrem, às taxas de câmbio em vigor na data em que foram realizadas. 
Adicionalmente, são adoptados os seguintes procedimentos contabilísticos:

 a posição cambial à vista por moeda, que corresponde ao saldo líquido dos activos e 
passivos numa determinada moeda, é reavaliada diariamente de acordo com os câmbios 
de “fixing” indicados pelo Banco de Portugal, por contrapartida de resultados;

 a posição cambial a prazo numa moeda, que corresponde ao saldo líquido das operações 
a prazo a aguardar liquidação, é reavaliada à taxa de câmbio a prazo de mercado ou, na 
ausência desta, a uma taxa calculada com base nas taxas de juro de mercado para essa 
moeda e para o prazo residual da operação. A diferença entre os saldos convertidos para 
Euros às taxas de reavaliação utilizadas e os saldos convertidos às taxas contratadas, 
corresponde à reavaliação da posição cambial a prazo, sendo registada em resultados.
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c) Crédito e outros valores a receber

O crédito a clientes abrange os créditos concedidos a clientes e outras operações de 
empréstimo tituladas (papel comercial), sendo reconhecidas pelo valor nominal. 

Posteriormente, o crédito e outros valores a receber são registados ao custo amortizado, 
sendo submetidos a análises periódicas de imparidade.

A componente de juros, incluindo a referente a eventuais prémios/descontos, é objecto de 
relevação contabilística autónoma nas respectivas contas de resultados. Os proveitos são 
reconhecidos quando obtidos e distribuídos por períodos mensais, segundo o método da 
taxa efectiva, quando se trate de operações que produzam fluxos redituais ao longo de 
um período superior a um mês. Sempre que aplicável, as comissões e custos externos 
imputáveis à contratação das operações subjacentes aos activos incluídos nesta categoria 
devem ser, igualmente, periodificados ao longo do período de vigência dos créditos, segundo 
o método da taxa efectiva.

Os juros são reconhecidos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, 
sendo as comissões e custos associados aos créditos periodificados ao longo da vida das 
operações, independentemente do momento em que são cobrados ou pagos. 

Garantias prestadas e compromissos irrevogáveis

As responsabilidades por garantias prestadas e compromissos irrevogáveis são registadas 
em rubricas extrapatrimoniais pelo valor em risco, sendo os fluxos de juros, comissões ou 
outros proveitos registados em resultados ao longo da vida das operações.

Imparidade

Periodicamente, o GCA analisa o crédito a clientes e outros valores a receber para 
identificar evidências de imparidade. Considera-se que um activo financeiro se encontra 
em imparidade, se e só se, existir evidência de que a ocorrência de um evento (ou eventos) 
tenha um impacto mensurável nos fluxos de caixa futuros esperados desse activo ou grupo 
de activos.
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Para efeitos de apuramento de imparidade do crédito concedido, o GCA segmentou a sua 
carteira da seguinte forma: 

 Crédito concedido a empresas;

 Crédito à habitação;

 Crédito ao consumo;

 Crédito concedido através de cartões de crédito;

 Outros créditos a particulares;

 Extrapatrimoniais.

Adicionalmente, foram incluídas as responsabilidades relativas a papel comercial, 
operações em moeda estrangeira e contratos de locação financeira.

De acordo com o modelo de imparidade em vigor no GCA para a carteira de crédito a 
clientes, é analisada a existência de perdas por imparidade em termos individuais, através 
de análise casuística, e em termos colectivos. Quando um grupo de activos financeiros é 
avaliado em conjunto, os fluxos de caixa futuros desse grupo são estimados tendo por base 
os fluxos contratuais dos activos desse grupo e os dados históricos relativos a perdas em 
activos com características de risco de crédito similares.  

Sempre que o GCA entende necessário, a informação histórica é actualizada com base nos 
dados correntes observáveis, para reflectirem os efeitos das condições actuais.

Os critérios de selecção dos clientes alvo de análise individual foram os seguintes:

 Todos os clientes com responsabilidades superiores a 1.000.000 Euros; e

 Clientes com crédito vencido (há mais de 90 dias) superior a 50.000 Euros.
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A evidência de imparidade de um activo ou grupo de activos definida pelo GCA está 
relacionada com a observação de diversos eventos denominados “eventos de perda”, entre 
os quais se destacam:

 Situações de incumprimento do contrato, nomeadamente atraso no pagamento do 
capital e/ou juros;

 Dificuldades financeiras significativas do devedor;

 Alteração significativa da situação patrimonial do devedor;

 Ocorrência de alterações adversas, nomeadamente:

  das condições e/ou capacidade de pagamento;

  das condições económicas do sector no qual o devedor se insere, com impacto na 
capacidade de cumprimento das suas obrigações.

As perdas por imparidade para os clientes sem incumprimento correspondem ao produto 
entre a probabilidade de incumprimento (PI) e o montante correspondente à diferença entre 
o valor de balanço dos respectivos créditos e o valor actualizado dos cash flows dessas 
operações. A PI corresponde à probabilidade de uma operação ou cliente entrar numa 
situação de incumprimento durante um período de emergência  Este período equivale ao 
tempo que decorre entre a ocorrência de um evento originador de perdas e o momento 
em que a existência desse evento é percepcionada pelos Serviços do GCA (incurred but 
not reported). Para todos os segmentos da carteira, o GCA considerou um período de 
emergência de 6 meses.

Se existir evidência de que o GCA incorreu numa perda por imparidade em crédito e outros 
valores a receber, o montante da perda é determinado pela diferença entre o valor de balanço 
desses activos e o valor actual dos seus fluxos de caixa futuros estimados, descontados à 
taxa de juro original do activo ou activos financeiros. O valor de balanço do activo ou dos 
activos é reduzido pelo saldo da conta de perdas por imparidade. Para créditos com taxa de 
juro variável, a taxa de desconto utilizada para determinar qualquer perda por imparidade é 
a taxa de juro corrente, determinada pelo contrato. As perdas por imparidade são registadas 
por contrapartida de resultados.
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Quando num período subsequente se registe uma diminuição do montante das perdas 
por imparidade atribuídas a um evento, o montante previamente reconhecido é revertido, 
sendo ajustada a conta de perdas por imparidade. O montante da reversão é reconhecido 
directamente na demonstração de resultados.

Anulações de capital e juros

Periodicamente, o GCA abate ao activo os créditos considerados incobráveis por utilização 
da imparidade constituída, após análise específica por parte dos órgãos de estrutura que 
têm a seu cargo o acompanhamento e recuperação dos créditos e aprovação do Conselho 
de Administração Executivo do GCA. Eventuais recuperações de créditos abatidos ao 
activo são reflectidas como uma dedução ao saldo das perdas por imparidade reflectidas 
na demonstração de resultados, na rubrica “Imparidade do crédito líquida de reversões e 
recuperações”.

De acordo com as políticas em vigor no GCA, os juros de créditos vencidos sem garantia 
real são anulados três meses após a data de vencimento da operação ou da primeira 
prestação em atraso. Os juros não registados, sobre os créditos acima referidos, apenas 
são reconhecidos no exercício em que venham a ser cobrados.

Os juros de créditos vencidos que se encontrem garantidos por hipoteca ou com outras 
garantias reais não são anulados. Não obstante, para os créditos com garantia real e 
hipotecária com prestações de capital vencidas e não pagas há mais de seis e doze meses, 
respectivamente, o cálculo e o registo de juros sobre o capital vincendo é interrompido.

As recuperações de juros abatidos no activo são igualmente reflectidos a crédito da rubrica 
“Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações”.

 

d) Outros activos e passivos financeiros

Os outros activos e passivos financeiros são reconhecidos e valorizados de acordo com os 
IAS 32 e IAS 39, sendo registados na data de contratação pelo justo valor.
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 i) Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados

Os activos financeiros detidos para negociação incluem títulos de rendimento variável 
transaccionados em mercados activos, adquiridos com o objectivo de venda ou recompra 
no curto prazo, bem como derivados. Os derivados de negociação com valor líquido a 
receber (justo valor positivo) são incluídos na rubrica de activos financeiros detidos para 
negociação. Os derivados de negociação com valor líquido a pagar (justo valor negativo), 
são incluídos na rubrica de passivos financeiros detidos para negociação.

Os activos financeiros ao justo valor através de resultados incluem os títulos de 
rendimento fixo transaccionados em mercados activos que o GCA optou por registar e 
avaliar ao justo valor através de resultados.

Os activos e passivos financeiros detidos para negociação e os activos financeiros ao 
justo valor através de resultados são reconhecidos inicialmente ao justo valor. Os ganhos 
e perdas decorrentes da valorização subsequente ao justo valor são reconhecidos em 
resultados. 

Os juros inerentes aos activos financeiros e as diferenças entre o custo de aquisição e 
o valor nominal (prémio ou desconto) são calculados de acordo com o método da taxa 
efectiva e reconhecidos em resultados na rubrica de “Juros e rendimentos similares”.

Os dividendos são reconhecidos quando atribuídos ou recebidos. De acordo com este 
critério, os dividendos antecipados são registados como proveitos no exercício em que é 
deliberada a sua distribuição.

O justo valor dos activos financeiros detidos para negociação e transaccionados em 
mercados activos é o seu bid-price ou a cotação de fecho à data do balanço. Se um preço 
de mercado não estiver disponível, o justo valor do instrumento é estimado com base 
em técnicas de valorização, que incluem modelos de avaliação de preços ou técnicas de 
“discounted cash flows”.

Quando são utilizadas técnicas de “discounted cash flows”, os fluxos financeiros futuros 
são estimados de acordo com as expectativas da gestão e a taxa de desconto utilizada 
corresponde à taxa de mercado para instrumentos financeiros com características 
semelhantes. Nos modelos de avaliação de preços, os dados utilizados correspondem a 
informações sobre preços de mercado.
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O justo valor dos derivados que não são transaccionados em bolsa é estimado com base no 
montante que seria recebido ou pago para liquidar o contrato na data em análise, considerando 
as condições de mercado vigentes bem como a qualidade creditícia das contrapartes.

 ii) Activos financeiros disponíveis para venda

Os activos financeiros disponíveis para venda incluem instrumentos de capital e dívida, 
que não sejam classificados como activos financeiros detidos para negociação, ao 
justo valor através de resultados, investimentos a deter até à maturidade, crédito ou 
empréstimos e contas a receber. 

Os activos financeiros disponíveis para venda são registados ao justo valor, com 
excepção de instrumentos de capital não cotados num mercado activo e cujo justo valor 
não possa ser mensurado com fiabilidade, os quais permanecem registados ao custo. 
Os ganhos e perdas relativos à variação subsequente do justo valor são reflectidos em 
rubrica específica do capital próprio “reserva de justo valor” até à sua venda (ou até 
ao reconhecimento de perdas por imparidade), momento em que são transferidos para 
resultados. Os ganhos ou perdas cambiais de activos monetários são reconhecidas 
directamente em resultados do período.

Os juros inerentes aos activos financeiros e o reconhecimento das diferenças entre o custo 
de aquisição e o valor nominal (prémio ou desconto) são calculados de acordo com o método 
da taxa efectiva e registados em resultados na rubrica de “Juros e rendimentos similares”.

Os rendimentos de títulos de rendimento variável são reconhecidos em resultados na 
data em que são atribuídos ou recebidos. De acordo com este critério, os dividendos 
antecipados são registados como proveitos no exercício em que é deliberada a sua 
distribuição.

 iii) Investimentos a deter até à maturidade

Os investimentos a deter até à maturidade são investimentos que têm um rendimento fixo, 
com taxa de juro conhecida no momento da emissão e data de reembolso determinada, 
sendo do interesse do GCA mantê-los até ao seu reembolso.
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Os investimentos financeiros a deter até à maturidade são registados ao custo de 
aquisição. Os juros inerentes aos activos financeiros e o reconhecimento das diferenças 
entre o custo de aquisição e o valor nominal (prémio ou desconto) são calculados de 
acordo com o método da taxa efectiva e registados em resultados na rubrica de “Juros e 
rendimentos similares”.

 iv) Aplicações em instituições de crédito 

Nesta rubrica são registados apenas os valores a receber de outras instituições de 
crédito.  

São activos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados num 
mercado activo e não incluídos em qualquer uma das restantes categorias de activos 
financeiros.  

No reconhecimento inicial estes activos são valorizados pelo justo valor, deduzido 
de eventuais comissões incluídas na taxa efectiva, e acrescido de todos os custos 
incrementais directamente atribuíveis à transacção. Subsequentemente, estes activos 
são reconhecidos em balanço ao custo amortizado, deduzido de perdas por imparidade.

Os juros são reconhecidos com base no método da taxa efectiva, que permite calcular o 
custo amortizado e repartir os juros ao longo do período das operações. A taxa efectiva 
é aquela que, sendo utilizada para descontar os fluxos de caixa futuros estimados 
associados ao instrumento financeiro na data do reconhecimento inicial.

 v) Operações de venda com acordo de recompra

Os títulos vendidos com acordo de recompra são mantidos na carteira onde estavam 
originalmente registados. Os fundos recebidos são registados, na data de liquidação, em 
conta própria do passivo, sendo periodificados os respectivos juros.
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 vi) Outros passivos financeiros

Os outros passivos financeiros, essencialmente recursos de instituições de crédito, 
depósitos de clientes e dívida emitida, são inicialmente valorizados ao justo valor, 
que corresponde à contraprestação recebida líquida dos custos de transacção e são 
posteriormente valorizados ao custo amortizado.

Conforme previsto no Decreto-Lei n.º 182/87, de 21 de Abril, foi criado o Fundo de Garantia 
do Crédito Agrícola Mútuo, cujo funcionamento foi regulamentado pelo Decreto-Lei 
345/98, de 9 de Novembro. Este último visou reconverter o Fundo de Garantia de Crédito 
Agrícola Mútuo, por forma a que o mesmo tivesse por objecto (i) garantir o reembolso 
de depósitos constituídos na Caixa Central e nas Caixas de Crédito Agrícola Mútuo suas 
associadas e (ii) promover e realizar acções que visem assegurar a solvabilidade e 
liquidez das referidas instituições, com vista à defesa do Sistema Integrado do Crédito 
Agrícola Mútuo (SICAM).

Em 31 de Dezembro de 2010, o GCA possuía empréstimos subordinados concedidos 
pelo Fundo de Garantia de Crédito Agrícola Mútuo no montante de 102.301.428 Euros 
(116.660.562 Euros em 31 de Dezembro de 2009), descritos na Nota 25.

 vii) Imparidade em activos financeiros

O GCA efectua análises periódicas de imparidade aos activos financeiros, efectuando 
para o crédito a clientes e outros valores a receber o referido na Nota 2.3.c).

Quando existe evidência de imparidade num activo ou grupo de activos financeiros, as 
perdas por imparidade registam-se por contrapartida de resultados.

Para títulos cotados, considera-se que existe evidência de imparidade numa situação de 
desvalorização continuada ou de valor significativo na cotação dos títulos. Para títulos 
não cotados, é considerado evidência de imparidade a existência de impacto no valor 
estimado dos fluxos de caixa futuros do activo financeiro, desde que possa ser estimado 
com razoabilidade.
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Caso num período subsequente se registe uma diminuição no montante das perdas por 
imparidade atribuída a um evento, o valor previamente reconhecido é revertido através 
de ajustamento à conta de perdas por imparidade. O montante da reversão é reconhecido 
directamente na demonstração de resultados.

No caso de activos disponíveis para venda, em caso de evidência objectiva de imparidade, 
resultante de diminuição significativa e prolongada do justo valor do título ou de 
dificuldades financeiras do emitente, a perda acumulada na reserva de reavaliação de 
justo valor é removida do capital próprio e reconhecida nos resultados. As perdas por 
imparidade registadas em títulos de rendimento fixo podem ser revertidas através de 
resultados, caso se verifique uma alteração positiva no justo valor do título resultante 
de um evento ocorrido após a determinação da imparidade. As perdas por imparidade 
relativas a títulos de rendimento variável não podem ser revertidas, pelo que eventuais 
mais valias potenciais originadas após o reconhecimento de perdas por imparidade são 
reflectidas na reserva de justo valor. Quanto a títulos de rendimento variável para os 
quais tenha sido registada imparidade, posteriores variações negativas no justo valor 
são sempre reconhecidas em resultados.

No caso de activos financeiros disponíveis para venda com evidência de imparidade, a 
perda potencial acumulada em reservas é transferida para resultados.

e) Instrumentos financeiros derivados

Os instrumentos financeiros derivados são registados pelo seu justo valor na data da sua 
contratação. Adicionalmente, são reflectidos em rubricas extrapatrimoniais pelo respectivo 
valor nominal. Subsequentemente, os instrumentos financeiros derivados são mensurados 
pelo respectivo justo valor. O justo valor é apurado:

 Com base em cotações obtidas em mercados activos (por exemplo, no que respeita a 
futuros transaccionados em mercados organizados);

 Com base em modelos que incorporam técnicas de valorização aceites no mercado, 
incluindo cash flows descontados e modelos de valorização de opções.
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Os derivados são registados ao justo valor, sendo os resultados apurados diariamente 
reconhecidos em proveitos e custos do exercício, nas rubricas de “Resultados de activos 
e passivos avaliados ao justo valor através de resultados”. As reavaliações positivas e 
negativas são registadas nas rubricas “Activos financeiros ao justo valor através de 
resultados” e “Passivos financeiros ao justo valor através de resultados”, respectivamente.

f) Outros activos tangíveis

Os activos tangíveis utilizados pelo GCA para o desenvolvimento da sua actividade são 
contabilisticamente relevados pelo custo de aquisição (incluindo custos directamente 
atribuíveis) deduzido das amortizações acumuladas. 

A depreciação dos activos tangíveis é registada numa base sistemática ao longo do período 
de vida útil estimado do bem:

As despesas de investimento em obras não passíveis de recuperação, realizadas em 
edifícios que não sejam propriedade do GCA, são amortizadas em prazo compatível com o 
da sua utilização esperada ou do contrato de arrendamento. 

Conforme previsto no IFRS 1, os activos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2006 foram 
registados pelo valor contabilístico na data de transição para os IAS/IFRS, que corresponde 
ao custo ajustado por reavaliações efectuadas nos termos da lei, decorrentes da evolução de 
índices gerais de preços. Uma parcela correspondente a 40% do aumento das amortizações 
que resultam dessas reavaliações não é aceite como custo para efeitos fiscais, sendo 
registados os correspondentes impostos diferidos passivos.

Periodicamente são efectuadas avaliações aos imóveis de modo a identificar eventuais 
perdas por imparidade.

Anos de vida útil

Imóveis de serviço próprio 50

Despesas em edifícios arrendados 10

Equipamento informático e de escritório 4 a 10

Mobiliário e instalações interiores 6 a 10

Viaturas 4
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g) Activos intangíveis

Esta rubrica compreende essencialmente as despesas da fase de desenvolvimento de 
projectos relativos a sistemas de informação implementados e em fase de implementação, 
bem como o custo de software adquirido, em qualquer dos casos quando o impacto esperado 
se reflecte para além do exercício em que são realizados. Anualmente é efectuada uma 
análise para apuramento de perdas por imparidade.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica inclui os montantes de 27.104.229 Euros 
e 21.639.550 Euros, respectivamente, relativos a custos incorridos com os colaboradores 
afectos a software desenvolvido internamente na CA Serviços (Nota 16).

Os activos intangíveis são registados ao custo de aquisição, deduzido de amortizações e 
perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são registadas como custos do exercício numa base sistemática ao longo 
da vida útil estimada dos activos, a qual corresponde a um período de 3 a 6 anos.

h) Activos tangíveis disponíveis para venda

O GCA regista em “Outros activos” os imóveis, equipamentos e outros bens recebidos 
em dação para pagamento de operações de crédito vencido, sendo registados pelo valor 
acordado no contrato de dação, o qual corresponde ao menor dos valores da dívida existente 
ou da avaliação do bem, na data da dação. Os imóveis são objecto de avaliações periódicas 
que dão lugar ao registo de perdas por imparidade sempre que o valor decorrente dessas 
avaliações (líquido de custos de venda) seja inferior ao valor por que se encontram 
contabilizados. Os activos tangíveis são registados nesta rubrica a partir do momento da 
celebração do contrato promessa de dação ou da arrematação.

O GCA não reconhece mais-valias potenciais nestes activos.
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i) Provisões

Esta rubrica do passivo inclui as provisões constituídas para fazer face a riscos fiscais, 
processos judiciais e outros riscos específicos decorrentes da actividade do Crédito Agrícola, 
de acordo com o IAS 37 (Nota 23).

j) Benefícios de empregados

O SICAM subscreveu o Acordo Colectivo de Trabalho Vertical (ACTV) para o Crédito Agrícola 
(denominado por Acordo Colectivo de Trabalho das Instituições de Crédito Agrícola Mútuo) 
pelo que os seus empregados ou as suas famílias têm direito a pensões de reforma, invalidez 
e sobrevivência. No entanto, uma vez que os empregados estão inscritos na Segurança 
Social, as responsabilidades do SICAM com pensões relativamente aos seus colaboradores 
consistem no pagamento de complementos face aos níveis previstos no ACTV.

Para cobertura das suas responsabilidades o SICAM dispõe de um Fundo de Pensões do 
Grupo Crédito Agrícola, o qual se destina a financiar os complementos de pensões de 
reforma por velhice ou invalidez e pensões de viuvez e orfandade efectuadas pela Segurança 
Social. Estes complementos são calculados, por referência ao ACTV, de acordo com (i) a 
pensão garantida à idade presumível de reforma, (ii) com o coeficiente entre o número de 
anos de serviço prestados até à data do cálculo e o número total de anos de serviço à data 
de reforma.

Este Fundo, cujos benefícios a atribuir pelo Plano de Pensões são os definidos no Acordo 
Colectivo de Trabalho Vertical do Crédito Agrícola Mútuo, assume, assim, a natureza de um 
Fundo solidário, estando a sua gestão a cargo da Companhia de Seguros Crédito Agrícola 
Vida S.A.. 

De acordo com os estatutos do SICAM, os membros dos seus órgãos sociais não são 
abrangidos pelos benefícios descritos.
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Para o cálculo das pensões do ACTV, o tempo de serviço assumido foi calculado a partir das 
seguintes datas:

 Para as diuturnidades futuras e respectiva evolução automática na carreira, considerou-
se a data de antiguidade para efeito de nível e diuturnidades;

 Para o cálculo das percentagens do anexo V na atribuição das pensões, assumiu-se a 
data de admissão reconhecida para o Fundo de Pensões.

Para a repartição das responsabilidades por serviços passados a cargo do Fundo de Pensões 
do Crédito Agrícola, admitiu-se o seguinte:

 Quando a data de antiguidade para efeito de nível e diuturnidades é posterior à data de 
admissão reconhecida para o Fundo de Pensões, é esta última a considerada no cálculo 
dos tempos de serviço passado e total;

 Quando a data de antiguidade para efeito de nível e diuturnidades é anterior à data de 
admissão reconhecida para o Fundo de Pensões, é esta última a considerada no cálculo 
do tempo de serviço passado e da data de antiguidade para efeitos de nível e diuturnidades 
para o tempo de serviço total, uma vez que esta corresponde à da admissão na Banca.

Os métodos de cálculo utilizados foram o do Projected Unit Credit para a reforma por velhice 
e sobrevivência diferida e o dos Prémios Únicos Sucessivos para a reforma por invalidez e 
sobrevivência imediata.

O cálculo da pensão de sobrevivência aplicou-se somente aos participantes efectivamente 
casados, admitindo-se como idade do cônjuge a do participante diminuída ou acrescida de 
três anos, consoante este seja do sexo masculino ou feminino. O cálculo deste benefício 
encontra-se em função do nível de remuneração do participante, de acordo com o Anexo VI 
do ACTV.

O SICAM regista anualmente como custo a contribuição para o Fundo de Pensões que 
é estimada pela Companhia de Seguros Crédito Agrícola Vida S.A. para cada entidade 
contribuinte em função do número de trabalhadores inscritos.
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Em 1 de Janeiro de 2006 o SICAM optou por não aplicar retrospectivamente o IAS 19, não tendo 
efectuado o recálculo dos ganhos e perdas actuariais que seriam diferidos em balanço caso 
tivesse sido adoptado desde o início dos planos de pensões. Deste modo, a totalidade dos 
ganhos e perdas actuariais já existentes e os acréscimos de responsabilidades calculados 
à data de transição decorrentes da aplicação pela primeira vez do IAS 19, foram anulados/
registados por contrapartida de resultados transitados na data de transição.

Os benefícios pós-emprego dos colaboradores incluem ainda os cuidados médicos (SAMS), 
os quais foram calculados com base nos mesmos pressupostos que as responsabilidades 
com complementos de pensões.

Os ganhos e perdas actuariais resultantes (i) das diferenças entre os pressupostos actuariais 
e financeiros utilizados e os valores efectivamente verificados e (ii) das alterações de 
pressupostos actuariais, são reconhecidos como um activo ou um passivo numa rubrica de 
desvios actuariais e o seu valor acumulado é imputado a resultados com base no método 
do corredor.

De acordo com o método do corredor os ganhos e perdas actuariais diferidos acumulados no 
início do ano que excedam 10% do valor actual das responsabilidades totais ou do valor do 
fundo, dos dois o maior, reportados igualmente ao início do ano, são imputados a resultados 
durante o período estimado de serviço remanescente dos trabalhadores abrangidos pelo 
plano.  Os ganhos e perdas actuariais acumulados que se situem dentro do referido limite, 
não são reconhecidos em resultados.

As responsabilidades com pensões de reforma, deduzidas do justo valor dos activos dos 
planos e dos ganhos e perdas actuariais não reconhecidos em resultados devido ao método 
do corredor, são registadas em “Outros passivos”.

O Aviso n.º 4/2005 do Banco de Portugal determina a obrigatoriedade de financiamento 
integral pelos fundos de pensões das responsabilidades por pensões em pagamento e de 
um nível mínimo de financiamento de 95% das responsabilidades com serviços passados 
de pessoal no activo. No entanto, estabelece um período transitório entre 5 e 7 anos 
relativamente à cobertura do aumento de responsabilidades decorrente da adopção do IAS 
19. O SICAM reconheceu na rubrica “Outras reservas e resultados transitados” o impacto 
da adopção do IAS no dia 1 de Janeiro de 2006.
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k) Prémios de antiguidade

Nos termos do ACTV, o SICAM assumiu o compromisso de atribuir aos colaboradores no 
activo que completem quinze, vinte e cinco e trinta anos de bom e efectivo serviço, um 
prémio de antiguidade de valor igual a um, dois ou três meses da sua retribuição mensal 
efectiva (no ano da atribuição), respectivamente.

O SICAM determina o valor actual dos benefícios com prémios de antiguidade através de 
cálculos actuariais pelo método Projected Unit Credit. Os pressupostos actuariais (financeiros 
e demográficos) têm por base expectativas para o crescimento dos salários e baseiam-se em 
tábuas de mortalidade utilizadas para o apuramento das responsabilidades com pensões. A 
taxa de desconto é determinada com base em taxas de mercado de obrigações de empresas 
de rating elevado e prazo semelhante ao da liquidação das responsabilidades.

l) Impostos sobre os lucros

As entidades do GCA são tributadas individualmente e estão sujeitas ao regime fiscal consignado 
no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (Código do IRC). 

As contas das sucursais são integradas nas contas da Caixa Central para efeitos fiscais. As 
Sucursais Financeiras Exteriores na Região Autónoma da Madeira e na Região Autónoma 
dos Açores beneficiam, ao abrigo do Artigo 34º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, de isenção 
de IRC até 31 de Dezembro de 2011. Para efeitos da aplicação desta isenção, de acordo com 
o disposto na Portaria nº 555/2002, de 4 de Junho, considera-se que pelo menos 80% do 
lucro tributável da actividade global da Caixa Central é resultante de actividades exercidas 
fora do âmbito institucional das Zonas Franca da Madeira e dos Açores. 

Até 31 de Dezembro de 2009, a taxa fiscal utilizada no cálculo de impostos diferidos foi 
de 26,5% para as diferenças temporárias geradas no reconhecimento do imposto sobre 
lucros do exercício. No exercício de 2010, os impostos diferidos foram actualizados a uma 
taxa adicional de 2,5%, denominada de Derrama Estadual. Assim, à taxa de 26,5% acresce 
uma taxa adicional de 2,5%, incidente sobre a parte do lucro tributável superior a 2.000.000 
Euros, sujeito e não isento de IRC, que seja apurado por sujeitos passivos residentes em 
território português e que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza industrial, 
comercial ou agrícola bem como por não residentes com estabelecimento estável neste 
território.
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O total dos impostos sobre lucros registados em resultados engloba os impostos correntes 
e os impostos diferidos. 

O imposto corrente é calculado com base no resultado fiscal do exercício, o qual difere do 
resultado contabilístico devido a ajustamentos ao lucro tributável resultantes de custos ou 
proveitos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas serão considerados noutros 
períodos.

Os impostos diferidos activos e passivos correspondem ao valor do imposto a recuperar e a 
pagar em períodos futuros resultante de diferenças temporárias entre o valor de um activo 
ou passivo no balanço e a sua base de tributação. Os créditos fiscais também são registados 
como impostos diferidos activos.

Os passivos por impostos diferidos são normalmente registados para todas as diferenças 
temporárias tributáveis, enquanto que os impostos diferidos activos só são registados até 
ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros que permitam 
a utilização das correspondentes diferenças tributárias dedutíveis ou prejuízos fiscais. No 
entanto, não são registados impostos diferidos nas seguintes situações:

 Diferenças temporárias originadas no reconhecimento inicial de activos e passivos em 
transacções que não afectem o resultado contabilístico ou o lucro tributável;

 Diferenças tributárias dedutíveis resultantes de lucros não distribuídos por empresas 
filiais e associadas, na medida em que a Caixa Central tenha a possibilidade de controlar 
a sua reversão e seja provável que a mesma não venha a ocorrer num futuro previsível.

Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa 
estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias, que correspondem às 
taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de balanço.

Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são reflectidos nos resultados 
do exercício, excepto nos casos em que as transacções que os originaram tenham sido 
reflectidas noutras rubricas de capital próprio (por exemplo, no caso da reavaliação de 
activos financeiros disponíveis para venda). Nestes casos, o correspondente imposto é 
igualmente reflectido por contrapartida de capital próprio, não afectando o resultado do 
exercício.
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m) Locação financeira

Os activos em regime de locação financeira são registados no balanço como crédito 
concedido, sendo este reembolsado através das amortizações de capital constantes do 
plano financeiro dos contratos. Os juros incluídos nas rendas são registados como proveitos 
financeiros.

n) Seguros

i) Contratos de Seguro

O registo das transacções associadas aos contratos de seguro emitidos e aos contratos 
de resseguro detidos pelo GCA respeita as disposições do IFRS 4 – “Contratos de seguro”.  
Esta Norma veio permitir aos emissores de contratos de seguro a manutenção das 
políticas contabilísticas utilizadas antes da adopção dos IFRS, desde que seja assegurado 
o cumprimento de determinados requisitos mínimos, estabelecidos pela referida norma, 
incluindo a realização com referência a cada data de apresentação de demonstrações 
financeiras de um teste de adequacidade dos passivos associados aos contratos detidos.

Neste sentido, no registo dos contratos de seguro emitidos e dos contratos de resseguro 
detidos pelo GCA foram aplicados os princípios contabilísticos previstos no Plano de 
Contas para as Empresas de Seguros (PCES), aprovado pela Norma nº 4/2007-R, de 27 de 
Abril, com as alterações introduzidas pela Norma nº 20/2007-R, de 31 de Dezembro, do 
Instituto de Seguros de Portugal (ISP), e as restantes normas regulamentares emitidas 
por este organismo.

Os principais impactos decorrentes da introdução do IFRS 4 nas demonstrações 
financeiras das companhias de seguros detidas pelo GCA respeitam à classificação 
dos contratos emitidos ou adquiridos pelo GCA em contratos de seguro ou contratos 
de investimento. Os contratos com risco de seguro significativo são classificados como 
contratos de seguro e registados no âmbito do IFRS 4. Os contratos sem risco de seguro 
significativo são considerados contratos de investimento e contabilizados de acordo com 
os requisitos do IAS 39, situação que não se aplicou no GCA.
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Adicionalmente, de acordo com o permitido pelo IFRS 4, o GCA manteve a generalidade 
das políticas contabilísticas aplicáveis aos contratos de investimento com participação 
nos resultados, quando essa participação inclui uma componente de discricionariedade 
por parte das companhias, continuando a reconhecer como proveito os prémios recebidos 
e como custo o correspondente aumento de responsabilidades.

As mais-valias potenciais, líquidas de menos-valias, resultantes da reavaliação dos 
activos afectos a seguros com participação nos resultados, são repartidos entre uma 
componente de passivo e uma componente de capitais próprios, com base nas condições 
dos produtos e no historial de participações de resultados atribuídas.

ii) Reconhecimento de proveitos e custos

Os prémios de contratos de seguro não vida, de contratos de seguro de vida e de contratos 
de investimento com participação nos resultados com componente discricionária 
são registados quando emitidos, na rubrica “Prémios, líquidos de resseguro”, da 
demonstração de resultados.

Os prémios emitidos relativos a contratos de seguro não vida e os custos de aquisição 
associados são reconhecidos como proveito e custo ao longo dos correspondentes 
períodos de risco, através da movimentação da provisão para prémios não adquiridos.

As responsabilidades para com os segurados associadas a contratos de seguro de 
vida e a contratos de investimento com participação discricionária nos resultados 
são reconhecidas através da provisão matemática de seguros de vida, sendo o custo 
reflectido no mesmo momento em que são registados os proveitos associados aos 
prémios emitidos.
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As principais políticas contabilísticas e bases de mensuração das provisões técnicas, são 
as seguintes:

i) Provisão para prémios não adquiridos

Reflecte a parte dos prémios emitidos contabilizados no exercício, respeitantes a 
riscos ainda não incorridos à data do balanço e a imputar a um ou vários dos exercícios 
seguintes, com o objectivo de garantir a cobertura dos riscos assumidos e dos encargos 
dele resultantes durante o período compreendido entre o final do exercício e a data de 
vencimento de cada um dos contratos de seguro. É determinada, para cada contrato em 
vigor, pela aplicação do método prorata temporis aos prémios brutos emitidos. 

Ao montante calculado da provisão para prémios não adquiridos é deduzido a parte 
do custo a diferir das remunerações pela mediação de seguros e de outros custos de 
aquisição. 

ii) Provisão para riscos em curso 

A provisão para riscos em curso corresponde ao montante necessário para fazer face 
a prováveis indemnizações e encargos a suportar após o termo do exercício e que 
excedam o valor dos prémios não adquiridos e dos prémios exigíveis relativos aos 
contratos em vigor. Esta provisão é calculada para o seguro directo, com base nos rácios 
de sinistralidade, de cedência, de despesas e de rendimentos, de acordo com o definido 
pelo ISP. 

iii) Provisão para sinistros

A provisão para sinistros corresponde aos custos com sinistros ocorridos e ainda 
por liquidar, à responsabilidade estimada para os sinistros ocorridos e ainda não 
participados (“IBNR”) e aos custos directos e indirectos associados à sua regularização. 
A provisão para sinistros participados e não participados é estimada pelo GCA com base 
na experiência passada, informação disponível e pela aplicação de métodos estatísticos. 
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Para o cálculo da provisão para IBNR, nos ramos automóvel, acidentes de trabalho, 
habitação, comércio e serviços e responsabilidade civil (exploração e geral), foram 
efectuadas estimativas actuariais, baseadas em triangulações de valores pagos, tendo 
em conta as características específicas de cada ramo. Para os restantes ramos, aplicou-
se uma taxa genérica de 4% ao valor dos custos com sinistros do exercício relativos 
a sinistros declarados, para provisionar a responsabilidade com sinistros a serem 
participados após o fecho do exercício. A provisão para custos de gestão de sinistros é 
calculada utilizando o método do custo médio. 

Considerou-se ainda uma provisão matemática no ramo de acidentes de trabalho, 
relativa às seguintes responsabilidades com sinistros ocorridos até 31 de Dezembro de 
2010: (i) pensões a pagar já homologadas pelo Tribunal do Trabalho; (ii) pensões a pagar 
com acordo de conciliação já realizado; (iii) pensões de sinistros já ocorridos mas que se 
encontram pendentes de acordo final ou sentença. As provisões matemáticas relativas a 
sinistros ocorridos, envolvendo pagamento de pensões vitalícias referentes ao ramo de 
acidentes de trabalho, são calculadas utilizando pressupostos actuariais baseados em 
métodos actuariais reconhecidos e na legislação laboral vigente. 

Adicionalmente, constitui-se uma provisão matemática para fazer face: (i) às 
responsabilidades com pensões de sinistros já ocorridos relativas a potenciais 
incapacidades permanentes de sinistrados em tratamento; e (ii) a sinistros já ocorridos 
e ainda não participados. 

As provisões para sinistros não são reconhecidas pelo seu valor actual, com excepção 
da provisão matemática de acidentes de trabalho, que é calculada com base numa 
estimativa dos fluxos de caixa futuros, actualizados a uma taxa de desconto de 3,5%.

Qualquer insuficiência ou excesso da provisão para sinistros, se vier a existir, é registada 
nos resultados correntes, quando determinada.
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iv) Provisão para desvios de sinistralidade

A provisão para desvios de sinistralidade destina-se a fazer face a sinistralidade 
excepcionalmente elevada nos ramos de seguros em que, pela sua natureza, se preveja 
que aquela tenha maiores oscilações. No âmbito dos riscos assumidos pelo CGA, esta 
provisão é apenas constituída para o risco de fenómenos sísmicos, sendo calculada 
através da aplicação de um factor de risco, definido pelo ISP para cada zona sísmica, aos 
capitais seguros retidos pelo CGA.

v) Provisões técnicas de resseguro cedido

São determinadas aplicando os critérios descritos acima para o seguro directo, tendo 
em consideração as percentagens de cessão ao resseguro, bem como outras cláusulas 
constantes nos tratados de resseguro em vigor.

vi) Provisão matemática do ramo vida

As provisões matemáticas do Ramo Vida têm como objectivo registar o valor actuarial das 
responsabilidades futuras do CGA relativamente às apólices emitidas e são calculadas 
com base em métodos actuariais reconhecidos e aprovados pelo ISP.

Em termos quantitativos, os principais pressupostos considerados no cálculo das 
provisões matemáticas relativas a seguros de vida são:

Tábua
de mortalidade

Taxa
técnica

Planos Poupança Reforma e Produtos de Capitalização

 Produtos lançados até 2008 GKM 80 3%

 Produtos lançados após 2008 GKM 80 Taxa variável por ano civil

Seguros em caso de morte GKM 80 3%
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    vii) Provisão para participação nos resultados

Provisão para participação nos resultados a atribuir

Corresponde ao valor líquido dos ajustamentos de justo valor relativos aos investimentos 
afectos a seguros de vida com participação nos resultados, na parte estimada do 
tomador de seguro ou beneficiário do contrato. A estimativa dos montantes a atribuir aos 
segurados sob a forma de participação nos resultados em cada modalidade ou conjunto 
de modalidades deve ser calculada tendo por base um plano adequado, aplicado de 
forma consistente, que tenha em consideração o plano de participação nos resultados, a 
maturidade dos compromissos, dos activos afectos e ainda outras variáveis específicas 
da modalidade ou modalidades em causa.

Ao longo do período de duração dos contratos de cada modalidade ou conjunto de 
modalidades, o saldo da provisão para participação nos resultados a atribuir que lhe 
corresponde deve ser integralmente utilizado pela compensação dos ajustamentos 
negativos do justo valor dos investimentos e pela sua transferência para a provisão para 
participação nos resultados atribuída.

Provisão para participação nos resultados atribuída

Esta provisão inclui os montantes destinados aos tomadores de seguro ou aos 
beneficiários dos contratos sob a forma de participação nos resultados que não tenham 
ainda sido distribuídos mas que já foram atribuídos.

   viii) Contratos de seguro e de investimento com participação discricionária nos resultados

Conforme acima referido, o GCA manteve a generalidade das políticas contabilísticas 
aplicáveis aos contratos de seguro e aos contratos de investimento com participação nos 
resultados, nos casos em que a participação nos resultados inclui uma componente de 
discricionariedade por parte das companhias, continuando a reconhecer como proveito 
os prémios recebidos e como custo os correspondentes aumentos de responsabilidades.



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

05 194DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS DO GRUPO

Considera-se que um contrato de seguro ou de investimento contém participação 
nos resultados com uma componente discricionária quando as respectivas condições 
contratuais prevêem a atribuição ao segurado, em complemento da componente 
garantida do contrato, de benefícios adicionais caracterizados por:

 Ser provável que venham a constituir uma parte significativa dos benefícios totais a 
atribuir no âmbito do contrato; e

 Cujo montante ou momento da distribuição dependam contratualmente da discrição 
do emissor; e

 Estejam dependentes da performance de um determinado grupo de contratos, de 
rendimentos realizados ou não realizados em determinados activos detidos pelo 
emissor do contrato, ou do resultado da entidade responsável pela emissão do contrato.

As responsabilidades originadas por contratos de seguro e contratos de investimento 
com participação nos resultados com componente discricionária são incluídas nos testes 
de adequacidade de passivos realizados pelo GCA.

ix) Derivados embutidos em contratos de seguro

De acordo com o permitido pelo IFRS 4, as opções detidas pelos tomadores dos contratos 
de seguro de resgatar antecipadamente os contratos em vigor por um montante fixo, ou 
por um montante fixo acrescido de uma componente de juro, não são destacadas do 
contrato de acolhimento.

x) Testes de adequacidade de passivos

De acordo com os requisitos do IFRS 4, o GCA realiza com referência à data das 
demonstrações financeiras, testes de adequacidade dos passivos relacionados com os 
contratos de seguro em vigor, considerando estimativas do valor actual dos cash flows 
futuros associados aos contratos, incluindo as despesas a incorrer com a regularização 
dos sinistros e os cash flows associados a opções e garantias implícitas nos contratos 
de seguro.
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Caso o valor actual das responsabilidades estimadas através destes testes seja superior 
ao valor dos passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras, líquido do valor 
contabilístico dos custos de aquisição diferidos e dos activos intangíveis relacionados 
com os referidos contratos, são registadas provisões adicionais por contrapartida da 
demonstração de resultados do exercício.

A metodologia e os principais pressupostos utilizados na realização dos testes de 
adequacidade de passivos são os seguintes:

 Ramo vida

O teste da adequação dos passivos é feito através da actualização, à taxa de juro de 
mercado sem risco dos cash-flows futuros de sinistros, resgates, vencimentos, 
comissões e despesas de gestão, deduzidos dos cash-flows futuros de prémios.

Estes cash flows futuros são projectados apólice a apólice, atendendo às bases técnicas 
prudentes em utilização, as quais são calculadas com base na análise histórica dos seus 
dados do seguinte modo:

 Mortalidade:

Com base em ficheiros extraídos dos seus sistemas informáticos, obtém-se o número de 
pessoas seguras por idade no início, no fim e as sinistradas no ano. A partir destes dados, 
calcula-se o número de pessoas expostas ao risco em cada idade, e multiplicando-se este 
valor pela probabilidade de morte de uma determinada tábua de mortalidade determina-se 
o número esperado de sinistros, de acordo com essa tábua. Comparando esse valor com 
o real obtém-se a sinistralidade real do ano em percentagem da tábua. Analisando os 
valores dos últimos cinco anos determina-se então o pressuposto de mortalidade. Esta 
análise é feita em separado para os produtos de Vida Risco e Capitalização.
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 Resgates:

Com base em ficheiros extraídos dos seus sistemas informáticos, obtém-se as provisões 
matemáticas no início e fim do ano e os montantes resgatados, por produto. A partir 
destes dados, calcula-se o valor médio de provisões matemáticas de cada produto, e 
dividindo-se o montante de resgates por esse valor obtém-se a taxa de resgate do ano. 
Analisando os valores dos últimos cinco anos determina-se o pressuposto de resgate de 
cada produto.

 Despesas:

As despesas repartem-se em despesas de investimento, administrativas e com sinistros. 
Por forma a obter os custos unitários, divide-se as despesas de investimento pelo valor 
médio de provisões matemáticas, as administrativas pelo número médio de pessoas 
seguras e as de sinistros pelo número total de sinistros do ano.

 Taxas de Rendimento:

A determinação das taxas de rendimento futuras, a aplicar às provisões matemáticas, 
é feita com base na taxa de juro de mercado sem risco. Com base nas taxas de 
rendimento obtidas são projectadas participações nos resultados futuras, as quais são 
posteriormente incorporadas nas provisões matemáticas, sendo depois projectadas nos 
vencimentos, sinistros e resgates futuros.

 Provisões para Sinistros:

São projectados os cash flows futuros do run-off da empresa nas coberturas de morte 
e invalidez tendo em vista determinar o seu custo futuro por comparação com o custo 
actual. Para este efeito usam-se métodos estatísticos. Os cash flows, sendo de curto 
prazo, são calculados sem desconto de provisões.
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 Ramos não vida

Os actuários responsáveis avaliam regularmente a adequabilidade das provisões 
socorrendo-se para isso da análise das responsabilidades das companhias nas vertentes 
da incerteza, duração contratual, natureza dos sinistros e despesas de regularização 
de sinistros. Aplicam ainda um conjunto de cenários micro e macroeconómicos para a 
verificação da adequação dos mesmos.

xi) Imparidade de saldos devedores relacionados com contratos de seguro e de resseguro

Com referência a cada data de apresentação de demonstrações financeiras o GCA avalia 
a existência de indícios de imparidade ao nível dos activos originados por contratos de 
seguro e de resseguro, nomeadamente as contas a receber de segurados, mediadores, 
resseguradores e ressegurados e as provisões técnicas de resseguro cedido.

Caso sejam identificadas perdas por imparidade, o valor de balanço dos respectivos 
activos é reduzido por contrapartida da demonstração de resultados do exercício, 
sendo o custo reflectido na rubrica “Imparidade de outros activos financeiros líquida de 
reversões e recuperações”.

3. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E INCERTEZAS ASSOCIADAS À APLICAÇÃO DAS   
 POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

A preparação das demonstrações financeiras requer a elaboração de estimativas e a adopção 
de pressupostos pela gestão, que podem afectar o valor dos activos e passivos, réditos e custos, 
assim como de passivos contingentes divulgados. 
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Benefícios a empregados

As responsabilidades com complemento de pensões de reforma e sobrevivência são 
estimadas utilizando pressupostos actuariais e financeiros, nomeadamente no que se refere 
à mortalidade, crescimento dos salários e das pensões e taxas de juro de longo prazo. Neste 
sentido, os valores reais podem diferir das estimativas efectuadas. 

Impostos diferidos

O reconhecimento de impostos diferidos activos pressupõe a existência de resultados e de 
matéria colectável futura. Adicionalmente, os impostos diferidos activos e passivos foram 
determinados com base na legislação fiscal actual. Deste modo, alterações na legislação 
fiscal podem ter impacto no valor dos impostos diferidos.

Avaliação dos colaterais nas operações de crédito

As avaliações dos colaterais de operações de crédito, nomeadamente hipotecas de imóveis, 
foram efectuadas com o pressuposto da manutenção de todas as condições de mercado 
imobiliário, durante o período de vida das operações, tendo correspondido à melhor estimativa 
do justo valor dos referidos colaterais na data da concessão do crédito.

Valorização de instrumentos financeiros não transaccionados em mercados activos

De acordo com a Norma IAS 39, o GCA valoriza ao justo valor todos os instrumentos financeiros, 
com excepção dos registados ao custo amortizado. Na valorização de instrumentos financeiros 
não negociados em mercados líquidos, são utilizadas técnicas de valorização baseadas nas 
ofertas de compra e venda difundidas através de entidades especializadas. As valorizações obtidas 
correspondem à melhor estimativa do justo valor dos referidos instrumentos na data do balanço. 
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Investimentos detidos até à maturidade

A classificação dos títulos registados na rubrica “Investimentos detidos até à maturidade” 
pressupõe a capacidade do Grupo Crédito Agrícola de os manter até ao seu vencimento.

Imparidade de imóveis de serviço próprio

Os imóveis de serviço próprio encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
amortizações acumuladas e de eventuais perdas por imparidade. As avaliações dos imóveis 
de serviço próprio, utilizadas na realização dos testes de imparidade, foram efectuadas com o 
pressuposto da continuidade das operações e utilizando o método do custo da reposição depreciado.

Determinação dos passivos por contratos de seguros

A determinação das responsabilidades do Grupo por contratos de seguros é efectuada com 
base nas metodologias e pressupostos descritos na Nota 2.3. n) acima. Estes passivos reflectem 
uma estimativa quantificada do impacto de eventos futuros nas contas das companhias de 
seguros do Grupo, efectuada com base em pressupostos actuariais, histórico de sinistralidade 
e outros métodos aceites no sector.

Face à natureza da actividade seguradora, a determinação das provisões para sinistros e 
outros passivos por contratos de seguros reveste-se de um elevado nível de subjectividade, 
podendo os valores reais a desembolsar no futuro vir a ser significativamente diferentes das 
estimativas efectuadas.

No entanto, o Grupo considera que os passivos por contratos de seguros reflectidos nas 
contas consolidadas reflectem de forma adequada a melhor estimativa na data de balanço dos 
montantes a desembolsar pelo Grupo.
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4. EMPRESAS DO GRUPO E TRANSACÇÕES OCORRIDAS NO ExERCÍCIO

Em 31 de Dezembro de 2010, as entidades que integram o Grupo Crédito Agrícola são:

Capitais 
Próprios

Activo 
Líquido

Lucro/ 
(prejuízo) 

do exercício
Particip. 
directa

Particip. 
efectiva

Método de 
Consolidação

Bancos

Caixas do Crédito Agrícola Mútuo (1) 1.095.414.380 11.251.859.519 34.532.074 100,00% 100,00% Integral

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo 147.251.679 5.633.234.164 2.268.545 100,00% 100,00% Integral

Crédito especializado

Rural Rent – Comercio e Aluguer de Veículos 
Automóveis S.A. (387.336) 8.900 (11.263) 100,00% 100,00% Integral

Gestão de activos e corretagem

Crédito Agrícola Gest - Sociedade Gestora 
de Fundos de Investimento Mobiliário S.A. 3.579.138 4.285.689 133.227 100,00% 100,00% Integral

Crédito Agrícola Imóveis, Unipessoal, Lda. 285.519 89.427.465 (187.314) 100,00% 100,00% Integral

Crédito Agrícola Finance – Gestão de Activos 
(I.F.I.), Sociedade Unipessoal S.A. 386.128 423.813 (77.360) 100,00% 100,00% Integral

Prestação de Serviços

FENACAM – Federação Nacional das Caixas 
de Crédito Agrícola Mútuo FCRL 3.834.929 6.519.947 524.701 99,98% 99,98% Integral

Crédito Agrícola Consult - Assessoria 
Financeira e de Gestão S.A. 217.415 943.662 (257.834) 100,00% 100,00% Integral

CA Informática - Serviços de Informática S.A. 5.498.777 33.113.585 146.365 99,45% 99,45% Integral

Capital de risco

Agrocapital - Sociedade de Capital 
de Risco, S.A. 916.966 1.061.407 (15.199) 66,67% 66,67% Integral

Fundos de investimento

FII CA Património Crescente 127.026.330 158.706.654 3.253.149 35,87% 35,87% Integral

FII CA Imobiliário 182.707.066 189.070.965 (5.746.953) 100,00% 100,00% Integral

FII CA Arrendamento Habitacional 49.309.388 49.433.170 (585.643) 100,00% 100,00% Integral

FCR Central Frie 2.723.153 2.725.594 (1.897.725) 30,00% 30,00% Eq. Patrimonial

FCR InovCapital Global (2) 13.669.456 14.136.693 (1.456.863) 26,05% 26,05% Eq. Patrimonial

FCR Agrocapital (1) 15.192.804 15.318.410 71.439 27,78% 30,00% Eq. Patrimonial

Seguros

Crédito Agrícola Seguros 22.655.039 154.839.987 3.096.651 97,40% 97,40% Integral

Crédito Agrícola Vida 45.289.864 872.792.809 6.107.050 89,92% 99,92% Integral

Outras

CA Serviços - Serviços Informáticos 
e de Gestão - ACE - 54.824.497 - 97,62% 99,98% Integral

Crédito Agrícola SGPS S.A. 65.778.152 150.863.479 2.119.516 100,00% 100,00% Integral

CCCAM SGPS Unipessoal Lda 1.244.340 1.246.728 (5.444) 100,00% 100,00% Integral

Nota: Os valores reportam-se a 31 de Dezembro de 2010 (saldos contabilísticos antes de ajustamentos de consolidação)

(1) Estes valores correspondem à soma algébrica dos balanços das Caixas Agrícolas Associadas

(2) Última informação disponível, respeita a 30 de Junho de 2010
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As sedes das entidades do Grupo são as seguintes:

A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, a Rural Rent – Comércio e Aluguer de Veículos 
Automóveis, S.A., a Crédito Agrícola SGPS S.A. e a Crédito Agrícola Vida, S.A. e a Crédito 
Agrícola Imóveis, Unipessoal, Lda têm sede na Rua Castilho, n.º 233 – 1099-004 Lisboa.

A Crédito Agrícola Seguros, S.A., tem a sua sede na Rua Tierno Galvan, Torre 3 – 10.º Amoreiras, 
1070 Lisboa.

A CA Informática – Serviços de Informática, S.A. e a CA Serviços – Serviços Informáticos e de 
Gestão - ACE têm sede na Rua Teófilo Braga, Lote 43 Damaia – 2720-526 Amadora.

A Crédito Agrícola Gest  - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., a 
Crédito Agrícola Consult S.A., a CCCAM SGPS Unipessoal Lda e a Agrocapital SCR S.A. têm 
sede na Avenida da Republica, n.º 23 – 1050-185 Lisboa.

A FENACAM - Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL, tem sede na 
Rua Pascoal de Melo, 49 – 1000-232 Lisboa.

A Agrocapital – Sociedade de Capital de Risco S.A. tem sede na Rua Júlio Dinis nº.535 – 4050-
325 Porto.

O FII CA Património Crescente, o FII CA Imobiliário e o FII CA Arrendamento Habitacional são 
fundos de investimento imobiliário, cuja sociedade gestora é a Square Asset Management – 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário S.A, que tem sede na Rua Tierno 
Galvan, Torre 3, Piso 7, Sala 706, 1070-274 Lisboa.

O FCR Agrocapital 1 é um fundo de capital de risco para investidores qualificados, cuja 
sociedade gestora é a Agrocapital SCR S.A..

O FCR Central Frie é um fundo de capital de risco para investidores qualificados, cuja sociedade 
gestora é a Caixa Central CRL, que tem sede na Rua Castilho, n.º. 233 – 1099-004 Lisboa.

O FCR InovCapital Global 2 é um fundo de capital de risco para investidores qualificados, cuja 
sociedade gestora é a InovCapital – Sociedade de Capital de Risco SA, que tem sede na Av. Dr. 
Antunes Guimarães, 103 – 4100-079 Porto.

As alterações ocorridas no perímetro de consolidação em 2010 e 2009 encontram-se descritas 
na Nota 1.
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5. RELATO POR SEGMENTOS

De forma a cumprir o disposto na norma IFRS 8, o Grupo Crédito Agrícola efectuou uma análise 
às suas linhas de negócio, tendo identificado quatro segmentos materialmente relevantes. A 
saber: 

 Banca comercial/de retalho: Inclui todas as actividades relacionadas com a carteira 
própria, derivados, aplicações e recursos de outras instituições de crédito, operações de 
tesouraria. 

 Gestão de fundos investimento e patrimónios: Inclui as operações relacionadas 
principalmente com a gestão de fundos de investimento imobiliário.

 Actividade seguradora: Inclui as operações relacionadas com a comercialização e gestão 
dos seguros do ramo vida e de ramos reais (não vida).

 Serviços de consultoria: Inclui a prestação de serviços de assesssoria económico-
-financeira ou estratégia especializada, a prestação de serviços de natureza contabilística 
ou de consultoria de direcção e gestão de empresas, a elaboração ou a revisão de estudos 
económico-financeiros.

 Outros: Inclui todas as restantes operações, nomeadamente as relacionadas com a 
prestação de outros serviços de apoio ao negócio do GCA.



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

20305
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
CONSOLIDADAS DO GRUPO

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a segmentação dos resultados do GCA por linhas de negócio é a seguinte:

2010

Actividade seguradora

Banca
comercial/de

retalho

Gestão de fundos
investimento e

patrimónios
Ramo vida Ramo não vida

Serviços de
consultoria Outros Total

Margem financeira 305.075.245 106.584 28.400.840 3.289.730 (4.773) (1.932.759) 334.934.867

Rendimentos de instrumentos de capital (1.641.680) - 1.898.259 75.000 - 2.263.885 2.595.464

Resultados de serviços e comissões 110.612.003 (5.175.014) (6.575.836) (7.714.385) - 2.068.697 93.215.465

Outros resultados de exploração e outros (41.649.918) 6.179.657 (10.160.601) 23.898.676 1.545.193 67.085.587 46.898.594

Produto bancário 372.395.650 1.111.227 13.562.662 19.549.021 1.540.420 69.485.410 477.644.390

Custos com pessoal e gastos gerais administrativos (215.805.057) (3.505.388) (5.246.223) (13.185.069) (1.710.251) (49.155.393) (288.607.381)

Amortizações do exercício (17.770.912) (35.564) (475.818) (1.862.072) (19.975) (17.204.664) (37.369.005)

Provisões e imparidade (102.577.345) (500.000) (154.639) - (58.534) (173.637) (103.464.155)

Resultados de participações em associadas (890.172) - - - - - (890.172)

Resultado antes de impostos e de int minoritários 35.352.164 (2.929.725) 7.685.982 4.501.880 (248.340) 2.951.716 47.313.677

Impostos (6.245.204) (44.217) (1.578.932) (1.405.229) (9.494) (361.713) (9.644.789)

Resultado após impostos e antes de int minoritários 29.106.960 (2.973.942) 6.107.050 3.096.651 (257.834) 2.590.003 37.668.888

Interesses minoritários (2.167.487) - - - - - (2.167.487)

Resultado líquido do exercício 26.939.473 (2.973.942) 6.107.050 3.096.651 (257.834) 2.590.003 35.501.401
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2009

Actividade seguradora

Banca
comercial/de

retalho

Gestão de fundos
investimento e

patrimónios
Ramo vida Ramo não vida Serviços de

consultoria Outros Total

Margem financeira 314.084.913 81.460 26.210.051 2.959.112 1.863 (2.683.542) 340.653.857

Rendimentos de instrumentos de capital 1.658.516 - 2.535.818 - - 1.032.222 5.226.556

Resultados de serviços e comissões 94.034.430 (2.852.294) (3.557.068) (5.692.493) (812) - 81.931.763

Outros resultados de exploração e outros (53.182.328) 5.800.509 (12.608.064) 22.863.689 1.520.970 65.190.796 29.585.572

Produto bancário 356.595.531 3.029.675 12.580.737 20.130.308 1.522.021 63.539.476 457.397.748

Custos com pessoal e gastos gerais administrativos (213.408.805) (2.577.087) (5.192.561) (13.357.135) (1.629.305) (44.498.174) (280.663.067)

Amortizações do exercício (13.459.716) (67.341) (516.739) (3.169.154) (14.916) (16.666.152) (33.894.018)

Provisões e imparidade (78.305.135) (362.000) - - (18.849) (82.646) (78.768.630)

Resultados de participações em associadas 23.423 - - - - - 23.423

Resultado antes de impostos e de int minoritários 51.445.298 23.247 6.871.437 3.604.019 (141.049) 2.292.504 64.095.456

Impostos (6.993.651) (74.736) (856.084) (1.039.407) (6.067) (544.077) (9.514.022)

Resultado após impostos e antes de int minoritários 44.451.647 (51.489) 6.015.353 2.564.612 (147.116) 1.748.427 54.581.434

Interesses minoritários (2.210.973) - - - - - (2.210.973)

Resultado líquido do exercício 42.240.674 (51.489) 6.015.353 2.564.612 (147.116) 1.748.427 52.370.461



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

20505
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
CONSOLIDADAS DO GRUPO

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a segmentação dos principais activos e passivos do GCA por linhas de negócio é a 
seguinte:

2010

Actividade seguradora

Banca
comercial/de

retalho

Gestão de 
fundos

investimento e
patrimónios

Ramo vida Ramo não vida
Serviços de
consultoria Outros Total

Caixa e disponibilidades em bancos centrais e outras instituições de crédito 357.914.965 - 881.888 2.385.071 - - 361.181.924

Activos financeiros detidos para negociação 1.386.211 - - - - 217.996 1.604.207

Activos financeiros disponíveis para venda 68.238.107 - 827.876.027 96.537.965 - 2.345.652 994.997.751

Aplicações em instituições de crédito 30.006.511 20.008.279 35.820.355 21.451.340 - 4.864.900 112.151.385

Crédito a clientes 8.041.093.976 - - - - - 8.041.093.976

Investimentos detidos até à maturidade 3.465.099.641 - - - - - 3.465.099.641

Outros 1.206.794.395 - 8.214.540 32.964.025 - - 1.247.972.960

Activo líquido total 13.170.533 806 20.008.279 872.792.810 153.338.401 - 7.428.548 14.224.101.844

Recursos de bancos centrais (1.650.886.111) - - - - - (1.650.886.111)

Passivos financeiros detidos para negociação (660.166) - (1.334.341) - - - (1.994.507)

Recursos de outras instituições de crédito (69.217.174) (1.706.817) - (1.939.953) (190.000) (154.365.248) (227.419.192)

Recursos de clientes e outros empréstimos (9.938.725.616) - - - - - (9.938.725.616)

Outros (327.706.949) - (827.502.944) (127.857.552) - - (1.283.067.445)

Passivo total (11.987.196.016) (1.706.817) (828.837.285) (129.797.505) (190.000) (154.365.248) (13.102.092.871)
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2009

Actividade seguradora

Banca
comercial/de

retalho

Gestão de fundos
investimento e

patrimónios
Ramo vida Ramo não vida

Serviços de
consultoria Outros Total

Caixa e disponibilidades em bancos centrais e outras instituições de crédito 381.775.774 - 2.743.714 3.116.499 - - 387.635.987

Activos financeiros detidos para negociação 2.967.755 - - - - 205.274 3.173.029

Activos financeiros disponíveis para venda 92.831.309 - 766.093.509 90.370.757 - 3.970.460 953.266.035

Aplicações em instituições de crédito 816.504.134 54.681.616 23.409.808 26.488.229 - 3.540.449 924.624.236

Crédito a clientes 8.365.981.099 - - - - - 8.365.981.099

Investimentos detidos até à maturidade 1.249.012.802 - - - - - 1.249.012.802

Outros 1.031.753.765 - 5.360.649 26.828.830 - - 1.063.943.244

Activo líquido total 11.940.826.638 54.681.616 797.607.680 146.804.315 - 7.716.183 12.947.636.432

Recursos de bancos centrais (150.791.667) - - - - - (150.791.667)

Passivos financeiros detidos para negociação (1.439.752) - (972.128) - - - (2.411.880)

Recursos de outras instituições de crédito (439.853.590) (501.818) - (1.305) - (109.608.530) (549.965.243)

Recursos de clientes e outros empréstimos (9.965.032.817) - - - - - (9.965.032.817)

Outros (332.886.595) - (753.436.907) (117.731.315) - - (1.204.054.817)

Passivo total (10.890.004.421) (501.818) (754.409.035) (117.732.620) - (109.608.530) (11.872.256.424)



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

05 207DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS DO GRUPO

6. CAIxA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

De acordo com o Regulamento nº 2.818/98, de 1 de Dezembro, emitido pelo Banco Central 
Europeu, a partir de 1 de Janeiro de 1999 as instituições de crédito estabelecidas nos Estados-
Membros participantes estão sujeitas à constituição de reservas mínimas em contas junto 
dos Bancos Centrais Nacionais participantes. A base de incidência compreende todos os 
depósitos em bancos centrais e em instituições financeiras e monetárias que se situem fora 
da zona Euro e todos os depósitos de clientes inferiores a dois anos. A esta base é aplicado 
um coeficiente de 2% e abatido um montante de 100.000 Euros. As reservas mínimas exigidas 
são remuneradas à média das taxas das operações principais de refinanciamento do Sistema 
Europeu de Bancos Centrais.

7. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2010 2009

Caixa 93.876.672 99.212.662

Depósitos à ordem no Banco de Portugal 178.540.599 178.174.122

272.417.271 277.386.784

2010 2009

Disponibilidades em Instituições de Crédito no País:

 Cheques a cobrar 79.276.424 94.308.714

 Depósitos à ordem 5.688.637 7.732.715

84.965.061 102.041.429

Disponibilidades em Instituições de Crédito no Estrangeiro:

 Depósitos à ordem 3.798.314 8.207.323

 Cheques a cobrar 450 -

3.798.764 8.207.323

Juros a receber 828 451

88.764.653 110.249.203
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8. ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO

Esta rubrica tem a seguinte composição:

9. OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2010 2009

Títulos emitidos por residentes

 Instrumentos de capital 1.160.458 634.903

 Instrumentos de dívida 183.814 905.694

Instrumentos financeiros derivados com justo valor positivo (Nota 12):

 Opções compradas - 526.009

 Forwards cambiais 155.567 349.048

 Swaps de taxa de juro 104.368 757.375

1.604.207 3.173.029

O detalhe dos títulos incluídos nesta rubrica é apresentado no Anexo I.

2010 2009

Títulos emitidos por não residentes

 Instrumentos de dívida 13.324.450 7.155.706

Títulos emitidos por residentes

 Instrumentos de dívida 48.581 24.668

13.373.031 7.180.374

O detalhe dos títulos incluídos nesta rubrica é apresentado no Anexo I.
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10. ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

Esta rubrica tem a seguinte composição:

11. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2010 2009

Aplicações em Instituições de Crédito no País:

 Em outras Instituições de Crédito:

  Depósitos 96.252.254 814.400.331

  Papel comercial a desconto - 35.000.000

  Empréstimos 5.000.000 20.000.000

  Outras aplicações 10.002.377 10.005.293

111.254.631 879.405.624

Em outras Instituições de Crédito no Estrangeiro:

 Depósitos - 36.041.432

Juros a receber 896.754 9.177.180

896.754   45.218.612

112.151.385 924.624.236

2010 2009

Títulos emitidos por residentes

 Instrumentos de dívida 878.421.944 796.255.111

 Instrumentos de capital 82.422.721 99.805.637

Títulos emitidos por não residentes

 Instrumentos de dívida 32.307.528 55.294.813

 Instrumentos de capital 3.545.975 3.738.532

996.698.168 955.094.093

Imparidade (Nota 23) (1.700.417) (1.828.058)

994.997.751 953.266.035

O detalhe dos títulos incluídos nesta rubrica é apresentado no Anexo I.
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os prazos residuais das aplicações em instituições de 
crédito apresentavam a seguinte estrutura:

 
Em 31 de Dezembro de 2010, o detalhe desta rubrica por entidade, apresenta-se de seguida:

2010 2009

Até três meses 83.753.022 765.346.214

Entre três meses e um ano 27.501.609 150.100.842

111.254.631 915.447.056

Juros a receber 896.754 9.177.180

112.151.385 924.624.236

Barclays Bank 30.658.000

Banco Santander Totta, S.A. 28.451.729

Banco Espírito Santo, S.A. 23.602.300

Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 15.000.000

Banco Comercial Português, S.A. 5.000.000

Banco Finantia , S.A.   4.490.345

Banco Português de Gestão, S.A. 4.000.000

Outras 52.257

111.254.631

Juros a receber 896.754

112.151.385
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12. DERIVADOS

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tem a seguinte composição: 

Em 31 de Dezembro de 2009, a rubrica “Opções” refere-se a opções compradas com o objectivo 
de cobrir a remuneração a pagar no produto “Depósito Energia 24”, produto que se venceu em 
18 de Agosto de 2010.

Em 31 de Dezembro de 2009, a Caixa Central tinha contratado futuros de taxa de juro, com 
valor nocional de 10.000.000 Euros, cujo valor de reavaliação é pago/recebido no próprio dia, 
ficando por isso registado nas contas de correspondentes de depósito à ordem. Em 31 de 
Dezembro de 2009, o montante da reavaliação positiva líquida ascendia a 72.670 Euros. Em 31 
de Dezembro de 2010, a Caixa Central não tem futuros de taxa de juro contratados.

2010

Montante nocional Valor contabilístico

Derivados de  
negociação

Activos detidos 
para negociação

Passivos detidos 
para negociação Total

(Nota 8)

Operações Cambiais a Prazo  

Forwards Cambiais 155.567 (170.243) (14.676)

     Compras 1.582.353 - - -

     Vendas 1.428.478 - - -

Swaps 209.000.000 104.368 (1.824.264) (1.719.896)

212.010.831 259.935 (1.994.507) (1.734.572)

2009

Montante nocional Valor contabilístico

Derivados de  
negociação

Activos detidos 
para negociação

Passivos detidos 
para negociação Total

(Nota 8)

Operações Cambiais a Prazo  

Forwards Cambiais - 349.048 (2.142) 346.906

     Compras 12.376.323 - - -

     Vendas 12.110.216 - - -

Opções  - 526.009 (526.009) -

     Compras 15.891.500 - - -

     Vendas 15.689.500 - - -

Swaps 660.866.822 757.375 (1.883.729) (1.126.354)

716.934.361 1.632.432 (2.411.880) (779.448)
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A distribuição das operações com instrumentos financeiros derivados do GCA em 31 de 
Dezembro de 2010 por prazos residuais apresenta o seguinte detalhe:

 
A distribuição das operações com instrumentos financeiros derivados do GCA em 31 de 
Dezembro de 2010 por tipo de contraparte apresenta o seguinte detalhe:

<= 3 meses > 3 meses
<= 6 meses

> 6 meses
<= 1 ano

> 1 ano
<= 5 anos

Total

Operações Cambiais a Prazo  

Forwards Cambiais

     Compras - 1.582.353 - - 1.582.353

     Vendas - 1.428.478 - - 1.428.478

Swaps 130.000.000 - 50.000.000 29.000.000 209.000.000

130.000.000 3.010.831 50.000.000 29.000.000 212.010.831

Valor Nocional Valor 
Contabilístico

Operações Cambiais a Prazo  

Forwards Cambiais

 Clientes 3.010.831 (14.676)

Swaps

Swaps de Taxa de Juro

 Instituições Financeiras 209.000.000 (1.719.896)

212.010.831 (1.734.572)
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13. CRÉDITO A CLIENTES

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2010 2009

Crédito interno
Médio e longo prazo:
 Empréstimos com garantia real 3.275.949.858 3.272.297.949
 Empréstimos sem garantia real 977.294.035 1.034.374.229
 Empréstimos à habitação regime geral 2.089.452.525 1.956.546.839
 Empréstimos à habitação bonificado 290.215.389 316.763.576
 Papel comercial 94.133.333 465.373.333
 Contratos de locação financeira 180.009.353 163.382.479
Curto prazo:
 Créditos em conta corrente 592.221.780 619.612.953
 Outros créditos
  Cartões de crédito 35.704.862 38.341.996
  Outros créditos 493.214.596 453.911.188
 Descobertos em depósitos à ordem 17.218.588 20.490.104

8.045.414.319 8.341.094.646
Crédito ao exterior
Médio e longo prazo:
 Empréstimos 12.396.225 10.901.711
Curto prazo:
 Descobertos depósitos à ordem 195 902.484
 Outros créditos 1.055.032 2.594.126

13.451.452 14.398.321
Juros a receber 35.087.134 36.342.591
Comissões associadas ao custo amortizado:
Receitas com rendimento diferido (15.505.508) (15.331.432)
Despesas com encargo diferido 72.205 68.594

(15.433.303) (15.262.838)
Total crédito não vencido 8.078.519.602 8.376.572.720
Crédito e juros vencidos (Nota 47)
Crédito vencido 446.193.424 393.774.665
Juros vencidos 8.808.785 10.713.568

455.002.209 404.488.233
8.533.521.811 8.781.060.953

Imparidade (Nota 23)
Para crédito e juros vencidos (321.416.641) (255.324.247)
Para créditos de cobrança duvidosa (171.011.194) (159.755.607)

(492.427.835) (415.079.854)
8.041.093.976 8.365.981.099
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Em 31 de Dezembro de 2010, o crédito concedido a clientes apresentava a seguinte estrutura 
por sectores de actividade:

Crédito vivo Crédito vencido Total

Empresas

Agricultura, produção animal, caça e silvicultura                                                                                               388.770.708         17.794.235          406.564.943

Pesca             11.675.648           3.194.772             14.870.420

Indústrias extractivas

 Extracção de produtos energéticos                                                                                                                       62.744                          -                   62.744

 Indústrias extractivas c/ excepção de produtos energéticos                                                                                16.353.744           2.808.369             19.162.113

Indústrias transformadoras

 Indústrias alimentares, de bebidas e do tabaco                                                                                           279.317.683         17.708.035           297.025.718

 Indústria têxtil                                                                                                                                                  26.152.231            6.182.105            32.334.336

 Indústria do couro e de produtos de couro                                                                                                       7.420.469           1.295.573               8.716.042

 Indústrias da madeira, da cortiça e suas obras                                                                                              41.376.054           7.827.381             49.203.434

 Indústrias de pasta de papel, cartão e art. edição e impressão                                                                     13.244.166           2.097.205             15.341.371

 Fabrico de coque, produtos petrol., refinados e combustível nuclear                                                                355.780                20.554                  376.334

 Fabrico de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais                                                                  32.380.063              589.189            32.969.251

 Fabrico de artigos de borracha e de matérias plásticas                                                                                 10.530.662           1.981.673             12.512.335

 Fabrico de outros produtos minerais não metálicos                                                                                       35.945.430           8.077.804            44.023.234

 Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos                                                                             48.825.072           6.900.479            55.725.551

 Fabrico de máquinas e de equipamentos                                                                                                         5.927.979              948.312               6.876.291

 Fabrico de equipamento eléctrico e de óptica                                                                                                  3.179.041                 68.271               3.247.311

 Fabrico de material de transporte                                                                                                                     6.923.979           1.534.272               8.458.251

 Fabrico de mobiliário e colchões                                                                                                                    21.221.999           2.916.768            24.138.766

 Indústrias transformadoras não especificadas                                                                                                 6.212.965              263.762               6.476.727

 Reparação, manutenção e instalação de máq. e equipamentos                                                                     4.575.273              448.127               5.023.399

Produção e distribuição de electricidade, de água e gás                                                                                    30.258.872              131.667            30.390.539

Construção         612.149.646         53.907.784           666.057.431

Com. grosso / retalho, rep. de autom., motoc. e bens pess. e domest.                                                            742.140.210         56.902.520           799.042.730

Alojamento e restauração (restaurantes e similares)                                                                                        240.670.300           9.404.407           250.074.707

Transportes, armazenagem e comunicações                                                                                                      84.066.690           7.390.181             91.456.871

Actividades financeiras, de seguros e intermediação                                                                                        158.954.024           3.443.557           162.397.581

Actividades imobiliárias                                                                                                                                      315.540.045         19.231.396           334.771.441

Actividades de consultoria, cientificas, técnicas e similares                                                                               83.192.279           4.538.711             87.730.990

Actividades administrativas e dos serviços de apoio                                                                                           39.927.696           3.105.578            43.033.274

Administração pública, defesa e segurança social obrigatória                                                                          194.951.486                35.272           194.986.758

Educação           32.993.000            1.897.709            34.890.709

Saúde e segurança social                                                                                                                                  147.402.246           1.292.826           148.695.071

Outras actividades e serv. colectivos, sociais e pessoais                                                                                   98.715.700           2.462.163           101.177.862

Famílias com empregados domésticos                                                                                                                       34.704                46.747                    81.451

Outros            46.837.328           6.132.357             52.969.685

3.788.285.914        252.579.758        4.040.865.672

Particulares

Habitação      2.379.667.914         40.760.164       2.420.428.078

Outros fins        1.890.911.943        161.662.287       2.052.574.230

4.270.579.857        202.422.451         4.473.002.308

Juros e comissões

Juros a receber           35.087.134                          -            35.087.134

Comissões ao custo amortizado                                                                                                                      (15.433.303)                          -          (15.433.303)

19.653.831                           -             19.653.831

8.078.519.602        455.002.209        8.533.521.811
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os prazos residuais dos créditos de clientes apresentavam 
a seguinte estrutura:

14. INVESTIMENTOS DETIDOS ATÉ à MATURIDADE

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2010 2009

Até três meses 729.916.875 1.338.654.538

Entre três meses e um ano 841.473.351 789.634.062

Entre um ano e três anos 1.444.798.731 1.439.216.352

Entre três e cinco anos 4.862.004.839 4.688.462.722

Mais de cinco anos 635.674.184 504.013.526

8.513.867.980 8.759.981.200

Juros a receber 35.087.134 36.342.591

Comissões associadas ao custo amortizado (15.433.303) (15.262.838) 

8.533.521.811 8.781.060.953

2010 2009

Titulos detidos até à maturidade:

Títulos cotados

 Títulos emitidos por residentes

  Instrumentos de dívida

   De dívida pública portuguesa 2.246.472.793 421.657.746

   De outros residentes 811.962.031 443.462.513

 Títulos emitidos por não residentes

  Instrumentos de dívida

   De emissores públicos estrangeiros 103.328.284 164.655.221

   De outros não residentes 247.590.655 196.340.742

3.409.353.763 1.226.116.222

Juros a receber 55.745.878 22.896.580

3.465.099.641 1.249.012.802
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os investimentos financeiros a deter até à maturidade 
encontram-se registados ao custo de aquisição. Os juros inerentes aos activos financeiros 
e o reconhecimento das diferenças entre o custo de aquisição e o valor nominal (prémio ou 
desconto) são calculados de acordo com o método da taxa efectiva e registados em resultados 
na rubrica de “Juros e rendimentos similares”. Em 31 de Dezembro de 2010, estes títulos 
apresentam menos valias potenciais no montante de 81.624.675 Euros, face ao seu justo valor, 
apurado pelo GCA através da utilização do preço máximo de um conjunto de ofertas de compra 
indicadas por dez entidades externas com quem o GCA efectua transacções.

A Caixa Central adquiriu nos primeiros meses de 2010 um conjunto de Obrigações do Tesouro, 
inicialmente registadas na carteira de “Activos financeiros detidos para negociação” e, no 
decurso do exercício de 2010, reclassificadas para a carteira de “Instrumentos detidos até 
à maturidade”. Com esta reclassificação, a Caixa Central registou ganhos no montante de 
5.832.100 Euros na rubrica “Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através 
de resultados” (Nota 37). 

O detalhe dos títulos incluídos nesta rubrica é apresentado no Anexo I.



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

21705
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
CONSOLIDADAS DO GRUPO

15. OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

O movimento ocorrido nas rubricas de “Outros activos tangíveis” durante os exercícios de 2010 e 2009 foi o seguinte:

31-12-2009 31-12-2010

Descrição Valor líquido Aquisições Amortizações Imparidade Abates, alienações 
e outros Valor líquido

(Nota 23)

Imóveis: 

     De serviço próprio 302.568.398 66.337.159 (5.699.392) (37.716) (1.662.854) 361.505.595

     Obras em imóveis arrendados 9.793.350 939.872 (931.225) - (275.659) 9.526.338

     Outros imóveis 2.064.819 63.915 (77.931) - (69.832) 1.980.971

314.426.567 67.340.946 (6.708.548) (37.716) (2.008.345) 373.012.904

Equipamento 56.615.948 13.579.652 (17.067.335) - (1.808.181) 51.320.084

Património artístico 959.483 3.400 - - (13.717) 949.166

Equipamento em locação financeira:   

     Equipamento 569.833 128.143 (205.276) - (10.151) 482.549

     Outros activos em locação financeira 5.585 - (13.150) - - (7.565)

575.418 128.143 (218.426) - (10.151) 474.984

Outros activos tangíveis: 

     Activos tangíveis em curso 14.968.385 173.520 - - (6.105.990) 9.035.915

     Outros 320.899 143.365 (77.433) - (1) 386.830

15.289.284 316.885 (77.433) - (6.105.991) 9.422.745

387.866.700 81.369.026 (24.071.742) (37.716) (9.946.385) 435.179.883
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Durante os exercícios de 2010 e 2009, as mais e menos valias apuradas na alienação de activos tangíveis encontram-se registadas na rubrica 
“Resultados de alienação de outros activos – Outros activos tangíveis” (Nota 40).

31-12-2008 31-12-2009

Descrição Valor líquido Aquisições Amortizações  Imparidade Transferências Abates, alienações e 
outros Valor líquido

(Nota 23)

Imóveis: 

     De serviço próprio 266.809.470 38.225.600 (5.258.649) (22.696) 15.673.135 (12.858.462) 302.568.398

     Obras em imóveis arrendados 8.987.374 871.778 (818.966) - 753.164 - 9.793.350

     Outros imóveis 1.322.400 1.273.162 (61.394) - - (469.349) 2.064.819

277.119.244 40.370.540 (6.139.009) (22.696) 16.426.299 (13.327.811) 314.426.567

Equipamento 60.621.246 12.811.211 (17.087.081) - 270.572 - 56.615.948

Património artístico 905.549 5.085 - - 48.849 - 959.483

Equipamento em locação financeira:   

     Equipamento 665.430 247.043 (246.673) - - (95.967) 569.833

     Outros activos em locação financeira (6.035) - (9.000) - 20.620 - 5.585

659.395 247.043 (255.673) - 20.620 (95.967) 575.418

Outros activos tangíveis: 

     Activos tangíveis em curso 16.590.873 15.187.331 - - (16.809.819) - 14.968.385

     Outros 326.877 7.685 (57.143) - 43.479 - 320.898

16.917.750 15.195.016 (57.143) - (16.766.340) - 15.289.283

356.223.184 68.628.895 (23.538.905) (22.696) - (13.423.778) 387.866.700
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16. ACTIVOS INTANGÍVEIS

O movimento ocorrido nas rubricas de “Activos intangíveis” durante os exercícios de 2010 e 2009 foi o seguinte:

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica inclui os montantes de 27.104.229 Euros e 21.639.550 Euros, respectivamente, relativos a custos 
incorridos com os colaboradores afectos a software desenvolvido e em fase de desenvolvimento interno na CA Serviços (Nota 2.3 g)). O valor 
incorrido relativo ao exercício de 2010 ascendeu a 5.464.679 Euros.

31-12-2008 2009 31-12-2009

Descrição Valor líquido Aquisições Amortizações Abates, alienações,
transferências e outros Valor líquido

Sistema de tratamento automático de dados (software) 33.904.846 1.972.988 (10.325.598) 7.910.442 33.462.678

Outros activos intangíveis 205.139 35.768 (29.515) 11.112 222.504

Activos intangíveis em curso 7.843.059 11.868.904 - (8.936.606) 10.775.357

41.953.044 13.877.660 (10.355.113) (1.015.052) 44.460.539

31-12-2009 2010 31-12-2010

Descrição Valor líquido Aquisições Amortizações Abates, alienações,
transferências e outros Valor líquido

Sistema de tratamento automático de dados (software) 33.462.678 12.671.687 (13.280.204) 12.462.149 45.316.310

Outros activos intangíveis 222.504 - (17.059) (22.708) 182.737

Activos intangíveis em curso 10.775.357 11.397.980 - (14.966.011) 7.207.326

44.460.539 24.069.667 (13.297.263) (2.526.570) 52.706.373
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17. INVESTIMENTOS EM FILIAIS, ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2010, os dados financeiros mais significativos retirados das demonstrações 
financeiras não auditadas destas empresas encontram-se resumidos na Nota 4.

18. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

Os saldos de activos e passivos por impostos sobre o rendimento em 31 de Dezembro de 2010 
e 2009 eram os seguintes:

2010 2009

FCR Agrocapital 1 4.557.842 4.560.551

FCR InovCapital Global 2 3.560.894 3.940.406

FCR Central Frie 816.947 2.060.201

Rurabela 9.986 9.986

8.945.669 10.571.144

2010 2009

Activos por impostos diferidos

 Por diferenças temporárias 97.173.591 77.799.127

 Por prejuízos fiscais reportáveis 620.393 937.665

97.793.984 78.736.792

Passivos por impostos diferidos

 Por diferenças temporárias ( 1.862.578 ) ( 2.589.522 )

95.931.406 76.147.270

Activos por impostos correntes

 IRC a recuperar 4.574.168 17.080.513

 Outros - 6.726

4.574.168 17.087.239

Passivos por impostos correntes

 Imposto sobre o rendimento a pagar (12.199.884) (2.472.976)

7.625.716 14.614.263



Relatório e Contas 2010 - Consolidado

22105
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
CONSOLIDADAS DO GRUPO

O detalhe e o movimento ocorrido nos impostos diferidos durante os exercícios de 2010 e 2009 foi o seguinte:

2010

Saldo em  
31-12-2009

Variação em resultados
Variação 

em Reservas
Saldo em  

31-12-2010Alteração pela taxa 
da derrama estadual

Alteração 
da base Total

Activos tangíveis e imparidade 669.984 32.026 (340.982) (308.956) - 361.028

Activos intangíveis 22.625 1.082 (11.515) (10.433) - 12.192

Provisões não aceites fiscalmente:

 Provisões para créditos de cobrança duvidosa 38.684.812 1.318.735 6.257.862 7.576.597 - 46.261.409

 Provisões para crédito e juros vencidos 26.792.657 380.476 7.784.271 8.164.747 - 34.957.404

 Provisões para riscos gerais de crédito 4.706.574 77.867 399.989 477.856 - 5.184.430

 Provisão para aplicações financeiras 233.229 116 (98.127) (98.011) - 135.218

 Provisões para imóveis 314.127 - 12.889 12.889 - 327.016

 Provisões para outras aplicações 1.006.907 - (722.809) (722.809) - 284.098

 Provisões para outros riscos e encargos 1.400.875 74.329 (23.407) 50.922 - 1.451.797

Pensões

 Reformas antecipadas 267.048 - 2.629 2.629 - 269.677

 Contribuição efectuada 986 - (986) (986) - -

 Prémio de antiguidade 3.688.932 55.779 19.512 75.291 - 3.764.223

 Encargos com saúde 161.153 - (9.874) (9.874) - 151.279

Valorização ao justo valor por reservas de activos financeiros disponíveis 
para venda - (7.488) (4.649.690) (4.657.178) 6.464.346 1.807.168

Reavaliação de imobilizado não aceite fiscalmente (1.981.411) (4.182) 304.236 300.054 - (1.681.357)

Valias fiscais (203.967) - 66.178 66.178 - (137.789)

Prejuízos fiscais reportáveis 51.162 - 569.231 569.231 - 620.393

Comissões 650.642 8.434 (305.590) (297.156) - 353.486

Valorização dos activos disponíveis para venda (404.144) - 360.712 360.712 - (43.432)

Outros 85.079 23.113 1.744.974 1.768.087 - 1.853.166

76.147.270 1.960.287 11.359.503 13.319.790 6.464.346 95.931.406
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O aumento dos impostos diferidos activos nos exercícios de 2010 e 2009 resulta maioritariamente de provisões para crédito concedido com 
garantia hipotecária.

2009

Saldo em  
31-12-2008

Variação 
em Resultados

Variação 
em Reservas

Saldo em  
31-12-2009

Activos tangíveis e imparidade 1.070.162 (400.178) - 669.984

Activos intangíveis 4.146.937 (4.124.312) - 22.625

Provisões não aceites fiscalmente:

 Provisões para créditos de cobrança duvidosa 25.517.225 13.167.587 - 38.684.812

 Provisões para crédito e juros vencidos 23.976.986 2.815.671 - 26.792.657

 Provisões para riscos gerais de crédito 4.427.954 278.620 - 4.706.574

 Provisão para aplicações financeiras 944.454 (711.225) - 233.229

 Provisões para imóveis 7.541.863 (7.227.736) - 314.127

 Provisões para outras aplicações 241.185 765.722 - 1.006.907

 Provisões para outros riscos e encargos 1.502.237 (101.362) - 1.400.875

Pensões

 Reformas antecipadas 87.794 179.254 - 267.048

 Contribuição efectuada 144.950 (143.964) - 986

 Prémio de antiguidade 3.069.136 619.796 - 3.688.932

 Encargos com saúde 132.250 28.903 - 161.153

Reavaliação de imobilizado não aceite fiscalmente (292.161) (1.689.250) - (1.981.411)

Valias fiscais (13.789) (190.178) - (203.967)

Prejuízos fiscais reportáveis 852.794 (801.632) - 51.162

Comissões 1.016.366 (365.724) - 650.642

Valorização dos activos disponíveis para venda (1.881.076) 2.566.655 (1.089.723) (404.144)

Outros (59.187) 144.266 - 85.079

72.426.080 4.810.913 (1.089.723) 76.147.270
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A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efectiva de imposto nos exercícios de 2010 e 2009 
pode ser demonstrada como segue:

 
No exercício de 2010, a rubrica “Outros” inclui o montante de 1.110.814 Euros relativo a 
tributações autónomas sobre bónus e outras remunerações variáveis de gestores, custos com 
viaturas e despesas de representação.

No exercício de 2010, a rubrica “Proveitos não tributados” refere-se essencialmente a 
dividendos não tributados de títulos estrangeiros detidos pela CA Vida. No exercício de 2009, 
esta rubrica inclui também mais valias obtidas na venda de imobilizado financeiro.

No exercício de 2010 e 2009, a rubrica “Operações efectuadas ao abrigo de regimes de 
taxa reduzida” refere-se a operações tributadas à taxa de 20% prevista no Estatuto Fiscal 
Cooperativo e a operações tributadas à taxa de 15% correspondente ao regime de incentivos 
fiscais à interioridade, previsto no Artigo 43º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

Nos exercícios de 2010 e 2009, a rubrica “Correcções de imposto de exercícios anteriores” 
corresponde a reembolsos recebidos de IRC relativos a acertos de pagamentos de imposto 
efectuados pelo GCA em exercícios anteriores.

2010 2009

Taxa 
de Imposto Montante Taxa 

de Imposto Montante

Resultado antes de impostos 47.313.677 64.095.456

Imposto apurado com base na taxa de imposto nominal 26,50% 12.538.124 26,50% 16.985.296

Taxa adicional (derrama estadual) 0,92% 437.537 0,00% -

Actualização dos impostos diferidos à taxa da derrama 
estadual (4,14%) (1.960.287) 0,00% -

Proveitos não tributados (0,11%) (49.755) (3,37%) (2.161.030)

Correcções de impostos relativos a exercícios anteriores (1,53%) (725.765) (4,28%) (2.744.071)

Operações efectuadas ao abrigo de regimes de taxa reduzida (3,88%) (1.835.446) (3,79%) (2.429.886)

Benefícios fiscais (0,21%) (98.739) (0,09%) (58.762)

Outros 2,83% 1.339.120 (0,12%) (77.525)

Imposto registado na demonstração de resultados 20,38% 9.644.789 14,84% 9.514.022
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Até 31 de Dezembro de 2009, a taxa fiscal utilizada no cálculo de impostos diferidos foi de 
26,5% para as diferenças temporárias geradas no reconhecimento do imposto sobre lucros do 
exercício. No exercício de 2010, os impostos diferidos foram actualizados a uma taxa adicional 
de 2,5%, denominada de Derrama Estadual. Assim, à taxa de 26,5% acresce uma taxa adicional 
de 2,5%, incidente sobre a parte do lucro tributável superior a 2.000.000 Euros, sujeito e não 
isento de IRC, que seja apurado por sujeitos passivos residentes em território português e que 
exerçam, a título principal, uma actividade de natureza industrial, comercial ou agrícola bem 
como por não residentes com estabelecimento estável neste território. No exercício de 2010, 
a percentagem média de taxa da derrama estadual apurada no GCA é de 0,92%, uma vez que 
a maioria das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo Associadas apresentam um lucro tributável 
inferior a 2.000.000 Euros.

19. PROVISÕES TÉCNICAS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2010 2009

Ramo vida:

 Provisão matemática 796.028.773 715.831.413

 Provisão para sinistros 3.243.130 2.951.473

 Outras provisões técnicas:

  Provisão para participação nos resultados 1.348.930 16.790.336

  Provisão para estabilização da carteira 16.136.668 8.374.068

816.757.501 743.947.290

Ramos não vida:

 Provisão para sinistros 84.565.557 82.189.499

 Provisão para prémios não adquiridos 14.118.693 13.552.328

 Outras provisões técnicas:

  Provisão para riscos em curso 2.819.307 2.025.809

  Provisão para desvios de sinistralidade 444.381 376.635

101.947.938 98.144.271

918.705.439 842.091.561
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O movimento ocorrido nas provisões técnicas durante os exercícios de 2010 e 2009 foi o 
seguinte:

 
No exercício de 2009, as regularizações no montante de 15.019.096 Euros, diz respeito à 
transferência da reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda para provisões 
técnicas, relativa a produtos com participação nos resultados a atribuir aos segurados da 
CA Vida. No exercício de 2010, este montante foi distribuído aos segurados, tendo a CA Vida 
utilizado esta provisão.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a provisão matemática apresenta a seguinte composição:

Saldo em 
31-12-2008

Reforços 
líquidos de 

reposições e 
anulações

Transferências Regularizações Saldo em 
31-12-2009

Reforços 
líquidos de 

reposições e 
anulações

Utilizações Saldo em 
31-12-2010

(Nota 42) (Nota 23) (Nota 42)

707.249.104 119.698.705 124.656 15.019.096 842.091.561 92.854.075 (16.240.197) 918.705.439

2010 2009

Protecção Poupança Investimento 275.660.311 379.504.696

Protecção Poupança Reforma 165.792.578 174.006.706

Protecção Poupança Educação 20.391.292 20.922.300

CA Poupança Activa 221.431.332 17.770.861

CA PPR+6 18.431.435 82.542.762

CA PPR 94.126.343 40.988.695

Protecção Super-Crédito 10.837 11.382

CA Protecção Livre 172.919 81.118

CA Vida Plena 11.726 2.893

796.028.773 715.831.413
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20. OUTROS ACTIVOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2010 2009

Outros activos

Outras disponibilidades 6.499 36.488

Ouro e outros metais preciosos 558.494 563.108

Devedores por operações sobre futuros 5.540 12.965

Aplicações conta-caução 322.041 232.040

Outras aplicações 59.856 509.856

Sector Público Administrativo

 IVA a recuperar 4.479.084 5.034.593

 IMT – reembolsos pedidos 1.270.989 1.654.695

 Outros valores a receber 3.088.358 1.612.690

Devedores por capital não realizado 730 3.730

Despesas de crédito em contencioso 3.034.935 2.247.144

Suprimentos 1.176.317 9.168

Bonificações a receber 5.479.183 6.308.057

Devedores diversos - adiantamentos 6.793.311 6.564.963

Clientes de locação financeira 1.127.457 820.879

Outros devedores diversos 56.142.810 46.139.220

83.545.604 71.749.596

Rendimentos a receber

Por compromissos irrevogáveis assumidos 144.980 103.706

Por serviços bancários prestados 1.638.071 1.442.140

Outros rendimentos a receber 395.609 685.536

2.178.660 2.231.382

Despesas com encargo diferido

Comissões por prestação de serviços 1.712.277 2.716.226

Rendas e alugueres 69.968 78.008

Seguros 990.873 819.351

Outras despesas a diferir 4.636.993 6.181.762

Contribuições para o FGD, FGCAM e SII - 25.232

7.410.111 9.820.579
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2010 2009

Valores a regularizar

Caixas automáticas Multibanco (compensação ATM) 48.531.658 47.599.065

Operações cambiais a liquidar 258.082 270.988

Economato 1.915.122 2.266.230

Outras operações a regularizar 4.207.381 8.804.006

54.912.243 58.940.289

Activos tangíveis disponíveis para venda

Imóveis 536.225.580 417.188.508

Equipamento 427.950 776.978

Outros 1.688.579 1.791.539

538.342.109 419.757.025

686.388.727 562.498.871

Imparidade (Nota 23)

Outros devedores diversos (16.740.072) (16.844.795)

Activos tangíveis disponíveis para venda:

 Imóveis (33.939.475) (27.132.162)

 Equipamento (173.430) (358.741)

 Outros (135.898) (122.717)

(50.988.875) (44.458.415)

635.399.852 518.040.456
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O movimento dos activos tangíveis disponíveis para venda durante os exercícios de 2010 e 2009 pode ser apresentado da seguinte forma:

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Outros devedores diversos” inclui os montantes de 13.747.315 Euros e 11.895.994 Euros, 
respectivamente, relativos a bonificações a receber do IFADAP pela CA Seguros.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Comissões por prestação de serviços” diz respeito ao montante pago à Cotavalor pela aquisição 
do negócio de agenciamento da Western Union. O montante pago ascendeu a 4.100.000 Euros e encontra-se a ser diferido ao longo do período de 
duração do contrato, que ascende a 5 anos, pelo método da taxa efectiva.

31-12-2009 Imparidade 31-12-2010

Valor 
bruto Imparidade Aquisições Alienações Utilizações Dotações Reposições Valor 

bruto Imparidade Valor 
líquido

Activos tangíveis disponíveis para venda

 Imóveis 417.188.508 (27.132.162) 149.412.097 (30.375.025) 582.177 (10.124.587) 2.735.097 536.225.580 (33.939.475) 502.286.105

 Equipamento 776.978 (358.741) 169.007 (518.035) 196.381 (18.570) 7.500 427.950 (173.430) 254.520

 Outros 1.791.539 (122.717) 137.127 (240.087) (13.181) - - 1.688.579 (135.898) 1.552.681

419.757.025 27.613.620 149.718.231 (31.133.147) 765.377 (10.143.157) 2.742.597 538.342.109 (34.248.803) 504.093.306

31-12-2008 Imparidade 31-12-2009

Valor 
bruto Imparidade Aquisições Alienações Utilizações Dotações Reposições Valor 

bruto Imparidade Valor 
líquido

Activos tangíveis disponíveis para venda

 Imóveis 279.584.259 (24.514.507) 162.178.624 (24.574.375) 1.515.553 (5.882.277) 1.749.069 417.188.508 (27.132.162) 390.056.346

 Equipamento 289.342 (125.251) 562.598 (74.962) 182 (240.700) 7.028 776.978 (358.741) 418.237

 Outros 1.706.488 (211.315) 185.775 (100.724) 88.598 - - 1.791.539 (122.717) 1.668.822

281.580.089 (24.851.073) 162.926.997 (24.750.061) 1.604.333 (6.122.977) 1.756.097 419.757.025 (27.613.620) 392.143.405
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21. RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2010, a rubrica “Recursos do Banco de Portugal - Depósitos a prazo” 
inclui quatro empréstimos no montante total de 1.650.000.000 Euros, que vencem juros a uma 
taxa anual de 1% e que têm vencimentos entre Janeiro e Março de 2011.

Em 31 de Dezembro de 2009, a rubrica “Recursos do Banco de Portugal” incluía um empréstimo 
no montante de 150.000.000 Euros, com vencimento em Julho de 2010.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Operações de venda com acordo de recompra” 
diz respeito maioritariamente a operações de reporte de títulos de dívida pública portuguesa 
efectuadas com contrapartes estrangeiras, tendo em vista a obtenção de liquidez.

2010 2009

Recursos de Bancos Centrais

 Recursos do Banco de Portugal

  Depósitos a prazo 1.650.000.000 150.000.000

 Juros a pagar 886.111 791.667

1.650.886.111 150.791.667

Recursos de instituições de crédito no país

 Depósitos 27.036.036 70.740.950

 Outros recursos 25.710 -

27.061.746 70.740.950

Recursos de instituições de crédito no estrangeiro

 Outras instituições de crédito:

  Operações de venda com acordo de recompra 191.977.204 464.365.045

  Depósitos 7.768.930 14.305.980

  Outros recursos 597.761 543.074

200.343.895 479.214.099

Juros a pagar 13.551 10.194

227.419.192 549.965.243

1.878.305.303 700.756.910
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o prazo residual dos recursos de Bancos Centrais e de 
outras instituições de crédito apresenta a seguinte estrutura:

22. RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

 
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os prazos residuais dos recursos de clientes e outros 
empréstimos, apresentavam a seguinte estrutura:

2010 2009

Até três meses 1.877.405.641 148.360.319

Entre três meses e um ano - 551.594.730

1.877.405.641 699.955.049

Juros a pagar 899.662 801.861

1.878.305.303 700.756.910

2010 2009

Depósitos:

 à ordem 2.628.656.231 2.497.749.563

 De poupança 3.317.843.558 3.639.053.045

 A prazo 3.952.162.208 3.777.090.862

 Outros recursos de clientes 396.694 552.370

Cheques e ordens a pagar 7.749.782 13.820.543

Outros 2.533.766 2.324.095

9.909.342.239 9.930.590.478

Juros a pagar 29.383.377 34.442.339

9.938.725.616 9.965.032.817

2010 2009

Até três meses 6.022.712.403 6.401.723.702

Entre três meses e um ano 2.701.934.285 3.028.217.243

Entre um ano e cinco anos 1.177.292.087 494.353.184

Mais de cinco anos 7.403.464 6.296.349

9.909.342.239 9.930.590.478 

Juros a pagar 29.383.377 34.442.339

9.938.725.616 9.965.032.817
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23. PROVISÕES E IMPARIDADE

O movimento ocorrido nas provisões e na imparidade durante os exercícios de 2010 e 2009 foi o seguinte:

2010

Saldos em  
31-12-2009

Reforços liquidos  
de rep. e anulações Utilizações Transferências

Saldos em  
31-12-2010

Provisões para créditos sobre clientes (Nota 13): 

 Créditos de cobrança duvidosa 159.755.607 11.255.587 - - 171.011.194

 Crédito e juros vencidos 255.324.247 84.914.050 (21.084.654) 2.262.998 321.416.641

415.079.854 96.169.637 (21.084.654) 2.262.998 492.427.835

Provisões:  

 Outros riscos e encargos 10.170.875 (1.824.495) - (179.068) 8.167.312

10.170.875 (1.824.495) - (179.068) 8.167.312

Imparidade de outros activos financeiros:  

 Activos financeiros disponíveis para venda (Nota 10) 1.828.058 167.527 (545.168) 250.000 1.700.417

Imparidade de outros activos:

 Outros activos (Nota 20) 44.458.415 8.989.202 (124.812) (2.333.930) 50.988.875

 Activos tangíveis (Nota 15) 501.567 (37.716) (3.633) - 460.218

46.788.040 9.119.013 (673.613) (2.083.930) 53.149.510

472.038.769 103.464.155 (21.758.267) - 553.744.657
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Provisões – outros riscos e encargos” inclui provisões constituídas para fazer face a riscos fiscais, 
legais e outros riscos específicos decorrentes da actividade do GCA.

2009

Saldos em  
31-12-2008

Reforços liquidos  
de rep. e anulações Utilizações Transferências

Saldos em  
31-12-2009

Provisões para créditos sobre clientes (Nota 13): 

 Créditos de cobrança duvidosa 164.622.279 (6.245.972) (230.076) 1.609.376 159.755.607

 Crédito e juros vencidos 208.696.521 76.801.986 (27.152.268) (3.021.992) 255.324.247

373.318.800 70.556.014 (27.382.344) (1.412.616) 415.079.854

Provisões:  

 Outros riscos e encargos 7.685.518 1.494.520 (489.130) 1.479.967 10.170.875

7.685.518 1.494.520 (489.130) 1.479.967 10.170.875

Imparidade de outros activos financeiros:  

 Activos financeiros disponíveis para venda (Nota 10) 1.593.068 3.740 - 231.250 1.828.058

Imparidade de outros activos:

 Outros activos (Nota 20) 40.263.157 6.737.052 (2.103.687) (438.107) 44.458.415

 Activos tangíveis (Nota 15) 509.413 (22.696) - 14.850 501.567

42.365.638 6.718.096 (2.103.687) (192.007) 46.788.040

423.369.956 78.768.630 (29.975.161) (124.656) 472.038.769
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24. INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Esta rubrica tem a seguinte composição:

De acordo com o IAS 32, os títulos de capital são instrumentos de capital próprio caso a entidade 
tenha um direito incondicional de recusar o seu reembolso. A introdução dos IAS/IFRS implicou 
um ajustamento com referência a 1 de Janeiro de 2006 no montante de 41.447.495 Euros, 
resultante da classificação dos títulos de capital especial como passivo (Nota 28).

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as condições de remuneração dos títulos de capital 
variavam entre 3,5% e 6%, e o prazo de reembolso de 3 a 5 anos.

2010 2009

C.C.A.M. Costa Azul, CRL 17.928.420 18.811.115

C.C.A.M. Açores, CRL 7.180.885 7.180.885

C.C.A.M. Guadiana Interior, CRL 1.835.415 1.850.415

C.C.A.M. Porto de Mós, CRL 1.726.670 1.811.715

C.C.A.M. Nordeste Alentejano, CRL 792.190 794.690

C.C.A.M. Beira Baixa (Sul), CRL 659.595 659.595

C.C.A.M. Pernes, CRL 431.870 483.230

C.C.A.M. Ribatejo Norte, CRL 430.415 432.835

C.C.A.M. Sotavento Algarvio, CRL 400.280 400.280

C.C.A.M. Tramagal, CRL 321.285 342.970

C.C.A.M. Beira Douro, CRL 134.010 236.765

C.C.A.M. Douro, Corgo e Tâmega, CRL 124.655 193.750

C.C.A.M. Médio Ave, CRL 117.960 145.400

C.C.A.M. Oliveira do Hospital, CRL 58.765 40.245

C.C.A.M. Baixo Vouga, CRL 32.435 33.675

C.C.A.M. Serra da Estrela, CRL 10.340 269.900

C.C.A.M. Campo Maior, CRL 2.870 2.870

C.C.A.M. Estremoz, CRL 190 190

C.C.A.M. Mogadouro e Vimioso 100 100

C.C.A.M. Alentejo Central, CRL 10 10

C.C.A.M. Terra Quente, CRL - 500

C.C.A.M. Vila Franca de xira, CRL - 500

C.C.A.M. Vale do Távora e Douro, CRL - 475

32.188.360 33.692.110
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25. OUTROS PASSIVOS SUBORDINADOS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

Tendo em consideração os prazos de vencimento dos passivos subordinados, a duração 
residual do saldo em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 analisa-se como segue:

2010 2009

Empréstimos subordinados concedidos pelo FGCAM:

 Não titulados 102.301.428 116.660.562

Títulos de investimento:

 Emitidos 33.757.440 37.896.700

136.058.868 154.557.262

Juros a pagar 324.022 552.538

136.382.890 155.079.800

2010 2009

Menos de três meses 3.500.000 250.000

Entre três meses e um ano 16.617.543 32.350.254

Entre um ano e três anos 22.283.580 33.486.295

Entre três e cinco anos 66.071.917 30.963.382

Mais de cinco anos 27.585.828 57.507.331

Juros a pagar 324.022 552.538

136.382.890 155.079.800
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O saldo do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo analisa-se como segue:

2010

Descrição Entidade detentora dos títulos Moeda
Data de  

vencimento 
dos juros

Taxa de Juro 
em vigor a 
31.12.2010

Data de  
vencimento

Saldo 
31.12.2009 Reembolsos Emissões Saldo 

31.12.2010

Empréstimo do FGCAM Alcácer Sal e Montemor-Novo Euro 30-Nov 0,5000% 30-11-2015 12.000.000 - - 12.000.000

Empréstimo do FGCAM Costa Verde Euro 31-Jan 0,5000% 31-01-2018 11.000.000 - - 11.000.000

Empréstimo do FGCAM Entre Tejo e Sado Euro 29-Out 0,3000% 31-12-2014 10.000.000 - - 10.000.000

Empréstimo do FGCAM Alcobaça Euro 23-Dez 0,5000% 23-12-2011 9.975.958 - - 9.975.958

Empréstimo do FGCAM Moravis Euro 15-Dez 0,5000% 12-12-2015 8.000.000 - - 8.000.000

Empréstimo do FGCAM Alentejo Central Euro 23-Out 0,5000% 23-10-2015 7.481.968 - - 7.481.968

Empréstimo do FGCAM CCCAM Euro - - 28-04-2010 7.459.134 7.459.134 - -

Empréstimo do FGCAM Bairrada e Aguieira Euro 16-Jun 0,5000% 16-06-2021 6.000.000 - - 6.000.000

Empréstimo do FGCAM Vale de Sousa e Baixo Tâmega Euro 16-Jun 0,5000% 16-06-2013 5.000.000 - - 5.000.000

Empréstimo do FGCAM Bairrada e Aguieira Euro 05-Mai 0,5000% 05-05-2016 5.000.000 - - 5.000.000

(Continua)
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(Continuação) 2010

Descrição Entidade detentora dos títulos Moeda
Data de  

vencimento 
dos juros

Taxa de Juro 
em vigor a 
31.12.2010

Data de  
vencimento

Saldo 
31.12.2009 Reembolsos Emissões Saldo 

31.12.2010

Empréstimo do FGCAM Bairrada e Aguieira Euro 05-Mai 0,5000% 05-05-2018 5.000.000 - - 5.000.000

Empréstimo do FGCAM Entre Tejo e Sado Euro 23-Dez 0,5000% 31-12-2014 5.000.000 - - 5.000.000

Empréstimo do FGCAM CCCAM Euro 23-Dez 2,6250% 23-12-2011 4.800.000 2.400.000 - 2.400.000

Empréstimo do FGCAM Albergaria e Sever Euro - - 31-05-2010 4.500.000 4.500.000 - -

Empréstimo do FGCAM Beira Baixa (Sul) Euro 15-Mai 0,5000% 15-05-2013 4.000.000 - - 4.000.000

Empréstimo do FGCAM Área Metropolitana do Porto Euro 23-Dez 0,5000% 23-12-2011 3.491.585 - - 3.491.585

Empréstimo do FGCAM Entre Tejo e Sado Euro 23-Dez 0,5000% 31-12-2014 2.493.990 - - 2.493.990

Empréstimo do FGCAM Entre Tejo e Sado Euro 23-Dez 0,5000% 31-12-2014 2.493.989 - - 2.493.989

Empréstimo do FGCAM Alentejo Central Euro 23-Out 0,5000% 23-10-2015 1.995.192 - - 1.995.192

Empréstimo do FGCAM Entre Tejo e Sado Euro 23-Dez 0,5000% 31-12-2014 968.745 - - 968.745

116.660.562 14.359.134 - 102.301.428
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Os títulos de investimento têm a seguinte composição:

2010

Descrição Entidade detentora 
dos títulos

Número de 
Obrigações Moeda

Valor 
Nominal 
Unitário

Data de  
vencimento 

dos juros

Taxa de Juro 
em vigor a 
31.12.2010

Data de  
vencimento

Saldo 
31.12.2009 Reembolsos Emissões Saldo 

31.12.2010

Tit. Investimento/2005 C.da Rainha. Óbidos e Peniche 1.000.000 Euro 5 - - 10-08-2010 5.000.000 5.000.000 -

Tit. Investimento/2004 Guadiana Interior 800.000 Euro 5 - - 01-07-2010 4.000.000 4.000.000 -

Tit. Investimento/2007 – 2ª Em. CCCAM 40.000 Euro 500 10-Out 1,2500% 10-10-2012 2.599.400 1.253.400 1.346.000

Tit. Investimento/2006 Noroeste 5.000 Euro 500 30-Abr 4,8000% 30-03-2012 2.500.000 . 2.500.000

Tit. Investimento/2005 Vagos 500.000 Euro 5 - - 15-07-2010 2.500.000 2.500.000

Tit. Investimento/2006 Vale de Sousa e Baixo Tâmega 500 Euro 5 30-Set 2,5000% 31-03-2011 2.500.000 - 2.500.000

Tit. Investimento/2007 Aljustrel e Almodovar 400.000 Euro 500 1-Abr 1,9000% 01-10-2012 2.000.000 - 2.000.000

Tit. Investimento/2008 Noroeste 10.000 Euro 500 02-Fev 1,5000% 02-02-2014 1.566.500 - 1.566.500

Tit. Investimento/2008 – 1ª Em. Vale do Távora 3.000 Euro 500 01-Jul 3,5625% 01-07-2013 1.500.000 - 1.500.000

Tit. Investimento/2008 Terra Quente 2.965 Euro 500 01-Jul 1,5625% 01-07-2013 1.482.500 - 1.482.500

Tit. Investimento/2005 Cantanhede e Mira 278.900 Euro 5 - - 19-12-2010 1.394.500 1.394.500 -

Tit. Investimento/2007 Vila Verde e Terras do Bouro 219.260 Euro 5 12-Jun 1,5000% 12-06-2012 1.096.300 - 1.096.300

Tit. Investimento/2007 Vale do Távora 2.146 Euro 500 02-Jul 1,5000% 30-06-2012 1.073.000 - 1.073.000

Tit. Investimento/2008 Médio Ave 2.025 Euro 500 30-Jun 1,7380% 31-12-2013 1.012.500 - 1.012.500

Tit. Investimento/2005 Alcanhões 10.000 Euro 100 - - 31-12-2010 1.000.000 1.000.000 -

Tit. Investimento/2007 Vale de Cambra 1.000.000 Euro 5 1-Fev 6,0000% 01-02-2011 1.000.000 - 1.000.000

Tit. Investimento/2008 – 2ª Em. Vale do Távora 1.899 Euro 500 01-Jul 1,3125% 01-07-2013 949.500 - 949.500

(Continua)
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(Continuação) 2010

Descrição Entidade detentora 
dos títulos

Número de 
Obrigações Moeda

Valor 
Nominal 
Unitário

Data de  
vencimento 

dos juros

Taxa de Juro 
em vigor a 
31.12.2010

Data de  
vencimento

Saldo 
31.12.2009 Reembolsos Emissões Saldo 

31.12.2010

Tit. Investimento/2007 Terra Quente 1.721 Euro 500 02-Jul 1,5625% 02-07-2012 860.500 - - 860.500

Tit. Investimento/2006 Albufeira 150.000 Euro 5 04-Dez 1,7500% 01-10-2011 750.000 - - 750.000

Tit. Investimento/2005 Nordeste Alentejano 123.300 Euro 5 - - 30-09-2010 616.500 616.500 - -

Tit. Investimento/2007 Campo Maior 108.800 Euro 5 02-Jan 1,5410% 02-07-2012 544.000 - - 544.000

Tit. Investimento/2005 Albufeira 100.000 Euro 5 - - 01-10-2010 500.000 500.000 - -

Tit. Investimento/2008 Campo Maior 40.900 Euro 5 30-Jan 1,1500% 30-01-2014 300.000 - - 300.000

Tit. Investimento/2009 Serras de Ansião 60.000 Euro 5 16-Abr 2,2500% 16-04-2014 300.000 - - 300.000

Tit. Investimento/2004 Serras de Ansião 50.000 Euro 5 - ~ 01-01-2010 250.000 250.000 - -

Tit. Investimento/2005 Serras de Ansião 40.000 Euro 5 - - 01-12-2010 200.000 200.000 - -

Tit. Investimento/2009 Vale do Távora 392 Euro 500 30-Set 3,0000% 30-09-2014 196.000 - - 196.000

Tit. Investimento/2007 Terras Sousa, Ave, Basto e Tâmega 244 Euro 500 - - 30-04-2010 122.000 122.000 - -

Tit. Investimento/2006 Guadiana Interior 16.700 Euro 5 02-Mai 2,2000% 02-11-2012 83.500 - - 83.500

Tit. Investimento/2010 Beira Douro 1.032 Euro 500 15-Jun 3,0625% 15-06-2015 . - 516.000 516.000

Tit. Investimento/2010 Guadiana Interior 376.228 Euro 5 01-Abr 2,6410% 01-09-2015 - - 1.881.140 1.881.140

Tit. Investimento/2010 Serras de Ansião 60.000 Euro 5 31-Mar 3,0000% 31-03-2015 - - 300.000 300.000

Tit. Investimento/2010 Vale de Sousa e Baixo Tâmega 2.000.000 Euro 5 30-Jun 5,0000% 31-12-2015 - - 10.000.000 10.000.000

37.896.700 16.836.400 12.697.140 33.757.440
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26. OUTROS PASSIVOS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

2010 2009

Credores e outros recursos

Credores por operações sobre futuros 541 651

Recursos - conta cativa 1.882.710 1.722.355

Recursos - conta caução 4.722.300 4.220.646

Outros recursos 626.058 430.058

Sector Público Administrativo

 Retenção de impostos na fonte 9.629.150 9.906.731

 Contribuições para a Segurança Social 2.858.906 2.671.432

 Imposto sobre o Valor Acrescentado 941.493 936.560

 Outros impostos 3.426.899 3.214.142

Cobranças por conta de terceiros 181.883 173.653

Contribuições para outros sistemas de saúde 600.965 582.951

Credores diversos

 Credores por fornecimento de bens e serviços 14.265.384 11.760.207

 Clientes de operações de valores mobiliários 184 -

 Credores por valores a liquidar 353.901 198.007

 Credores por valores prescritos 150 150

 Credores - parcelas a realizar em títulos subscritos - 750.067

 Credores - cartões de crédito 53.705 61.903

 Adiantamentos por contratos-promessa de venda de imóveis 12.676.078 17.813.828

 Bonificações a pagar 8.904 8.904

 Outros credores 26.512.468 14.232.446

78.741.679 68.684.691

Responsabilidades com pensões e outros benefícios (Nota 46)

Responsabilidades totais 50.508.602 56.267.597

Valor patrimonial do fundo de pensões (41.606.217) (40.637.935)

Valor a entregar ao Fundo de Pensões 8.902.385 15.629.662

Desvios actuariais 6.855.490  (6.761.255)

15.757.875 8.868.407

(Continua)
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o saldo da rubrica “Credores e outros recursos – 
Adiantamentos por contratos-promessa de venda de imóveis” inclui o montante de 5.552.278 
Euros e 12.247.656 Euros, respectivamente, referente a contratos de promessa de venda de 
algumas fracções de habitação de imóveis, já recebidos pela CA Imóveis.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o saldo da rubrica “Valores a regularizar – transferências 
electrónicas” refere-se a transferências bancárias a expedir na respectiva data-valor, através 
do Banco de Portugal.

(Continuação) 2010 2009

Encargos a pagar

Por gastos com pessoal

 Provisão para férias e subsídio de férias 21.595.074 20.028.624

 Prémio de antiguidade (Nota 46) 18.334.845 18.053.495

 Outros 2.092.104 2.053.874

Por gastos gerais administrativos 44.653 32.919

Outros 1.249.786   5.551.942

43.316.462 45.720.854

Receitas com rendimento diferido

Comissões sobre garantias prestadas 608.778 670.180

Rendas 633.441 257.931

Outras 265.286 129.809

1.507.505 1.057.920

Valores a regularizar

Posição cambial 156.834 270.988

Operações sobre valores mobiliários a realizar - 7.841.800

Transferências electrónicas 9.921.457 7.769.439

Valores cobrados – sistema de débitos directos (SDD) 4.522.720 1.769.403

Compensação de valores 5.928.741 5.920.987

Outras operações a regularizar 13.707.709   10.053. 484

34.237.461 33.626.101

173.560.982 157.957.973




