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2. ANÁLISE FINANCEIRA

2.1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As contas do SICAM em 2009 foram influenciadas pelas condições particularmente 

desfavoráveis que caracterizaram a actual conjuntura, e sobretudo pela política monetária  

em vigor, a qual, visando a estabilização do sistema financeiro, e a sustentação e relançamento 

da actividade económica, se traduziu em injecções massivas de liquidez no sistema bancário  

que trouxeram as taxas Euribor para níveis mínimos históricos num lapso de tempo 

extremamente curto, como se referiu no enquadramento macroeconómico.

Esta descida abrupta das taxas Euribor teve um impacto muito adverso nas condições de exploração  

do SICAM que se manifestou quer ao nível da Caixa Central quer das Caixas Associadas.

Com efeito, em parte significativa da carteira de crédito, os juros estão indexados às taxas 

Euribor, pelo que a forte redução que se observou nestes referenciais de mercado implicou 

uma substancial queda dos proveitos associados à carteira de crédito.

Por outro lado, o ambiente de taxas de juro desmedidamente baixas criou importantes 

limitações e condicionantes à rentabilização adequada ao nível da Caixa Central dos fundos 

que constituem a reserva de liquidez do Grupo.

O impacto adverso da evolução das taxas Euribor está bem patente na comparação das taxas  

do crédito e das principais aplicações de 2008 e 2009, que evidencia uma drástica e generalizada 

redução em todas as taxas activas.

Esta trajectória das taxas activas foi acompanhada por uma evolução, igualmente em baixa, 

das taxas dos depósitos, mas que ficou bastante aquém da queda das primeiras, uma vez que 

as taxas dos depósitos, quando nos aproximamos de níveis mínimos, apresentam resistência 

à descida, e além disso, a concorrência pela captação de recursos, que se mantém muito viva, 

funcionou como um importante factor de suporte dos seus níveis.

Nestas condições, a Margem Financeira, principal componente do Produto Bancário, sofreu 

em 2009 uma contracção muito considerável em relação ao valor que registara em 2008  

e nos anos mais recentes, situando-se no exercício findo em 315,2 milhões de euros, contra 

403,2 milhões em 2008 (-21,8%), 387,1 milhões em 2007 (-18,6%) e 351,4 milhões em 2006.
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SICAM - Margem Financeira Valores em milhões de euros, excepto %

2007 2008 2009
Variação 09/08

Absoluta ∆ %

Juros recebidos 612,6 676,9 516,6 -160,4 -23,7%

Aplicações em Instituições de Crédito 61,1 85,5 37,7 -47,7 -55,9%

Crédito sobre Clientes 516,8 558,0 425,8 -132,2 -23,7%

Aplicações em Títulos 34,8 33,5 53,0 19,6 58,4%

Juros pagos 225,5 273,7 201,4 -72,4 -26,4%

Recursos de Instituições de Crédito 9,4 15,6 7,2 -8,4 -53,7%

Recursos de Clientes 210,9 246,8 177,2 -69,7 -28,2%

Outros passivos financeiros 5,2 11,3 17,0 5,7 50,0%

Margem financeira 387,1 403,2 315,2 -88,0 -21,8%

A análise da Margem Financeira ao longo do ano de 2009, considerando os valores trimestre  

a trimestre, torna manifesto o impacto da descida da Euribor na evolução observada. Constata-se, 

com efeito, que o decréscimo da Margem Financeira em 2009, comparativamente aos períodos 

homólogos de 2008, se foi acentuando ao longo do ano à medida que as taxas Euribor evoluíam 

para níveis cada vez mais baixos.

Assim, no que toca às Caixas Associadas a redução da Margem Financeira em termos homólogos 

foi de 6,1% no 1º trimestre, e de 21,7% e 35% respectivamente nos 2º e 3º trimestres, apesar 

da criação pela Caixa Central do Depósito a Prazo Especial, que permitiu remunerar uma 

parte dos depósitos das Caixas com majoração face às taxas de tabela. No 4º trimestre, porém,  

a variação negativa esbateu-se para 27,6%. No caso da Caixa Central, a variação homóloga  

da Margem Financeira só foi positiva nos 1º e 2º trimestres (5,7% e 3,4%), sendo já negativa  

no 3º trimestre (-3,4%) e muito negativa (-18,8%) no 4º trimestre. Para esta evolução contribuiu, 

sobretudo, o facto de a Caixa Central ter decidido manter invariante, desde Maio de 2009,  

as taxas de remuneração dos depósitos das Caixas, apesar do incessante abaixamento das 

taxas do mercado interbancário.
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Constata-se, aliás, que parte substancial (73,9%) da redução da margem financeira do SICAM 

no exercício de 2009 foi registada no segundo semestre, em que o nível médio da taxa Euribor 

a 3 meses desceu para 0,712% e o da taxa a 6 meses para 0,966%.

Evolução semestral da Margem Financeira  Milhões de euros

2008 2009
Variação 09-08

Absoluta ∆ %

1° semestre 195,3 172,3 -23,0 -11,8% 

2° semestre 207,9 142,9 -65,0 -31,3%

TOTAL 403,2 315,2 -88,0 -21,8%

Nas outras rubricas do Produto Bancário, registou-se uma evolução positiva em resultado  

de activos financeiros, com um ganho em 2009 de 2,8 milhões de euros, contra uma perda 

de 0,5 milhões em 2008, sendo também de assinalar o crescimento observado no saldo  

de comissões, de cerca de 4 milhões de euros, passando de 87 milhões em 2008 para  

91,1 milhões em 2009, o que em termos relativos corresponde a uma variação de +4,7%.

Em relação aos resultados de activos financeiros a perda de 2008 foi essencialmente devida  

à menos-valia sofrida num produto de investimento do Rabobank, tendo por sua vez os ganhos 

mais significativos de 2009 decorrido da valorização da posição cambial, da reavaliação ao justo 

valor de obrigações de dívida pública portuguesa e também de dividendos em instrumentos 

de capital.

Nas comissões recebidas, para além das relativas à remuneração de serviços bancários gerais, 

que atingiram 66,6 milhões de euros, assumem especial importância as comissões geradas 

na área de cartões (de débito e crédito), que perfizeram 26,8 milhões em 2009. Igualmente 

relevantes são as comissões relativas à actividade seguradora, que evidenciam aliás tendência 

de crescimento – atingindo 8 milhões em 2009 – ficando, porém, ainda significativamente 

aquém das outras comissões acima referidas no seu contributo para o Produto Bancário.  

No respeitante às comissões relativas a fundos de investimento, o seu peso mantém-se 

diminuto.
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Comissões Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009
Variação 09/08

Absoluta ∆ %

Comissões recebidas 96,9 101,6 4,7 4,8%

Por garantias prestadas 6,0 5,6 -0,4 -6,3%

Por serviços prestados 67,6 73,1 5,5 8,1%

Outras 23,3 22,8 -0,4 -1,9%

Comissões pagas 9,9 10,5 0,6 6,1%

Por serviços bancários de terceiros 9,3 9,8 0,5 5,9%

Outras 0,6 0,6 0,1 9,1%

Comissões líquidas 87,0 91,1 4,1 4,7%

Por fim, no respeitante à rubrica residual de outros resultados líquidos de exploração, 

observou-se em 2009 uma diminuição acentuada do seu contributo para o Produto Bancário, 

que se cifrou em 14,6 milhões de euros, contra 23,2 milhões em 2008 (-37,3%) e 23,4 milhões 

em 2007.

SICAM - Comissões Recebidas
Milhões de euros

0,2 M.e.
0%8 M.e.

8%

26,8 M.e.
26,4%

66,6 M.e.
66%

Comissões por serviços diversos Comissões de cartões (débito e crédito)

Comissões de seguros Comissões de fundos
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Face à evolução que se apontou acima para as suas diversas componentes, o Produto Bancário 

do SICAM registou um decréscimo significativo em relação a 2008, caindo de cerca de 513 milhões 

de euros nesse ano para 423,6 milhões no último exercício (-17,4%). O Produto Bancário  

de 2009 é inclusivamente inferior ao que se registara em 2007 e praticamente do mesmo valor 

que em 2006. 

Em consequência da evolução negativa da margem financeira, a quota-parte do saldo  

de comissões no Produto Bancário, apesar do seu crescimento moderado, subiu de 17% em 

2008 para 21,5% em 2009. Esta componente do Produto Bancário apresenta no entanto potencial 

para crescimento mais significativo, podendo ser, com uma gestão e aplicação adequada  

do preçário, com a dinamização – com adequado controlo de risco – do negócio de cartões,  

e com o aumento da venda cruzada, um factor de atenuação do impacto da queda da margem 

financeira na conta de exploração consolidada do SICAM.

SICAM - Produto Bancário Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009
Estrutura

2008 2009

Margem Financeira 403,2 315,2 78,6% 74,4%

Comissões líquidas 87,0 91,1 17,0% 21,5%

Resultado de operações financeiras -0,5 2,8 -0,1% 0,7%

Outros resultados de exploração 23,3 14,6 4,5% 3,4%

Margem complementar 109,8 108,4 21,4% 25,6%

Total 513,0 423,6 100,0% 100,0%
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Os custos de funcionamento tiveram no exercício um acréscimo de 8,7 milhões de euros, 

representando uma variação de 3,2 % em relação a 2008, com um crescimento nos custos 

de pessoal de 4,0% e dos gastos gerais administrativos de 2,3%. As amortizações, por sua 

vez, tiveram um acréscimo de 5,3% implicando para os custos de estrutura no seu todo  

um incremento de 3,3%.

Evolução dos Custos de Funcionamento Milhões de euros

Variação

2008 2009 Absoluta ∆ %

Custos de Funcionamento 270,2 278,9 8,7 3,2%

     Custos de Pessoal 149,2 155,2 6,0 4%

     Gastos Gerais Administativos 120,9 123,6 2,7 2,3%

Amortizações 14,6 15,3 0,8 5,3%

Custos de estrutura 284,8 294,2 9,4 3,3%

2008 2009

Margem Financeira

Resultado de Operações Finaceiras

Outros resultados de exploração
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Nos custos de pessoal, a sua expressão está influenciada pela parcela respeitante a encargos 

com o fundo de pensões.

Nos gastos gerais administrativos, os acréscimos mais significativos ocorreram nas rubricas 

de rendas e alugueres (+18,2%, correspondendo a mais 1,3 milhões de euros), comunicação  

e despesas de expedição (+5,7%, importando em mais 613 mil euros), e serviços especializados 

de informática (+6,0%, significando uma variação absoluta de 2,1 milhões de euros). Embora sem 

grande expressão em valor absoluto, a variação relativa mais acentuada verificou-se em material 

de higiene e limpeza, como reflexo dos dispêndios relacionados com as medidas de prevenção  

da Gripe A (+34,9%, correspondendo a um acréscimo de 90.000 euros).

Evolução dos Gastos Gerais Administrativos - Principais Rubricas Milhares de euros

2008 2009
Variação

Absoluta ∆ %

Água 4.949 5.018 69 1,4%

Impressos e mat. consumo corrente 4.146 3.731 -414 -10%

Rendas e alugueres 7.108 8.399 1.291 18,2%

Comunicação e expedição 10.808 11.421 613 5,7%

Publicidade e publicações 9.195 8.180 -1.015 -11%

Custos com trabalho independente 6.380 6.795 415 6,5%

Conservação e reparação 6.454 5.842 -612 -9,5%

Serviços especializado de informática 35.170 37.271 2.101 6%

Em sentido contrário, verificaram-se reduções importantes em impressos e material  

de consumo corrente (-10% ou 414 mil euros), publicidade e publicações, em que se reduziu  

o dispêndio em mais de 1 milhão de euros (-11%), e ainda em conservação e reparação,  

em que se gastou menos cerca de 600 mil euros (-9,5%).

As rubricas de maior peso nos gastos gerais administrativos são os serviços especializados 

de informática que, totalizando 37,3 milhões de euros, representam mais de 30% do total,  

e comunicação e despesas de expedição, cujo montante anual de 11,4 milhões de euros perfaz 

9,2% do total.
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Embora o crescimento dos custos de funcionamento e de estrutura tenha sido relativamente 

contido em 2009, a evolução negativa do Produto Bancário prejudicou o rácio de eficiência  

do SICAM, o qual se elevou de 55,5% em 2008 para 69,5%.

As provisões do exercício montaram a 80,5 milhões de euros, apresentando um pequeno 

acréscimo (+1,2%) sobre o nível de provisionamento de 2008, que se situara em 79,5 milhões. 

No montante total das provisões, a parcela dominante é naturalmente a que corresponde  

às correcções de valor associadas a créditos a Clientes (77,9 milhões de euros), havendo ainda 

a registar as provisões que decorrem do reconhecimento de imparidade em outros activos – 

em que se incluem os bens recebidos em dação para reembolso de créditos e menos valias 

em unidades de participação –, com um valor total de 2,6 milhões de euros contra 1,2 milhões 

em 2008.

Provisões do Exercício  milhões de euros

2008 2009
Variação 09-08

Absoluta ∆ %

Correcção de valor em Crédito de Clientes 77,6 77,9 0,3 0,4

Imparidade de outros activos 1,2 2,6 1,4 115,9

TOTAL (*) 79,5 80,5 1,0 1,2

(*) Incluindo outras rubricas de reduzido valor

Apesar de as provisões do exercício pouco terem crescido em relação a 2008, a forte redução  

que se verificou na Margem Financeira implicou que em 2009 tivesse aumentado 

expressivamente a absorção da Margem Financeira pelo esforço de provisionamento, o qual 

se cifrou neste exercício em 25,5% contra 19,7% no exercício transacto e 18,4% em 2007.
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Tendo em conta o atrás descrito, os resultados consolidados a nível do SICAM registaram uma 

significativa quebra em 2009 comparativamente a 2008, ano em que haviam atingido nível recorde. 

Como também decorre do que se referiu anteriormente, os resultados foram sobretudo penalizados 

pela política monetária em vigor, factor que no caso do SICAM foi em 2009 manifestamente mais gravoso 

do que o impacto directo da actual crise no crédito vencido e no esforço de provisionamento associado.

Decomposição do Resultado do Exercício Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009
Variação

Absoluta ∆ %

Margem Financeira  403,2  315,2 -88,0 -21,8% 

Comissões 87,0 91,1 4,1 4,7%  

Result. Activos Financeiros -0,5 2,8 3,3 -

Out result (líq) de exploração 23,3 14,6 -8,7 -37,3%

PRODUTO BANCÁRIO 513,0 423,6 -89,3 -17,4%

Custos de funcionamento 270,2 278,9 8,7 3,2% 

Amortizações 14,6 15,4 0,8 5,3%

Provisões 79,5 80,5 1,0 1,2%

Result. antes Impostos 148,6 48,9 -99,8 -67,1%

Impostos correntes -44,5 -16,0 28,5 -64,0% 

Impostos deferidos 17,0 9,5 -7,2 -42,4%

Resultado Líquido 121,1 42,3 -78,8 -65,0% 

Cash Flow 215,3 138,2 -77,1 -35,8%

Absorção da Margem Financeira por Provisões
Milhões de euros
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A incidência das provisões para impostos correntes (IRC) montou em 2009 a 28,5%, apresentando 

apenas uma ligeira descida em relação ao nível de 2008, perspectivando-se assim que o SICAM 

continue a apresentar uma taxa de tributação efectiva comparativamente elevada.

No tocante aos indicadores sintéticos de rentabilidade – rácio de rentabilidade do activo (ROA) 

e rácio de rentabilidade dos capitais próprios (ROE) – nos quais o SICAM, nos últimos anos,  

tem apresentado níveis favoráveis face ao conjunto da banca, as condições de exploração mais 

adversas do exercício findo traduziram-se naturalmente numa descida significativa dos seus valores.

Indicadores de Rendibilidade* e Eficiência

2008 2009

ROA (rentabilidade do Activo) 1,10% 0,36%

ROE (rentabilidade dos Capitais Próprios) 13,08% 4,28%

RAI / Activo Líquido 1,35% 0,42%

Produto Bancário / Activo Líquido 4,68% 3,60%

Rácio de Eficiência 55,51% 69,45%

* Considerando a média dos valores dos extremos do Activo líquido e dos Capitais Próprios de cada exercício.

Resultado Líquido
Milhões de euros

2008 2009

121,1

42,3

Resultado Antes de Imposto
Milhões de euros

2008 2009

148,6

48,9

*Média com base nos valores dos extremos

ROE

4,28%2009

2008 13,08%

ROA

0,360%=

= x

x

x= 1,1041%

Activo*

Situação Líquida*

11,89

11,84
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2.2. EVOLUÇÃO DO BALANÇO

A consolidação de contas do SICAM, e do Grupo no seu todo, em 2008 e 2009, foi já em ambos 

os exercícios efectuada no novo enquadramento contabilístico estabelecido pelas Normas 

Internacionais de Relato Financeiro, sendo assim as contas dos dois exercícios directamente 

comparáveis, sem necessidade de ajustamentos1.

Sicam - Balanço em 31 de Dezembro Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009
Variação 09/08 

Absoluta ∆ %

Activo 11.447,3 12.096,9 649,6 5,7%

     Disponibilidades 476,7 387,6 -89,1 -18,7%

     Aplicações em Instituições de Crédito 1.429,5 907,6 -521,8 -36,5%

     Crédito a Clientes (líquido) 7.945,3 8.391,5 446,2 5,6%

     Aplicações em Titulos (líquido) 913,1 1.617,6 704,4 77,1%

     Investimentos em Filiais 90,2 88,2 -1,9 -2,2%

     Outros Activos 592,5 704,3 111,8 18,9%

Passivo 10.468,2 11.097,2 629,1 6,0%

     Recursos de Instituições de Crédito 496,5 700,8 204,3 41,1%

     Recursos de Clientes 9.612,5 10.070,1 457,5 4,8%

     Provisões 8,4 11,1 2,8 33,0%

     Instrumentos Representativos de Capital 17,7 33,7 16,0 90,1%

     Outros passivos subordinados 188,6 155,1 -33,5 -17,8%

     Outros passivos 144,5 126,5 -18,0 -12,4%

Capitais Próprios 979,1 999,7 20,6 2,1%

Total de Passivo + Capital 11.447,3 12.096,9 649,6 5,7%

1 As contas consolidadas de 2007, recorde-se, tinham sido ainda elaboradas de acordo com as NCA.
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O activo líquido do SICAM, que montava a 11,4 mil milhões de euros no final de 2008, ultrapassou 

em Dezembro de 2009 os 12 mil milhões de euros, o que correspondeu a um incremento  

de 5,7%, sensivelmente igual ao que se verificou no crédito a Clientes, líquido de provisões 

para crédito vencido e de cobrança duvidosa e do reconhecimento de imparidades. O valor 

bruto do crédito a Clientes, por sua vez, registou no mesmo período um crescimento de 5,8%.

Os recursos de Clientes, que constituem a base do financiamento do SICAM, que, como  

se sabe, não recorre aos mercados de capitais, registaram igualmente uma expansão,  

mas a ritmo ligeiramente inferior (4,8%) ao do crédito, ultrapassando no entanto, no final  

do exercício, 10.000 milhões de euros.

Esta situação traduziu-se num aumento do rácio de transformação dos recursos em crédito,  

que em 2009 se situou em 88%, contra 87% em 2008. O rácio de transformação mantém-se, assim, 

em nível bastante conservador, permitindo ao SICAM desfrutar de uma confortável situação  

de liquidez, consubstanciada em aplicações noutras instituições de crédito, títulos por elas 

emitidos e dívida pública. Note-se porém que o Rácio de Transformação em 2007 era de 81,5%.12 

1 Excluindo do valor do crédito as operações de papel comercial, na sua maioria, com garantia de bancos, o rácio 

de transformação de 2007 era de 79%, o de 2008 de 81,8% e o de 2009 de 83,4%.

20092008

11.447

Evolução do Activo
Milhões de euros

12.097

20082007 2009

Evolução do Crédito e Recursos de Clientes
Milhões de euros

9.158

7.467

9.613

8.373

10.070

8.859

Recursos de Clientes Crédito a Clientes Rácio de Transformação

88,0%
87,1%

81,5%



03 EVOLUÇÃO GERAL DA ACTIVIDADE 
DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

100

Um facto saliente na análise do balanço do SICAM relativo ao exercício de 2009 é a marcada 

alteração que ocorreu na estrutura do activo, espelhada na inversão das posições relativas 

das aplicações em instituições de crédito, cujo peso no total desceu de 12,5% no final  

de 2008 para apenas 7,5% em Dezembro último, e das aplicações em títulos, cujo peso 

subiu, simetricamente, de 8% para 13,4% no mesmo período. Paralelamente, verificou-se 

uma diminuição do peso das disponibilidades, de 4,2% para 3,2%, essencialmente explicada 

Estrutura do Activo
Milhões de euros
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em Títulos líq.
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pela menor expressão, no fim do último exercício, das disponibilidades em bancos centrais.  

Já no que toca ao peso relativo do crédito a clientes, que naturalmente é a componente 

dominante do activo, ele mantém-se, em termos líquidos, invariante nos dois anos em 69,4%.

Estrutura do Activo Líquido (% do total)

2008 2009

Disponibilidades 4,2% 3,2%

Aplicações em Instituições de Crédito 12,5% 7,5%

Crédito a Clientes (líquido) 69,4% 69,4%

Aplicações em Titulos (líquido) 8,0% 13,4%

Invest. Filiais, A. Tangíveis e A. Intangíveis 0,8% 0,7%

Outros Activos 5,2% 5,8%

100,0% 100,0%

As razões para a alteração na composição do activo do SICAM, privilegiando-se títulos em vez 

de aplicações noutras instituições de crédito, são essencialmente as que já foram referidas,  

a propósito da Caixa Central, no relatório anual desta instituição:

 Percepção de aumento do risco nas aplicações interbancárias na sequência da falência 

do banco americano Lehman Brothers;

 Descida incessante das taxas de juro no mercado monetário, em resultado das políticas 

de emergência adoptadas pelo BCE, visando a sustentação e estabilização do sistema 

financeiro e o relançamento da actividade económica;

 Rarefacção das transacções no mercado interbancário em virtude de as principais 

instituições terem passado a recorrer ao BCE, em grau incomparavelmente superior  

ao que se verificava antes da crise, para a satisfação das suas necessidades de liquidez.

Este conjunto de factores tornava cada vez menos aliciante a aplicação dos excedentes  

de liquidez do Grupo, que à Caixa Central cabe gerir, no mercado interbancário, pelo que  

os fundos disponíveis foram progressivamente deslocados para aplicações em títulos, emitidos 

por entidades de elevado rating e perfil institucional adequado, que proporcionavam melhores 

níveis de remuneração, embora de maturidades mais longas - e envolvendo, em consequência 
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disso, risco financeiro acrescido, nomeadamente de taxa de juro, apesar de estar melhor 

acautelado o risco de contraparte.

Contribuiu igualmente para esta opção a necessidade de constituir uma carteira de cobertura para 

o Depósito Especial disponibilizado às Caixas Agrícolas, referido no relatório da Caixa Central.

Complementarmente, a agudização da crise financeira internacional, com agravamento  

dos problemas de liquidez e mesmo de solvência em instituições de referência, criou condições 

de risco inimagináveis antes da eclosão da actual crise, obrigando a repensar a estratégia  

de aplicações, no sentido da minimização do risco, pelo que se optou pela canalização 

preferencial para o sector bancário doméstico das aplicações no mercado interbancário.

No tocante à estrutura do passivo e situação líquida, os recursos de clientes representavam 

83,3% no final de 2009, verificando-se assim uma ligeira descida do seu peso relativo  

em relação ao exercício de 2008, que fora de 84%. Em contrapartida, verificou-se uma 

ligeira subida no peso dos recursos obtidos junto de outras instituições bancárias, que subiu  

de 4,3% em 2008 para 5,8% em 2009, em grande medida como reflexo das operações de reporte  

de títulos de dívida efectuadas pela Caixa Central no quadro da gestão dinâmica da tesouraria.

Refira-se por fim que a situação líquida do SICAM atingiu quase os 1.000 milhões de euros 

no final de 2009, tal representando um crescimento de 20,6 milhões em relação a 2008 

(+2,1%). Em termos de estrutura, aponte-se que o rácio de leverage do balanço do SICAM 

se manteve praticamente invariante de 2008 para 2009 (11,84 em 2009 contra 11,89 em 2008), 

podendo considerar-se bastante conservador à luz dos debates actualmente em curso a nível 

internacional relativamente à adequação do capital das instituições financeiras.

Qualidade da Carteira

O SICAM não ficou imune, naturalmente, às incidências da actual crise sobre os níveis  

de incumprimento do crédito, registando um crescimento do crédito vencido, no final  

do exercício, de 47,9 milhões de euros (+13,4%).

Ocorreu porém um agravamento mais acentuado no crédito vencido a mais de 90 dias,  

que aumentou 52,6 milhões (+16,7%), ao mesmo tempo que se assistiu a uma redução  

no montante do crédito vencido a menos de 90 dias: de 42,4 milhões de euros em Dezembro  

de 2008 para 37,7 milhões no final do último exercício.
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O rácio de crédito vencido a mais de 90 dias situou-se assim em 4,1% contra 3,8% no final  

do exercício anterior, enquanto o rácio do crédito vencido a menos de 90 dias se reduziu de 0,5% 

para 0,4% do total da carteira no mesmo período. Paralelamente, o rácio de incumprimento 

elevou-se de 4,0% para 4,6%.

Evolução da Carteira de Crédito

2008 2009
Variação 09-08

Absoluta ∆ %

Crédito total sobre Clientes 8.372,7 8.858,8 486,1 5,8%

Crédito e juros vencidos 356,6 404,5 47,9 13,4%

     até 90 dias 42,4 37,7 -4,7 -11,1%

     a mais de 90 dias 314,2 366,8 52,6 16,7%

Rácios de crédito vencido (%)

     até 90 dias 0,5% 0,4%

     a mais de 90 dias 3,8% 4,1%

Face à informação estatística divulgada pelo Banco de Portugal sobre a evolução recente  

do crédito vencido no conjunto do sistema bancário nacional, podemos considerar que  

o aumento do crédito vencido no SICAM, embora em crescimento, fica aquém do registado 

pelo sector no seu todo. Com efeito, o aumento do crédito vencido no sistema bancário entre 

Dezembro de 2008 e Dezembro de 2009 foi de 54,8%, enquanto no caso do SICAM  o aumento 

se limitou a 13,4%.

Evolução Comparativa do Crédito Vencido Milhões de euros

2008 2009 ∆%

SICAM 356,6 404,5 13,4%

    % do total 7,4 5,4

Sector bancário 4.843 7.496 54,8%

     do qual:

          Particulares 2.329 2.902 24,6%

          Empresas 2.514 4.594 82,7%
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As provisões para crédito, incluindo as para riscos gerais de crédito, registaram um crescimento  

de 9,3%, atingindo em 2009 um valor de 467,3 milhões de euros, contra 427,5 milhões no final de 2008. 

A cobertura do crédito vencido, a mais de 90 dias, por provisões registou, assim, uma certa  

redução, dado que o crescimento do crédito vencido se situou em nível mais elevado, 

mantendo-se o rácio de cobertura porém confortável (mais de 127%, contra 136% em 2008). 

Considerando o crédito vencido total, a redução do nível de cobertura foi menos acentuada, 

baixando de 119,5% em 2008 para 115,5% em 2009. 

O rácio de incumprimento líquido, de -0,7% em 2009, embora menos favorável que  

o de 2008 (-1,1%), continua negativo, denotando assim um montante de provisões que excede 

o incumprimento.

Cobertura de Provisões

2008 2009

Crédito vencido a mais de 90 dias 314,2 366,8

Provisões 427,5 467,3

Cobertura Provisões/Crédito Vencido > 90 dias (%) 136% 127%

Solvabilidade

Em 31 de Dezembro de 2009, o rácio de solvabilidade global do SICAM atingiu cerca de 13,8% 

e o rácio Tier 1 12,5% (contra 12,8% e 11,2% em 2008 respectivamente), o que atendendo 

à actual conjuntura, coloca o SICAM numa posição confortável em termos de solvabilidade. 

Para estes indicadores contribuíram fundos próprios de base no montante de 995,7 milhões  

e complementares no montante de 114,9 milhões, líquidos das respectivas deduções  

nos termos da actual legislação prudencial.

O montante das exposições em activos, elementos extrapatrimoniais e instrumentos derivados 

(estes últimos de valor pouco significativo), ponderadas pelo risco, decresceram, contribuindo 

para a diminuição dos requisitos de fundos próprios para o risco de crédito em -4,6%.  

Não obstante os requisitos de risco operacional terem aumentado em cerca de 3,6%,  

o resultando final na variação dos requisitos de fundos próprios correspondeu igualmente  

a uma diminuição (-4,1%), passando de 659,1 milhões de euros em 2008 para 634,8 milhões 

de euros em 2009.
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Solvabilidade Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009* ∆ %

Fundos Próprios elegíveis

     Base 922,8 995,7 7,9%

     Complementares 143,0 114,9 -19,7%

          Dos quais:

               UPPER TIER 2 1,3 9,3 639,7%

               LOWER TIER 2 137,8 108,9 -20,9%

Deduções aos Fundos Próprios Totais 14,7 19,1 30,5%

Total 1.051,1 1.091,4 3,8%

Riscos ponderados

     Crédito 7.290,8 6.953,4 -4,6%

     Operacional 505,4 523,4 3,6%

Total 7.796,2 7.476,9 -4,1%

Requisitos de fundos próprios

     Crédito 583,3 556,3 -4,6%

     Operacional 75,8 78,5 3,6%

Total 659,1 634,8 -3,7%

Rácios de solvabilidade

     Tier 1 11,2% 12,5% 1,3 p.p.

     Tier 2 1,7% 1,4% -0,3 p.p.

     Global 12,8% 13,8% 1 p.p.

* Incluindo os resultados do exercício.



03 EVOLUÇÃO GERAL DA ACTIVIDADE 
DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

106

2.3. GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

No Grupo Crédito Agrícola no seu todo, que integra para além do SICAM – Caixa Central  
e Caixas Associadas – as empresas do Grupo, os fundos de investimento e a FENACAM, 
registou-se igualmente uma redução significativa do nível de resultados.

Esta redução foi no entanto menos acentuada do que a ocorrida no SICAM, pois a actividade 
seguradora, em 2009, contribuiu expressivamente para os resultados do Grupo, ao contrário 
do que sucedera em 2008.

Nesse ano, com efeito, o contributo da área seguradora para os resultados consolidados  
do Grupo foi diminuto, já que os resultados da CA Seguros foram muito inferiores aos dos anos 
imediatamente anteriores, e os da CA Vida foram mesmo negativos, tal se devendo, num caso  

Fundos Próprios
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9232008
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e noutro, ao impacto desfavorável do comportamento dos mercados financeiros, profundamente 
afectados pela crise internacional.

Evolução dos Resultados do Grupo Crédito Agrícola Milhões de euros

2008 2009
Variação 

Absoluta ∆ %

Margem financeira 424,8 340,7 -84,1 -19,8%

Margem técnica de seguros 89,1 128,4 39,3 44,1%

Comissões 93,1 97,2 4,1 4,4%

Outros rendimentos, Líq. 5,4 10,9 5,5 101,9%

612,3 577,1 -35,2 -5,8%

Custos de estrutura 305,2 314,6 9,4 3,1%

Provisões e Imparidades 156,6 191,7 35,1 22,4%

     (da qual, prov. técnicos de seguros 75,4 119,7 44,3 57,7%)

Resultado antes de impostos 150,3 64,1 -86,2 -57,4%

Interesses minoritários 1,6 2,2 0,6 37,7%

Resultado líquido consolidado 120,7 52,4 -68,3 -56,6%

Nota: As diferenças para os totais resultam de arredondamentos e de itens de equivalência patrimonial quase sem expressão.

Assim, os resultados líquidos consolidados do Grupo Crédito Agrícola registaram em 2009, 

após dedução da parte respeitante a interesses minoritários, uma variação negativa  

de 67,8 milhões de euros (-56,6%), ao situarem-se no exercício em 52,4 milhões, contra  

120,7 milhões de euros em 2008, nível recorde.

Comparando a composição dos resultados nos dois exercícios, 2008 e 2009, verificamos que  

a margem técnica de seguros elevou a sua quota-parte no Produto Bancário (e segurador)  

de 14,5% no primeiro desses anos para 22,2% no segundo, sendo que em 2008 correspondia a 21,0%  

da margem financeira e em 2009 veio a representar 37,7% desta rubrica. Esta evolução explica-se, 

naturalmente, por ter sido possível à área seguradora em 2009 desenvolver normalmente a sua 

actividade, apesar da conjuntura de crise que também afecta o mercado de seguros, enquanto que 

– como se descreveu na análise das contas do SICAM – a margem financeira das Caixas e da Caixa 

Central foi profundamente afectada pelos níveis extremamente baixos das taxas de referência  

do mercado interbancário, provocados pela política monetária em vigor.
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No que toca aos custos de estrutura, e apesar de encargos significativamente mais gravosos 

relativos ao fundo de pensões, que oneram os custos de pessoal, foi possível ao Grupo limitar 

em 2009 o seu crescimento anual a 3,1%, graças à contenção em gastos gerais administrativos. 

Evolução dos Custos de Funcionamento Milhões de euros

2008 2009
Variação

Absoluta ∆ %

Custos de Funcionamento 272,4 280,7 8,2 3,0%

Custos de Pessoal 174,0 181,1 7,2 4,1%

Gastos Gerais Administativos 98,5 99,5 1,0 1,1%

Amortizações 32,7 33,9 1,2 3,5%

Custos de estrutura 305,2 314,6 9,4 3,1%

Assim, apesar do comportamento desfavorável do Produto Bancário, o Grupo conseguiu manter 

em 2009 o rácio de eficiência (custos de estrutura/produto bancário) no nível relativamente 

satisfatório de 54,5%, mas com agravamento relativamente a 2008, em que se situara abaixo 

dos 50% (49,8%).

Produto Bancário Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009
Estrutura

2008 2009

Margem Financeira 424,8 340,7 69,4% 59,0%

Comissões líquidas 81,3 81,9 13,3% 14,2%

Margem técnica da actividade seguradora 89,1 128,4 14,5% 22,2%

Resultado de operações financeiras -11,7 6,2 -1,9% 1,1%

Outros resultados de exploração 28,9 19,9 4,7% 3,5%

Margem complementar 187,6 236,4 30,6% 41,0%

Total 612,3 577,1 100,0% 100,0%
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O Grupo Crédito Agrícola detém, aliás, um dos rácios de eficiência mais favoráveis no sector 

financeiro em Portugal. Para tal, tem sido factor determinante o facto de a actividade 

seguradora do Grupo, assente no modelo de Bancasseguros, enfrentar custos de distribuição 

pouco expressivos, dado que a venda dos seguros é assegurada quase exclusivamente pelo 

mesmo canal que suporta a actividade bancária do Grupo - situação que não se verifica,  

no mesmo grau, noutros grupos financeiros.

Em relação ao balanço do Grupo Crédito Agrícola, o facto merecedor de maior destaque  

é a expansão do activo líquido para um nível de praticamente 13 mil milhões de euros,  

com a situação líquida a atingir, por sua vez, 1.075 milhões, o que corresponde a um crescimento 

do activo de 6,8% e da situação líquida de 8,9%, comparativamente a 2008.

Na composição do activo ressaltam as modificações já assinaladas a propósito do balanço  

do SICAM, a saber, a forte redução nas aplicações em instituições de crédito e o concomitante 

reforço das aplicações em títulos – na sua maioria integradas na carteira de investimentos 

detidos até à maturidade –, a par da diminuição em disponibilidades.
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Refira-se igualmente que o valor dos investimentos no balanço do Grupo é significativamente 

superior ao evidenciado no balanço do SICAM por, no balanço do Grupo, a respectiva rubrica 

integrar igualmente os investimentos das seguradoras.

Por outro lado, a comparação dos valores do crédito no balanço do SICAM e no balanço do Grupo, cuja 

diferença resulta, naturalmente, dos financiamentos a empresas do próprio Crédito Agrícola – que estão 

reflectidos no balanço do SICAM, mas são anulados na consolidação do Grupo – evidencia que o crédito 

interno tem pouca expressão quando comparado com o valor total do crédito a clientes, circunstância 

que deve ser valorada positivamente, tanto mais que se conjuga com um valor igualmente reduzido 

das participações nessas empresas, quer em termos do valor total do activo quer dos capitais próprios.

Evolução dos Agregados do Balanço - Grupo Crédito Agrícola  Milhões de euros

 2008 2009
Variação

Absoluta ∆ %

Activo Líquido 12.122,4 12.947,6 825,2 6,8%

Crédito a clientes (Líquido) 7.926,5 8.366,0 439,5 5,5%

Passivo 11.134,9 11.872,3 737,4 6,6%

Situação Líquida 987,5 1.075,4 87,9 8,9%

No lado do passivo, por sua vez, a diferença mais saliente entre o balanço do Grupo Crédito 

Agrícola e o do SICAM reside nas provisões técnicas de contratos de seguros, que, espelhando 

a evolução da actividade seguradora do Crédito Agrícola, atingiram 842,1 milhões de euros  

no final de 2009, contra 707,2 milhões no ano anterior, o que representa uma expansão  

de 134,8 milhões (+19,1%).

Acompanhando o aumento da situação líquida, os fundos próprios de base do Grupo Crédito 

Agrícola elevaram-se de 941,9 milhões de euros em 2008 para 986 milhões em 2009. Os fundos 

complementares, por sua vez, reduziram-se, no mesmo período, de 135 milhões de euros 

para 116,5 milhões, reflectindo o reembolso por parte de algumas Caixas e da própria Caixa 

Central, nomeadamente ao FGCAM, de empréstimos subordinados anteriormente obtidos.

Considerando as deduções previstas nos normativos em vigor, os fundos próprios de base 

elegíveis representavam, no termo do exercício findo, 959,6 milhões de euros, face a 924,8 milhões 

em 2008, sendo os fundos complementares elegíveis, por sua vez, de 90,1 milhões de euros  

em 2009, contra 117,9 milhões em 2008.
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Os requisitos de fundos próprios ascenderam, em 2009, a 650,7 milhões de euros, dos quais 

79,1 milhões correspondem ao risco operacional, contra 616,8 milhões em 2008 para  

os requisitos globais, incluindo 76,9 milhões para risco operacional. 

Solvabilidade Valores em milhões de euros, excepto %

2008 2009* ∆ %

Fundos Próprios elegíveis

Base 924,8 959,6 3,8%

Complementares 117,9 90,1 -23,6%

         Dos quais:

               UPPER TIER2 8,9 7,6 -14,4%

              LOWER TIER 2 126,2 108,9 -13,7%

Deduções aos Fundos Próprios Totais 14,8 20,7 40,3%

Total 1.027,9 1.028,9 0,1%

Riscos ponderados

     Crédito 6.748,2 7.144,9 5,9%

     Operacional 512,7 527,5 2,9%

Total 7.260,9 7.672,3 5,7%

Requisitos de fundos próprios

     Crédito 539,9 571,6 5,9%

     Operacional 76,9 79,1 2,9%

Total 616,8 650,7 5,5%

Rácios de solvabilidade

     Tier 1 12,0% 11,8% -0,2 p.p.

     Tier 2 1,5% 1,1% -0,4 p.p.

     Global 13,3% 12,7% -0,6 p.p.

* Incluindo os resultados do exercicio.
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Dado que o aumento de requisitos de fundos próprios foi em termos relativos superior  

ao crescimento dos fundos elegíveis, o rácio de solvabilidade do Grupo Crédito Agrícola 

reduziu-se de 13,3% para 12,7%, mantendo-se, porém, em nível amplamente confortável 

face aos normativos em vigor, e sendo o mais elevado no conjunto das instituições bancárias 

preponderantes no sistema financeiro português.

O rácio Tier 1, correspondente aos fundos próprios de base, sofreu igualmente uma redução, 

embora muito ligeira, em relação ao nível que apresentava no final de 2008, de 12% para 

11,8%, continuando bem acima do nível mínimo recomendado pelo Banco de Portugal.

Fundos Próprios
Milhões de euros
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