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IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDUUUUUUUUUUUUÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOOOOOO            

A Direcção da FENACAM, que se apresta para terminar o actual mandato, esteve em funções 

durante nove anos, com ligeiras modificações na sua composição inicial. 

Atendendo a que não irá apresentar as contas do exercício, sendo a próxima Assembleia 

Geral a última oportunidade enquanto Executivo, para se apresentar às associadas, estamos 

certos de que ninguém nos levará a mal por fazermos aqui, embora de forma muito sucinta, 

um balanço das principais iniciativas, do percurso e das opções entretanto tomadas. 

A B A primeira de todas as nossas preocupações não podia deixar de ter sido a função 

representação. Demos ao longo do tempo o nosso melhor em prol dessa função. Sabemos 

que há um grupo de associadas que entende que não atingimos bom plano nessa tarefa. 

Apesar de desejarmos ter conseguido mais e melhor, temos plena consciência de tudo ao 

nosso alcance termos feito para desempenhar a tarefa a pleno contento. 

O futuro se encarregará de confirmar, estamos convictos, o quão acertadas foram as nossas 

iniciativas e até a forma de as levar à prática. 

B B A primeira de todas as preocupações e acções, como já se disse, foi e tem sido a 

representação do Crédito Agrícola. Todavia bem sabíamos que, para melhor o conseguirmos, 

era indispensável procurar, de forma permanente, a autonomia financeira e económica da 

FENACAM, desiderato que desde muito cedo (logo quando decidimos candidatarBnos a 

primeira vez) percebemos que era necessário atingir, para se impor de vez, enquanto sua 

estrutura nacional. 

O estádio de desenvolvimento do CA em Janeiro de 2002 (início do nosso magistério), a sua 

organização, os valores que o regiam e regem e a mentalidade dominante nos dirigentes, 

levaramBnos a direccionar as energias, para o saneamento económico e para uma gestão 

racional e sustentável da FENACAM. Afinal era da maior importância que se pudesse 

conduzir a Federação sem que esta pesasse no orçamento das Caixas, ou que pesasse tão 

pouco, que tal fosse aceite sem dificuldades. 

A venda das acções da DAI (ainda bem que a fizemos, hoje não teriam valor), a compra do 

armazém da Venda do Pinheiro, a revitalização e dinamismo alcançado na Central de 

Compras do Crédito Agrícola, o projecto do Correio Central do Grupo, a venda da sede na 

Rua Pascoal de Melo, a compra da nova sede no Prior Velho…! Tudo isto obedeceu a um 

plano, cujo foco e finalidade era o financiamento das iniciativas da Direcção da FENACAM e 

suporte das estruturas existentes. 

Isso foi sendo progressivamente conseguido, a par da prestação de serviços às associadas em 

que estas foram vendo reduziremBse os custos inerentes. Em todos os serviços prestados pelo 

SPDA e Central de Compras houve uma contínua diminuição do custo final dos produtos. 
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Valores em euros 

A FENACAM tem vindo a conseguir resultados duma política rigorosa na condução dos 

serviços que presta às Caixas, exercendo um magistério caracterizado pela frugalidade, boa 

gestão e partilha com as associadas. Disso é bom exemplo a recente renegociação do 

contrato de fornecimento de cheques, serviço que passou a ser prestado com redução de 

custos na ordem de 25%. 

Conseguimos verdadeiras economias de escala, que temos redistribuído pelas associadas. 

Pensamos que a Federação tem uma real vocação para prestar serviços às Caixas, mostrandoB

se nesse capítulo especialmente competente e eficaz. 

Ainda assim a Federação tinha (e tem) um Serviço deficitário que é o SATA. Apesar de vários 

planos e ideias, não tem sido possível colocar em equilíbrio as suas despesas e receitas. É um 

dos poucos assuntos que, a nível da gestão dos Serviços, entregamos aos nossos sucessores 

sem o termos resolvido completamente. Uma parte substancial dos equilíbrios poderia ter 

sido atingida se tivéssemos constituído o FENACAM, ACE, melhor referido no ponto 

seguinte. 

Outra questão não totalmente resolvida, embora de natureza muito diferente, prendeBse 

com o Serviço de Auditoria (SAUD), que já deveria estar a ser cobrado às Caixas na óptica do 

utilizador pagador. Provavelmente deveríamos ter prosseguido com o projecto da 

constituição do FENACAM, ACE, na última Assembleia Geral e levado o assunto até à 

votação das associadas. Uma postura menos afirmativa das Caixas que, sentíamos, nessa 

Assembleia Geral nos apoiavam e a questão de se saber se era possível constituir o ACE sem 

alterar os Estatutos das Caixas, nomeadamente o nº 3 do Artº 3º (questão posteriormente 

posta ao Banco de Portugal e ainda hoje não respondida), ditaram a nossa retirada desse 

ponto da Ordem de Trabalhos. Não se criaram condições para voltarmos a este assunto, 

nomeadamente por falta de resposta do Banco de Portugal. 

É uma questão central que fica para o futuro Executivo, mas é estreito o caminho, pelo que 

não haverá muitas alternativas e soluções viáveis. 

RefiraBse de passagem que, actualmente, a quotização variável das Caixas para a FENACAM 

é já consideravelmente inferior aos custos incorridos com o SAUD, conforme se pormenoriza 

no quadro abaixo. 

    

Comparativo de custos: SAUD/Quotização variávelComparativo de custos: SAUD/Quotização variávelComparativo de custos: SAUD/Quotização variávelComparativo de custos: SAUD/Quotização variável    

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 

Custos SAUD 1.223.564,53 1.258.284,40 1.329.590,37 1.452.287,22 1.551.036,07 1.570.069,04 1.544.766,00 1.510.000,00 

Quotização Variável 1.755.811,76 1.824.981,31 1.909.885,61 1.513.255,59 1.163.162,73 1.378.357,12 1.469.462,66 1.264.546,76 

Dif 532.247,23 566.696,91 580.295,24 60.968,37 -387.873,34 -191.711,92 -75.303,34 -245.453,24 

% Quotização 0,01200% 0,01200% 0,01200% 0,01200% 0,01630% 0,01470% 0,01010% 0,01010% 
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* os valores referentes a 2010, são estimativas com base nos dados e informação existentes a Setembro de 2010. 

 

A nível internacional a Federação encetou relacionamento com vários dos mais fortes Bancos 

Cooperativos Europeus. Com alguns mantém uma ligação afectiva, mesmo de amizade, com 

os seus dirigentes. O Crédito Agrícola, por questões que são próprias do Grupo, não 

conseguiu ainda potenciar esse relacionamento, mas no futuro esperamos que as sementes 

que lançámos possam vir a frutificar. 

Pelo caminho houve projectos realizados e outros que ficaram por realizar. Valeu a pena a 

nossa luta sempre na defesa do Crédito Agrícola, das Caixas e da FENACAM. Estabelecemos 

parcerias com a Caixa Central e as Empresas do Grupo, onde avultam os protocolos com a 

CA Seguros, a CA Vida e o fornecimento do estacionário da Caixa Central. A maior parte 

dessas parecerias não precisou de ser escrita, porque os objectivos são comuns e facilmente 

partilhados, podemos dizer que estão escritos no coração e na cabeça dos dirigentes, cada 

um posto apenas perante a sua própria consciência. 

Sentimos a satisfação própria de quem cumpriu a missão. Continuaremos a tarefa de, cada 

um de nós à sua maneira, defender o CA noutros percursos, jornadas e projectos. 
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SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiiççççççççoooooooo        ddddddddeeeeeeee        AAAAAAAAppppppppooooooooiiiiiiiioooooooo        TTTTTTTTééééééééccccccccnnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        ((((((((SSSSSSSSAAAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAA))))))))        

A actividade de investimento imobiliário em Portugal sofreu os efeitos da crise que atingiu as 

economias mundiais. Apesar das previsões de recuperação do mercado imobiliário para 2010 

não se antecipa uma significativa melhoria no final deste ano. 

Embora o mercado imobiliário português esteja posicionado para uma retoma em 2011, 

esta, a verificarBse, será tímida. 

Neste contexto e face ao desaceleramento evidente para o corrente ano, referente à 

actividade das avaliações imobiliárias do serviço, depois de um ciclo de crescimento verificado 

nos anos anteriores, estimamos que o número de avaliações para o próximo ano se 

mantenha face a 2010.  

No sentido da modernização e melhoria dos procedimentos o projecto da FENACAM/SATA, 

de Actualização/Reavaliação de imóveis, sequência da implementação das recomendações do 

Aviso do Banco de Portugal nº 5/2007 relativamente aos requisitos mínimos para o 

reconhecimento de cauções constituídas por bens imóveis, estruturado em colaboração com 

a Caixa Central, encontraBse em desenvolvimento na CA Serviços, entrando em produção em 

2011. 

Esta nova funcionalidade, implementada no Sistema de Gestão de Avaliações (SGA) 

existente, permitirá a actualização automática do valor de imóveis, presentes na base de 

dados do SGA, bem como das Caixas Agrícolas que, embora não recorrem ao serviço de 

avaliações do SATA, queiram aderir ao projecto. 

De forma a assegurar o padrão de serviço de qualidade prestado às Caixas Agrícolas, ao nível 

das avaliações, tornarBseBá necessário, equacionar e redefinir o modelo organizacional do 

SATA. 

Relativamente à assistência técnica, continua a tendência de diminuição dos últimos anos, 

sendo esta reflexo quer do desinteresse dos associados e clientes, quer da evolução da 

actividade das Caixas Agrícolas. Deste modo não se prevê alterações nesta tendência. 

Quanto à actividade de elaboração de projectos de investimento no sector agrícola, no 

âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER), embora com 

procura reduzida, manteremos um técnico com conhecimentos, para responder às 

solicitações da Caixas Agrícolas. 

No âmbito da certificação energética, em 2011 continuaremos a dar resposta, às diversas 

necessidades das Caixas Agrícolas, tanto a nível do regulamento dos sistemas de climatização 

em edifícios (RSECE) como do regulamento das características de comportamento térmico 
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dos edifícios – fracções destinadas à habitação ou comércio (RCCTE), através de um 

protocolo com uma entidade especializada na matéria. 

Prevemos elaborar um plano de formação, especifico para os avaliadores do SATA e das 

Caixas Agrícolas protocoladas, bem como proceder à divulgação/formação sobre a nova 

aplicação informática. 

SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiiççççççççoooooooo        ddddddddeeeeeeee        AAAAAAAAuuuuuuuuddddddddiiiiiiiittttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ((((((((SSSSSSSSAAAAAAAAUUUUUUUUDDDDDDDD))))))))        

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

Mútuo, o Serviço de Auditoria analisará periodicamente os elementos de escrituração e as 

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

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

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

Banco de Portugal e pelas directivas da Caixa Central, avaliando e informando relativamente 

a cada CCAM, o seu grau de liquidez e solvabilidade, riscos em que incorrem, práticas de 

gestão e controlo dos riscos, metodologias adoptadas na avaliação dos seus activos, 

organização administrativa e a eficácia dos seus controlos internos. 

As auditorias continuarão a ser realizadas com base no critério de programação das CCAM 

em que o último trabalho foi realizado há mais tempo, dandoBse prioridade às auditorias que 

venham a ser solicitadas pela Caixa Central. De entre as Caixas Agrícolas a auditar em 2011 

farão parte as que venham a constar da lista a apresentar pelo FGCAM para esse ano. No 

início de 2011, depois de conhecido o pedido do Fundo de Garantia, comunicarBseBá ao 

Banco de Portugal, como é exigido, quais as Caixas que se prevê auditar em 2011. 

O Serviço de Auditoria continuará a dar resposta, imediata, aos trabalhos de investigação 

específicos relativos, nomeadamente, a irregularidades verificadas em Caixas Agrícolas, a 

pedido das próprias CCAM ou da Caixa Central. 

Durante o ano de 2011 continuarão a ser prestados esclarecimentos, directamente pelos 

auditores, sobre questões técnicas de diversa natureza colocadas pelas Caixas Agrícolas.  

ContinuarBseBá a avaliar e utilizar alguns dos instrumentos operacionais de gestão da 

informação preparados pela Caixa Central, de forma a se poder tirar a maior rentabilidade 

possível dos mesmos. Prosseguirá também a colaboração com o DFOA no âmbito das suas 

funções no SICAM e na medida das orientações que forem definidas. 

O quadro é actualmente composto por catorze técnicos, dos quais dois com funções de 

coordenação. 

A estabilidade do quadro técnico de auditores é essencial para a manutenção da qualidade e 

credibilidade do Serviço junto das entidades destinatárias dos relatórios de auditoria. 
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A conjuntura económica para 2011, continuará num clima que se prevê pouco favorável, 

com as previsões a apontar para uma situação de desaceleração da economia portuguesa, 

pairando o cenário de estagnação.  

Sensíveis a esta realidade e conscientes da necessidade de redução de custos por parte das 

Caixas Agrícolas e Empresas do Grupo, continuaremos o nosso esforço na redução gradual 

do preço dos nossos produtos, não esquecendo porém que é necessário também criar os 

devidos equilíbrios financeiros na própria estrutura da Federação, situação que tem sido 

alcançada em grande parte, pelo bom desempenho deste Serviço. 

Este desempenho só poderá ser alcançado através da acção desenvolvida pelas Caixas 

Agrícolas e respectivas Administrações que nos têm concedido excepcional apoio, quer com 

Caixas Agrícolas Associadas e Não Associadas, quer com Empresas do Grupo. 

AprovisionamentoAprovisionamentoAprovisionamentoAprovisionamento    

Correspondendo à Central de Compras do Crédito Agrícola, nesta área continuaremos a 

realizar criteriosa selecção dos nossos fornecedores, garantindo a qualidade dos 

produtos/serviços bem como tentando a sua aquisição a preços mais vantajosos para o 

Grupo. 

Numa área que consiste no fornecimento de produtos/serviços fundamentais ao desempenho 

da actividade diária das Caixas Agrícolas (ex: fornecimento de impressos bancários, brindes 

institucionais, consumíveis de papelaria e informáticos, equipamentos de escritório, 

equipamentos de segurança e de tratamento de dinheiro, e assistência técnica aos 

equipamentos), apelamos à união em torno da Central de Compras do Grupo, potenciando 

o seu poder negocial junto dos fornecedores, situação que nos levará a atingir os nossos 

intentos como seja a redução dos custos às Caixas. 

O nosso objectivo será sempre o de defender, da melhor forma possível, os interesses do 

Crédito Agrícola, disponibilizando produtos e serviços a preços competitivos e de qualidade, 

para isso contamos com a ajuda de todas as CCAM, Caixa Central e Empresas do Grupo.  

Neste domínio, como tem sido prática em anos anteriores, continuaremos a operar em 

consonância com os diversos Departamentos da Caixa Central: DCO, para efeitos de 

disponibilização de impressos actualizados às Caixas Agrícolas; com o DSA, garantindo o 

fornecimento de todo o estacionário; com o DMEP, tendo em conta o fornecimento de 

materiais a colocar na SIBS;  com o DO, na análise e disponibilização de equipamentos de 

tratamento de dinheiro;  com o DAC, no sentido de conceder aos cheques bancários maiores 

níveis de segurança;  e com o DM na apresentação dos brindes institucionais.  

Na componente dos consumíveis informáticos, é nossa intenção estabelecer parceria com a 

CA Informática, quer a nível do fornecimento interno, quer tendo em vista a disponibilização 

de informação sobre o parque de equipamentos existente no CA, permitindo ajustar a nossa 

gama de produtos (consumíveis informáticos) às necessidades do Grupo. 
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No sentido de introduzir melhorias ao serviço, iremos estabelecer ligação onBline com as 

transportadoras, aumentado a qualidade e tipo de informação a fornecer, sendo possível 

através desta ligação observar em que estado se encontra a mercadoria a entregar nas Caixas 

Agrícolas. 

Está projectado a criação de um Show Room nas instalações da Venda do Pinheiro, que será 

replicado em termos virtuais (3D), havendo a possibilidade de aceder a este via onBline, sendo 

esta ferramenta capaz de potenciar uma maior diversidade de produtos e serviços a 

disponibilizar ao Grupo.   

CenCenCenCentro de Produção Documentaltro de Produção Documentaltro de Produção Documentaltro de Produção Documental    

O Centro de Produção Documental do Crédito Agrícola, em 2011 irá completar 5 anos de 

laboração, sendo responsável pela produção/envio de toda a correspondência do Grupo para 

os seus clientes, na área da Banca e Seguros, pelo que se torna necessário realizar alguns 

investimentos de ajustamento da estrutura existente, em virtude do crescimento registado 

em termos de base de dados, bem como de produção de documentos.  

Esta estrutura foi criada para servir unicamente o Crédito Agrícola, pelo que 

desenvolvimentos futuros terão de ter em conta toda a dinâmica e estratégia do Grupo, 

pretendendo ser um elemento agregador e impulsionador de novos serviços a disponibilizar 

aos clientes. 

A conjuntura nem tem sido muito favorável à sua implementação, mas o próximo passo 

poderá ser a produção de alguns documentos bancários a cores, porque pensamos tratarBse 

de uma situação que marcará a diferença na comunicação com os clientes do Crédito 

Agrícola perante os demais Bancos. Para tal terá de ser criado novo projecto, que requer a 

participação da FENACAM (SPDA), Caixa Central (Departamento de Marketing) e CA Serviços 

(Departamento de Retalho). 

De referir que a componente “cor” já assume preponderância na elaboração/produção dos 

documentos Institucionais do Grupo (Plano de Actividades e Orçamento e Relatório e Contas, 

entre outros). 

Sendo um serviço que tem de dar respostas a necessidade diárias concretas, em timings de 

execução cada vez mais apertados e tendo em conta a crescente e natural exigência em 

termos de qualidade, os investimentos mencionados anteriormente e a considerar neste 

âmbito não irão reflectir qualquer alteração de preçário junto das Caixas Agrícolas.  

Gestão de ChequesGestão de ChequesGestão de ChequesGestão de Cheques    

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

assegurada pela FENACAM (SPDA), sendo de realçar o esforço que tem sido feito no sentido 

de colocar em maior detalhe a informação deste serviço com vista a imputação dos custos de 

consumo de cheques pelas Caixas Agrícolas e respectivas agências. 
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Por outro lado, continuaremos a operar em perfeito entendimento com o Departamento de 

Consultadoria e Organização (Caixa Central) e o Departamento de Retalho (CA Serviços), no 

que diz respeito à implementação e cumprimento das situações decorrentes da aplicação da 

legislação relacionada com os cheques. 

Nestas três áreas de actuação do SPDA, iremos continuar a fornecer o máximo de 

informação organizada, quer seja através de circulares, quer através de catálogos de 

produtos ou folhetos de divulgação dos serviços, utilizando a intranet (CAIS) para colocação 

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

InstalaçõesInstalaçõesInstalaçõesInstalações    

Sabendo que as condições de trabalho são fundamentais para o correcto desempenho de 

cada função, iremos continuar a proporcionar aos nossos Colaboradores as melhores 

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

exerceremos atitude activa no sentido de melhorar e preservar as instalações.  

Recursos HuRecursos HuRecursos HuRecursos Humanosmanosmanosmanos    

A equipa do SPDA é constituída por dezanove Colaboradores (sendo que quatro elementos 

estão a colaborar em regime de subcontratação). Para 2011, a estrutura do quadro de 

pessoal do SPDA poderá ter de ser alterada, caso se concretize a intenção de construção do 

Show Room (físico e virtual), bem como o desenvolvimento de um serviço interno para a 

Federação, como seja a digitalização do seu arquivo físico, de forma a proporcionar a sua 

consulta aos diversos Serviços, uma vez que este se encontra nas instalações da Venda do 

Pinheiro (SPDA). 

ResultadosResultadosResultadosResultados    

Vendas de Produtos: € 2.350.000,00. 

Esta rubrica representa as vendas de produtos às Caixas Agrícolas, Caixa Central e Empresas 

do Grupo. Consideramos um valor inferior comparativamente com os últimos anos, dando 

continuidade à política da redução gradual de preços operada em 2010. 

Prestação de Serviços: € 3.110.000,00. 

Em termos de prestação de serviços, daremos igualmente continuidade à política 

estabelecida em anos anteriores, ou seja, de manter o actual preçário às Caixas Agrícolas, 

não reflectindo qualquer actualização em termos de inflação: 

− Contratos/Assistência Técnica de Equipamentos: € 110.000,00; 

− Centro de Produção Documental: € 2.500.000,00; 

− Gestão de Cheques: € 500.000,00 (reflectindo o novo modelo de facturação deste 

serviço às Caixas).  

Total Orçamentado para 2011: € 5.460.000,00.  
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SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiiççççççççoooooooo        AAAAAAAAddddddddmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvvvvoooooooo        eeeeeeee        FFFFFFFFiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooo        ((((((((SSSSSSSSAAAAAAAAFFFFFFFF))))))))        

O SAF da FENACAM é o departamento de apoio a grande parte da actividade da Federação. 

Aqui são tratados todos os aspectos referentes às questões fiscais, contabilísticas e 

financeiras, podendo destacarBse por área a sua importância:   

− Área Financeira, efectuaBse todo o controlo dos fluxos financeiros e sua adequação, 

análise da informação financeira e bem como toda a Gestão de Tesouraria; 

− Área Contabilística e Fiscal, nesta área são abordadas todas as matérias relacionadas 

com a Contabilidade, Fiscalidade e seu devido enquadramento nas necessidades 

organizativas da Fundação. São, igualmente, produzidas as peças contabilísticas e 

financeiras, mensais e anuais; 

− Área de Pessoal, nesta vertente é tratado o processamento dos vencimentos, 

acompanhamento da legislação laboral, manutenção do arquivo de pessoal e a 

gestão do processo de medicina e saúde no trabalho. 

Além destas áreas ainda tem como responsabilidade a manutenção do edifício, a 

monitorização e manutenção dos equipamentos informáticos e o serviço de expedição de 

correio e estafeta. 

O seu desempenho ao longo dos anos temBse pautado por níveis de qualidade elevados, 

prestando um serviço cada vez mais adequado às necessidades da FENACAM. O ano de 

2010 foi um ano de grandes transformações a nível contabilístico com a entrada do novo 

Sistema de Normalização Contabilística (SNC), efeitos que se farão sentir na melhoria da 

qualidade da informação produzida. 

Em finais de 2010 vimos sair a Coordenadora do Departamento, já com alguns anos de 

serviço, deixando uma imagem de rigor, seriedade e empenho. Assim o quadro de pessoal 

mantémBse estável, existindo unicamente a substituição do responsável, distribuído da 

seguinte forma: 

− Um Chefe de Serviço; 

− Três Colaboradores para a Contabilidade, Tesouraria, Pessoal, Informática e 

Manutenção; 

− Dois Colaboradores para o apoio logístico. 

Pelos motivos acima enunciados, 2011 não será um ano diferente neste Departamento, 

necessitando de formar cada vez mais os seus colaboradores face às exigências do mercado. 

Esta será uma aposta para 2011, tal como já foi no passado. As grandes exigências das 

temáticas aqui tratadas assim o obrigam. 
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OOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            

O orçamento da FENACAM para 2011 foi concebido tendo em conta o Plano de Actividades 

dos vários Serviços da Federação, bem como levando em linha de conta a conjuntura 

económica para o ano em causa. Embora o próximo ano se revista de um grande grau de 

incerteza face à grave situação económica, politica e social do país, tentouBse diminuir esse 

risco utilizando as estimativas divulgadas pelo Banco de Portugal no seu Boletim Económico 

de Outono. 

No plano de actividades de 2010 foi realçado o impacto das novas normas contabilísticas que 

entrariam em vigor no referido ano. Embora a contabilidade esteja já a ser reconhecida de 

acordo com o novo normativo, ainda não foi terminado o estudo do impacto do mesmo nas 

contas. Está em fase de conclusão um estudo da consultora PriceWaterhouse Coopers para 

apuramento dos ajustamentos necessários, que conduzirá ao cumprimento dentro do prazo 

legal das exigências do novo Sistema de Normalização Contabilística. 

Os valores estimados para 2011 tiveram por base as contas de Setembro extrapoladas para 

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

existentes à data. 

                                                                                                                                                                                           Valores em euros 

ORÇAMENTO 2011                                                              ORÇAMENTO 2011                                                              ORÇAMENTO 2011                                                              ORÇAMENTO 2011                                                                                                                                                                              

2009 2009 2009 2009     2010 2010 2010 2010     2010 2010 2010 2010     2011 2011 2011 2011     
        

RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    

RENDIMENTOS E GRENDIMENTOS E GRENDIMENTOS E GRENDIMENTOS E GASTOSASTOSASTOSASTOS                                    

  Vendas 3.087.274 2.650.000 2.307.225 2.350.0002.350.0002.350.0002.350.000    

  Prestações de Serviços     3.948.733 3.520.000 3.706.455 3.693.0003.693.0003.693.0003.693.000    

  Subsídios à Exploração  250.000 225.000 250.000 250.000250.000250.000250.000    

  CMVMC  (2.596.759)       (2.240.800)     (2.059.758)   (2.03  (2.03  (2.03  (2.031.500)1.500)1.500)1.500)    

  FSE  (2.347.711)       (2.009.700)     (2.008.152)   (1.850.000)  (1.850.000)  (1.850.000)  (1.850.000)    

  Gastos com o Pessoal  (3.126.468)       (3.327.000)     (3.212.454)   (3.290.000)  (3.290.000)  (3.290.000)  (3.290.000)    

  Outros Rendimentos e Ganhos   1.695.296         1.748.180       2.268.192     1.293.472    1.293.472    1.293.472    1.293.472     

  Outros Gastos e Perdas       (40.978)            (23.500)          (35.000)       (35.000)      (35.000)      (35.000)      (35.000)    

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

  869.387   869.387   869.387   869.387           542.180       542.180       542.180       542.180      1.216.508  1.216.508  1.216.508  1.216.508           379.972       379.972       379.972       379.972     

  Reversões de Depreciação e de Amortização       (192,76) 0 0 0000    

  Gastos de Depreciação e de Amortização     (382.805)          (385.000)        (329.125)      (320.000)     (320.000)     (320.000)     (320.000)    

Resultado OperacionalResultado OperacionalResultado OperacionalResultado Operacional      486.389   486.389   486.389   486.389           157.180       157.180       157.180       157.180         887.384     887.384     887.384     887.384            59.972        59.972        59.972        59.972     

  Juros e Rendimentos Similares Obtidos 23.992 19.750 20.355 25.00025.00025.00025.000    

  Juros e Gastos Similares Obtidos       (77.202)            (70.000)            (5.378)         (8.080)        (8.080)        (8.080)        (8.080)    

Resultado Antes de ImpostosResultado Antes de ImpostosResultado Antes de ImpostosResultado Antes de Impostos      433.179   433.179   433.179   433.179           106.930       106.930       106.930       106.930         902.361     902.361     902.361     902.361            76.892        76.892        76.892        76.892     

  Imposto Rendimento Período     (123.742) 0 0 0000    

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODORESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO      309.437   309.437   309.437   309.437           106.930       106.930       106.930       106.930         902.361     902.361     902.361     902.361            76.892        76.892        76.892        76.892     
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Os resultados previstos para 2010 acima descritos apresentam alguma distorção face ao 

Orçamentado para 2010, este desfasamento é explicado pelo reconhecimento no ano 

corrente da mais valia contabilística da venda do edifício da Pascoal de Melo no montante de 

€ 789.464,48. Expurgando o valor referido dos resultados expressos previstos para 2010, o 

Resultado Liquido Previsto rondaria os € 110.000,00, dentro do valor Orçamentado. 

De realçar, igualmente, que o Orçamento apresentado reflecte uma vontade de diminuir 

gastos, sejam eles de funcionamento ou directamente relacionados com as actividades de 

apoio às Caixa Agrícolas. 

Para a obtenção do orçamento de 2011 foram considerados os seguintes pressupostos: 

RRRRRRRReeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooossssssss        

Vendas de MercadoriasVendas de MercadoriasVendas de MercadoriasVendas de Mercadorias    

Nesta conta são registadas as vendas da área de aprovisionamento do SPDA às CCAM 

associadas e Empresas do Grupo e a evolução esperada é a que se pode observar pelo 

quadro seguinte: 

 

Na senda da política gradual de redução de preços, estimou o SPDA uma valor abaixo da 

inflação prevista. 

 

Prestações de ServiçosPrestações de ServiçosPrestações de ServiçosPrestações de Serviços    

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

 2009200920092009        2010201020102010        2010201020102010    2011201120112011        
    RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
SATASATASATASATA    740.239740.239740.239740.239    696969690.0000.0000.0000.000    585.585.585.585.850850850850    583583583583.000.000.000.000    
Avaliações Imobiliárias 688.486 650.000 566.695 580580580580.000.000.000.000    
Assistência Técnica CCAM 36.662 30.000 9.228 3333.000.000.000.000    
Projectos Investimento e Certificação Energética 15.091 10.000 9.927 0000    
SPDASPDASPDASPDA    3333....182.25182.25182.25182.259999    2.8302.8302.8302.830.000.000.000.000    3.3.3.3.120120120120....605605605605    3.113.113.113.110.0000.0000.0000.000    
Protocolos SPDA 125.226 85.000 133.167 110110110110.000.000.000.000    
CPD  2.808.868 2.520.000 2.618.003 2.502.502.502.500.0000.0000.0000.000    
Gestão Cheques CA 248.165 225.000 369.435 500500500500.000.000.000.000    
Serviço AuditoriaServiço AuditoriaServiço AuditoriaServiço Auditoria    26.23526.23526.23526.235    0000    0000    0000    
Auditorias a Não Associadas 26.235 0 0 0000    

TOTALTOTALTOTALTOTAL 3.3.3.3.948948948948....737373733333    3.5203.5203.5203.520.000.000.000.000    3.7063.7063.7063.706....455455455455    3.6933.6933.6933.693.000.000.000.000    

 

 2002002002009999    2222010010010010    2010201020102010    2011201120112011    
    RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
   VENDAS   VENDAS   VENDAS   VENDAS    3.087.274 2.650.000 2.307.225 2.2.2.2.333350.00050.00050.00050.000    

Euros 

Euros 
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Os pressupostos utilizados na sua orçamentação foram os seguintes: 

Serviço de Apoio Técnico (SATA) 

− Avaliações Imobiliárias – foi considerado que as avaliações imobiliárias se manteriam 

dentro dos mesmos montantes do ano de 2010, face à conjuntura económica esperada; 

− Assistência Técnica às CCAM – a exemplo de anos anteriores continua a notarBse a 

diminuição deste serviço. 

Serviço de Produção Documental e Aprovisionamento (SPDA) 

− Protocolos SPDA – a politica de preços seguida, de manutenção do precário, associada a 

um clima de incerteza económica levaram à consideração de um valor de receita abaixo 

dos últimos anos; 

− Centro de Produção Documental (CPD) – a construção da receita desta rubrica obedece à 

mesma filosofia das restantes, pautandoBse por um congelamento do preçário e 

consequente abaixamento de custos a imputar às Caixas;    

− Gestão de Cheques CA – a alteração de metodologia da imputação do custo dos 

cheques às Caixas Agrícolas desde Julho de 2010, retira comparabilidade a esta rubrica 

com anos anteriores. O valor dos cheques passou a ser contabilizado directamente pela 

FENACAM às Caixas Agrícolas, quando em anos anteriores dizia respeito unicamente à 

gestão processual dos mesmos. Além disso obteveBse do fornecedor, por negociação, 

uma redução de 25% nos custos de fornecimento.    

Subsídios à ExploraçãoSubsídios à ExploraçãoSubsídios à ExploraçãoSubsídios à Exploração    

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

(FGCAM) relativa às auditorias solicitadas por este organismo. 

A sua evolução nos últimos anos tem sido a seguinte: 

 Nº Auditorias Pedidas pelo FGCAMNº Auditorias Pedidas pelo FGCAMNº Auditorias Pedidas pelo FGCAMNº Auditorias Pedidas pelo FGCAM    EvoluçãoEvoluçãoEvoluçãoEvolução    
Ano 2006Ano 2006Ano 2006Ano 2006    26 B10% 
Ano 2007Ano 2007Ano 2007Ano 2007    24 B8% 
Ano 2008Ano 2008Ano 2008Ano 2008    20 B17% 
Ano 2009Ano 2009Ano 2009Ano 2009    20 0% 
Ano 201Ano 201Ano 201Ano 2010000    20 0% 

ManteveBse a tendência dos últimos três anos, não se alterando o número de auditorias 

solicitadas. 

ConsiderouBse, assim, para o ano de 2011 uma manutenção no número de pedidos, 

correspondentes a um rendimento esperado de € 250.000,00. 
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Outros RendOutros RendOutros RendOutros Rendimentos e Ganhosimentos e Ganhosimentos e Ganhosimentos e Ganhos    

Rendimentos Suplementares 

Reflectem as comissões obtidas com iniciativas levadas a cabo pelo SPDA, apresentando nos 

últimos anos valores realizados muito residuais pelo que não foi previsto qualquer montante 

para 2011.        

Ganhos em Alienação de Activos Fixos 

Esta rubrica influenciará unicamente o previsto para 2010, no montante de € 789.464,48, 

dizendo respeito à mais valia contabilística ocorrida devido à venda do edifício sede da 

Pascoal de Melo. Por esta via a rubrica do Orçamento, Outros Rendimentos e Ganhos, 

sofrerá uma quebra abrupta em 2011, visto que a receita evidenciada em 2010 é de 

natureza extraordinária. 

Quotização Estatutária 

Esta conta reflecte o valor estimado para a Quotização de 2011, a pagar pelas CCAM 

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

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

− Parte Fixa: € 2.500,00; 

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

aprovadas disponíveis – ano 2009) definida anualmente. 

Evolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização EstatutáriaEvolução da Quotização Estatutária    
 2009200920092009    2020202010101010    2020202010101010          2011      2011      2011      2011    
 RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamOrçamOrçamOrçamentadoentadoentadoentado    

Quotização Fixa (*Quotização Fixa (*Quotização Fixa (*Quotização Fixa (*))))           
Nº Associadas 87 84 84 80808080    
Valor 221.945 210.000 210.000 202020200.0000.0000.0000.000    

Quotização VariávelQuotização VariávelQuotização VariávelQuotização Variável           
% Activo Líquido 0,01470% 0,01400% 0,01010% 0,01010,01010,01010,01010%0%0%0%    
Valor 1.469.463 1.530.180 1.264.547 1.093.4721.093.4721.093.4721.093.472    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.691.4081.691.4081.691.4081.691.408    1.740.181.740.181.740.181.740.180000    1.4741.4741.4741.474.547.547.547.547    1.2931.2931.2931.293....472472472472    
(*)(*)(*)(*) O valor da quota fixa é anualmente afectado negativamente pelas fusões, proporcionalmente, conforme data de escritura. 

No cálculo da quotização fixa considerouBse a redução de quatro CCAM em virtude de 

fusões previstas. 

Juros, DividendoJuros, DividendoJuros, DividendoJuros, Dividendos e Outros Rendimentos Similaress e Outros Rendimentos Similaress e Outros Rendimentos Similaress e Outros Rendimentos Similares    

Para 2011 orçamentaramBse os seguintes valores: 

− Face a um previsível aumento das taxas de juro, ainda que reduzido, foi considerado um 

valor aproximado de € 4.500,00 em juros de aplicação de excedentes de tesouraria; 

− O valor restante de € 20.500,00 previsto diz respeito a dividendos esperados em 

participações. 

Euros 
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GGGGGGGGaaaaaaaassssssssttttttttoooooooossssssss        

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

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

SPDA com a seguinte evolução: 

Evolução do CMVMCEvolução do CMVMCEvolução do CMVMCEvolução do CMVMC    
 2009200920092009    2010201020102010    2010201020102010    2011201120112011    
 RealizadoRealizadoRealizadoRealizado    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    

Consumo de MercadoriasConsumo de MercadoriasConsumo de MercadoriasConsumo de Mercadorias           
Aprovisionamento 2.352.036 2.014.000 1.868.985 1111....856856856856....555500000000    
Consumo de MatériasConsumo de MatériasConsumo de MatériasConsumo de Matérias           
CPD – Centro Produção Documental 244.723 226.800 190.773 175175175175....000000000000    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.596.7592.596.7592.596.7592.596.759    2.2402.2402.2402.240....800800800800    2.0592.0592.0592.059....758758758758    2.031.52.031.52.031.52.031.500000000    

    Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)    

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

2009200920092009    2010201020102010    2010201020102010    2011201120112011    
        

        Orçamentado  Orçamentado  Orçamentado  Orçamentado      PrevistoPrevistoPrevistoPrevisto    OrçamentadoOrçamentadoOrçamentadoOrçamentado    
SERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                    
    Trabalhos Especializados 1.341.792,74 1.201.500,00 1.250.845,61 1.164.000,001.164.000,001.164.000,001.164.000,00    
    Publicidade e Propaganda 900,00 1.000,00 5.317,08 2.660,002.660,002.660,002.660,00    
    Vigilância e Segurança 27.630,45 5.100,00 9.883,14 4.350,004.350,004.350,004.350,00    
    Honorários 55.389,30 33.850,00 27.075,50 26.500,0026.500,0026.500,0026.500,00    
    Comissões 106.200,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00    
    Conservação e Reparação 115.778,83 92.750,00 107.471,54 80.300,0080.300,0080.300,0080.300,00    
MATERIAISMATERIAISMATERIAISMATERIAIS                  
    Livros e Doc.Técnica 997,90 985,00 840,05 855,00855,00855,00855,00    
    Material de Escritório 20.459,14 24.350,00 23.028,05 23.500,0023.500,0023.500,0023.500,00    
    Artigos p/Oferta 7.333,32 5.000,00 10.642,10 10.830,0010.830,0010.830,0010.830,00    
    Material de Embalagem 4.616,36 5.000,00 2.478,96 2.520,002.520,002.520,002.520,00    
ENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOSENERGIA E FLUIDOS                  
    Electricidade 35.308,80 27.600,00 27.430,94 20.730,0020.730,0020.730,0020.730,00    
    Combustíveis  52.158,25 66.500,00 61.073,93 62.170,0062.170,0062.170,0062.170,00    
    Água 2.435,10 1.565,00 2.588,61 2.630,002.630,002.630,002.630,00    
   Outros 55,20 0,00 40,60 0,000,000,000,00    
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTESDESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES                  
    Deslocações e Estadas 270.879,37 250.500,00 212.173,48 216.055,02216.055,02216.055,02216.055,02    
    Transporte de Mercadorias 59.040,91 59.000,00 45.405,28 46.220,0046.220,0046.220,0046.220,00    
SERVIÇOS DIVERSOSSERVIÇOS DIVERSOSSERVIÇOS DIVERSOSSERVIÇOS DIVERSOS                  
    Rendas e Alugueres 4.500,00 6.500,00 18.000,00 0,000,000,000,00    
    Comunicação 90.307,33 100.000,00 80.280,33 81.725,0081.725,0081.725,0081.725,00    
    Seguros 29.745,51 29.500,00 27.225,17 27.715,0027.715,0027.715,0027.715,00    
    Contencioso e Notariado 197,18 700,00 454,72 0,000,000,000,00    
    Despesas de Representação 41.849,34 25.000,00 12.430,05 12.430,0012.430,0012.430,0012.430,00    
    Limpeza, Higiene e Conforto 51.012,69 33.300,00 31.780,61 22.870,0022.870,0022.870,0022.870,00    
    Outros Serviços 29.123,36 40.000,00 51.686,03 41.940,0041.940,0041.940,0041.940,00    

        TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.347.711,082.347.711,082.347.711,082.347.711,08    2.2.2.2.009.700,00009.700,00009.700,00009.700,00    2.008.151,802.008.151,802.008.151,802.008.151,80    1.850.000,001.850.000,001.850.000,001.850.000,00    

 

 

Euros 

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

− Evolução esperada da actividade da Federação; 

− Inflação prevista no Boletim Económico de Outono do Banco de Portugal, que à data 

estimava o valor de 1,8%; 

− Prudência face à conjuntura económica; 

− Aposta na redução de custos. 

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

− Trabalhos Trabalhos Trabalhos Trabalhos eeeespecializadosspecializadosspecializadosspecializados    – Esta rubrica representa a fatia de leão dos Fornecimentos e 

Serviços Externos (FSE), representando aproximadamente 63% dos mesmos. EstimaBse 

uma redução deste custo em 7%, visto que se aponta para uma cada vez melhor 

negociação de preços, a exemplos de anos anteriores. 

A quebra mais significativa estimaBse que será nos custos do CPD, com uma quebra de 

5% no seu valor. Esta performance é fruto de uma busca cada vez maior de melhor 

preços e condições, de modo a onerar o menos possível os custos das Caixas. Não 

esquecer que só esta subBrubrica dos FSE representa 50% da sua totalidade, a sua 

redução contribuirá significativamente para a meta de redução de 8% no total dos 

mesmos. 

Nesta rubrica para 2011 também diminuirá a verba para estudos de consultoria, que 

figuram em 2010 face a necessidades específicas da FENACAM, nomeadamente na 

implementação do novo sistema normativo contabilístico. 

− Rendas e aRendas e aRendas e aRendas e alugulugulugulugueeeeresresresres – o arrendamento de instalações para fazer face ao armazenamento 

provisório de documentação devido à mudança de instalações, já não será necessário 

incorrer em 2011. 

− Custos rCustos rCustos rCustos relacionados com as instalaçõeselacionados com as instalaçõeselacionados com as instalaçõeselacionados com as instalações – começou a sentirBse nas contas em 2010 o 

efeito da mudança de instalações, com um espaço mais adequado à dimensão das 

necessidades, diminuindo assim os custos de funcionamento. Foi considerado que para 

2011 esta tendência se manteria. 

Quanto às restantes rubricas foi considerado um crescimento tendo em conta o nível de 

actividade e a inflação prevista.    

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

Os gastos orçamentados para 2011 representam uma subida global de cerca de 2,4% face 

ao esperado para 2010 e tiveram em conta: 

− um acréscimo de 2,5% calculado sobre o valor das remunerações do pessoal, nele se 

englobando a actualização do ACT, promoções e prémios de desempenho; 
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− nos outros gastos com pessoal foi considerado que se mantinham constantes, 

nomeadamente, formação e  medicina do trabalho; 

− não foram consideradas novas admissões de pessoal; 

− passa a estar incluída nesta rubrica, face ao novo normativo contabilístico, os valores 

dispendidos com diferença da taxa juro suportada pela FENACAM ao abrigo do 

empréstimo à habitação concedidos no âmbito do ACT. 

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

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

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

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

Federação (cinco anos). 

Foi considerado que em 2011 não existiriam grandes modificações nas depreciações do 

imobilizado, mesmo que existam alguns investimentos existem bens que concluirão a 

totalidade da sua depreciação em 2011, conduzindo a uma redução do valor das 

depreciações em 2,8% face ao previsto para 2010. 

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

Impostos 

Para esta rubrica foi estimado um valor de € 1.300,00, dentro do previsto para o realizado 

em 2010. 

Quotizações 

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

Federação se encontra associada, nomeadamente CONFAGRI – Confederação Nacional de 

Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, OCPLP – Organização 

Cooperativista dos Povos de Língua Portuguesa, CICA – Confederação Internacional do 

Crédito Agrícola, AEBC – Associação Europeia de Bancos Cooperativos e IRU – União 

Internacional de Raiffeisen, prevendoBse um valor de cerca de € 17.000,00 dentro das 

estimativas de anos anteriores. 

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

Estão reflectidos nesta rubrica os gastos financeiros com: 

− juros de contratos de locação financeira de viaturas existentes e a substituir e de 

equipamentos existentes; 

− comissões bancárias. 
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Lisboa, 04 de Novembro de 2010 

 

A DIRECÇÃO 

Paulo Rebelo Barbosa de MacedoPaulo Rebelo Barbosa de MacedoPaulo Rebelo Barbosa de MacedoPaulo Rebelo Barbosa de Macedo 

CCAM do Alto Cávado e Basto    

Josué Cândido Ferreira dos SantosJosué Cândido Ferreira dos SantosJosué Cândido Ferreira dos SantosJosué Cândido Ferreira dos Santos 

CCAM de Ferreira do Alentejo 

Joaquim Maia IgrejaJoaquim Maia IgrejaJoaquim Maia IgrejaJoaquim Maia Igreja    

CCAM de Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Esposende 

José Manuel da Silva Ferreira MoreiraJosé Manuel da Silva Ferreira MoreiraJosé Manuel da Silva Ferreira MoreiraJosé Manuel da Silva Ferreira Moreira 

CCAM de Salvaterra de Magos 

Jorge Clemente AndréJorge Clemente AndréJorge Clemente AndréJorge Clemente André    

CCAM de Sobral de Monte Agraço 
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PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR             DDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOO             CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOO             FFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL            

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

Plano de Actividades e Orçamento (PAO) para o ano de dois mil e onze, apresentado pela 

Direcção da FENACAM B Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, 

Federação Cooperativa de Responsabilidade Limitada. 

O Conselho Fiscal analisou o Plano de Actividades e Orçamento para 2011 apresentado pela 

Direcção e verifica que o mesmo foi elaborado tendo em conta a evolução definida para cada 

um dos Serviços da Federação, levando em linha de conta a projecção económica do Banco 

de Portugal para o próximo ano e a redução de custos perspectivada pela Direcção da 

FENACAM. 

Não registamos variações significativas nas principais rubricas em relação ao ano transacto. 

No entanto, salientamos uma redução da actividade da Central de Compras, de acordo, por 

um lado, mercê das fusões de algumas Caixas e ainda devido aos constrangimentos 

económicos que eventualmente se registarão nas associadas. 

O Resultado Liquido previsto está de acordo com o histórico desta Federação. Não é 

comparável ao ano de 2010, porque não se vislumbram mais valias como as registadas este 

ano. 

A gestão contratual de cheques CA passou a ser contabilizada directamente pela Federação 

às Caixas, acabando a intermediação que se verificava. Desta medida resultam benefícios 

directos para a FENACAM e suas associadas. 

As receitas resultantes da quotização estatutária (variável) continuarão a diminuir resultante 

da política de fusões entre Caixas. 

No final do mandato queremos referir a total disponibilidade dos Colaboradores dos 

respectivos Serviços da Federação no apoio prestado às solicitações deste Órgão. 
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Por último, aprazBnos referir o bom entendimento entre os Órgãos Sociais da Federação, no 

nosso caso, com especial relevância com a Direcção, com quem trabalhámos regularmente 

ao longo destes mandatos. Queremos agradecer particularmente ao Senhor Presidente e 

demais Directores a disponibilidade sempre evidenciada para com os membros deste Órgão. 

O Conselho Fiscal dá parecer favorável ao Plano de Actividades e Orçamento para 2011 

apresentado pela Direcção da FENACAM, propondo a sua aprovação pela Assembleia Geral. 

Lisboa, 04 de Novembro de 2010 

 

O CONSELHO FISCAL 

José António Aboim MadeiraJosé António Aboim MadeiraJosé António Aboim MadeiraJosé António Aboim Madeira    

CCAM do Guadiana Interior 

Vitorino António Canteiro de CarvalhoVitorino António Canteiro de CarvalhoVitorino António Canteiro de CarvalhoVitorino António Canteiro de Carvalho    

CCAM de Oliveira do Hospital 
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