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INTRODUÇÃO INSTITUCIONAL 
 

ANÁLISE DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE 2020 

 
Ainda não estava decorrido todo o primeiro trimestre de 2020 e já o contexto pandémico se instalara 

para assim permanecer até à presente data. Desde Março de 2020 que o flagelo não dá tréguas, 

afundando vidas e empresas há já um ano. No domínio económico, todo o exercício de 2020 ficou 

profundamente marcado pela destruição de riqueza da generalidade das famílias e empresas. Entre 

momentos de maior intensidade epidemiológica e estreitas janelas de aparente regresso à 

normalidade, as condições tornaram-se adversas às cadeias de produção e comercialização de bens e 

serviços, nos exactos termos em que as conhecíamos há quase 100 anos. A singularidade e dimensão 

do flagelo de saúde pública só tem comparação com o provocado pela gripe espanhola, em 1919. 

Felizmente, a resposta global é agora bem mais robusta, quando comparada com a vivida no início do 

seculo passado e que, segundo se estima, terá tirado a vida a mais de 50 milhões de pessoas em todo 

o planeta e 50 mil em Portugal. Mas, se felizmente o número de vidas perdidas não tem paralelo, já na 

dimensão económica os efeitos tornaram-se planetários. Todo o planeta está profundamente marcado 

pelos condicionalismos impostos pela necessidade de travar a propagação da doença, evitando 

contágios infeciosos, criando, ainda que a prazo, novos paradigmas de vida, de circulação de pessoas, 

de consumo, de trabalho, etc., tudo com um impacto devastador sobre todas as economias, sem 

excepção.  

 

Em Portugal, ao longo de 2020, a realidade não se apresentou diferente da vivida nas outras nações, 

sobretudo nas 27 que constituem a UE. A sociedade e a economia portuguesas sofreram um profundo 

revés, com inflexão da curva de desenvolvimento que vinha sendo desenhada até ao primeiro 

trimestre de 2020. Com os principais indicadores económicos em vertiginosa queda, o sector bancário 

assumiu um papel de verdadeira ancora, através de uma resposta integrada, com a participação de 

todos os operadores do mercado bancário, que colocaram em marcha um conjunto de mecanismos 

padronizados, ajustados às necessidades individuais, e sem permitir quaisquer assimetrias de 

resultado, fruto de respostas diferenciadas entre operadores. Estas respostas foram adiante 

consagradas em diploma legal, mas todo o esforço da sua aplicação manteve-se como encargo do 

sector bancário. E neste panorama inédito o Crédito Agrícola, naturalmente assumiu as suas 

incontornáveis responsabilidades. O apoio aos clientes, através das medidas dirigidas à salvaguarda 

das famílias e das empresas, passou a constituir a maior preocupação. Já a súbita e profunda alteração 

de tudo quanto havia sido planeado para o exercício de 2020 fez-se sentir em toda a cadeia, impondo 

igualmente à FENACAM a necessidade de alterar a programação da sua actividade para o ano em 

análise. Prontamente foram feitas adaptações aos objectivos traçados, tornando-os conformes com a 

nova realidade do mercado onde a Federação centra a sua acção: o Crédito Agrícola.  
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Os grandes temas que preencheram a agenda da Federação, ao longo de 2020: 

 

Regime Jurídico do Crédito Agrícola 

 
- Este foi, sem dúvida, o tema com maior e mais profunda importância por entre os objectivos traçados 

para o exercício. O ponto de partida foi marcado 

por um convite da CASES, com vista à 

apresentação, pela Fenacam, de um trabalho de 

revisão do Regime Jurídico do Crédito Agrícola, na 

perspectiva de preservação do cooperativo e 

demais princípios informadores do Crédito 

Agrícola. Ainda corria a realização desta tarefa e 

foi registada a recepção de uma proposta de 

anteprojecto de revisão do referido Regime Jurídico, elaborada pelo Banco de Portugal, a que se 

impunha dispensar uma fina e exaustiva análise. Ora, o conhecimento acumulado pelo Crédito Agrícola 

e em particular pela Federação, convocou de imediato todo um património de conhecimento técnico, 

nas suas vertentes teórica e prática, resultado da aplicação corrente dos diplomas legais que 

disciplinam a actividade do Crédito Agrícola, naquilo que são as suas especificidades quando 

comparada com a actividade dos restantes protagonistas do mercado bancário português. Os aspectos 

cruciais para a preservação da identidade da banca cooperativa foram tornados tratados naquele 

anteprojecto, mas nem sempre da melhor forma, na perspectiva da Fenacam. Mas a importância do 

tema é de tal modo crítica que não se poderia deixar de auscultar a posição das Caixas sobre tudo 

quanto ali fora vertido, para de seguida se passar à elaboração de documento final, cujo conteúdo 

haveria de corresponder à sumula dos contributos obtidos. Assim foi feito e o resultado desta iniciativa 

remetido ao Banco de Portugal, com expressa menção de 

tudo quanto merece concordância, mas principalmente 

de tudo quanto não corresponde às legitimas 

expectativas das instituições destinatárias do diploma, as 

Caixas Agrícolas, mas também os respectivos associados 

e clientes. Uma vez concluída esta tarefa outros capítulos 

do mesmo passaram, de imediato, a ocupar a agenda da 

Fenacam. Com efeito, o enquadramento da actividade da banca cooperativa portuguesa, em particular 

a do Crédito Agrícola, preenchem grande parte da agenda da Federação, abrindo a porta a um conjunto 

de concretas iniciativas para defesa dos mais elevados interesses do Crédito Agrícola, por entre as 

quais se contam as de sensibilização de diversas entidades, com responsabilidade na gestão dos 

interesses públicos.      

      

Formação cooperativa  
 

Já perto do final de 2020 foram retomados os trabalhos em torno do projecto de reforço e 

consolidação de conhecimentos em matéria de cooperativismo, dirigido, prioritariamente, aos órgãos 

Regime Jurídico do Crédito Agrícola: 

sem dúvida, o tema com maior e mais 

profunda importância por entre os 

objectivos traçados para o exercício 

Os aspectos cruciais para a 

preservação da identidade da 

banca cooperativa 
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sociais das Caixas Agrícolas e que se deseja que passe a constituir uma imprescindível área de estudo 

e de desenvolvimento de competências, transversal a todos os dirigentes de Caixas, com posterior 

alargamento a colaboradores. Este projecto, 

visa repor os princípios do cooperativismo 

financeiro no centro da actividade bancária 

moderna, praticada pelo Crédito Agrícola, 

conferindo aos novos e futuros líderes das 

Caixas uma formação que, constituindo 

requisito para o exercício das funções 

cometidas, seja, também, o veículo certo para a preservação de valores transportados há já mais de 

um século, através da respectiva projeção para o futuro. Já no que respeita aos colaboradores, a 

formação deverá assumir carácter facultativo. Os trabalhos que tornarão este desafio em realidade 

estão em fase adiantada. Encerrada a fase de concepção e estudo dos conteúdos a ministrar, avançar-

se-á para a implementação prática, o que deverá acontecer durante o exercício de 2021, então com a 

participação da Caixa Central. A Fenacam procura assim assegurar e fomentar a preservação e 

renovação da cultura identitária do Crédito Agrícola, que ao longo de muitas décadas constituiu o 

referencial de comportamento de uma certa banca especial e sem paralelo no panorama português. 

A génese do Crédito Agrícola manteve-se constante e os seus dirigentes e intérpretes souberam ajustá-

la à prática de cada momento civilizacional. O virtuosismo do equilíbrio entre a preocupação social 

com os outros (o individuo e as organizações, sejam estas famílias, empresas ou comunidades) e a 

procura de ganho económicos, tem sido exemplarmente praticada pelas Caixas Agrícolas. Testemunho 

disso mesmo é o vigor das respostas dadas pelo Crédito Agrícola às variadíssimas crises registadas ao 

longo de todo o século XX e início do XXI, afirmando-se como firme e confiável parceiro de milhares e 

milhares de clientes empreendedores, aforradores ou, simplesmente, Clientes. Essa deve ser a 

orientação para o futuro, que se quer modernizada, mas assente nos mesmos valores de sempre.       

 

Eleições dos Órgãos Sociais – Mandato 2020/23 

 
Determinaram os Estatutos que 2020 fosse o ano de conclusão de mandato dos órgãos sociais da 

Federação, que se iniciara em 2016. Do trabalho desenvolvido durante 4 anos pode dizer-se que foi 

profícuo. Os objectivos traçados foram concretizados, sendo que de entre estes o trabalho de 

recuperação das contas da Federação foi, tal como é, aquele que não consente descanso ou falsas 

garantias de perpetuação. A permanente mutação das circunstâncias económicas sobre as quais 

assenta a actividade económica da 

Federação, impõe um milimétrico cuidado no 

exercício do seu governo e na escolha das 

opções diárias. Só assim foi possível garantir 

a sustentabilidade da exploração, ponto de 

onde se partirá para a respectiva 

consolidação. Só deste modo a Fenacam 

reunirá a autonomia e isenção necessárias ao cumprimento dos seus fins sociais e estatutários, 

particularmente os de representação das Caixas e dos seus interesses. 

A Fenacam procura assim assegurar e 

fomentar a preservação e renovação da 

cultura identitária do Crédito Agrícola 

Do trabalho desenvolvido durante 4 anos pode 

dizer-se que foi profícuo. Os objectivos 

traçados foram concretizados… 
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Representação do Crédito Agrícola e relações Internacionais 
 

É já um sinal de maturidade e de consciência da absoluta necessidade de aprofundar e desenvolver a 

face internacional da Fenacam, através do envolvimento em matérias de relevância global, partindo 

da inabalável condição de representante de uma banca cooperativa que constitui uma parte relevante 

num sistema bancário europeu e integrado, onde as experiências e realidades individuais de cada 

instituição ou estado podem ser exportadas para os demais participantes. As soluções preconizadas 

para responder aos concretos problemas com que se depara a banca cooperativa, designadamente a 

afirmação de alternativas à política centralizadora e massificadora da regulação bancária europeia, 

constituem um imperativo na acção 

da Fenacam, enquanto representante 

das Caixas. Só o permanente 

envolvimento e contacto com os 

temas críticos e decisivos para o 

futuro das Caixas Agrícolas poderá 

permitir fazer corrente em direcção à 

sua sobrevivência enquanto cooperativas autónomas, donas de vontade própria e capazes de traçar 

os seus próprios desígnios. Sem dúvida que a EACB é a porta através da qual a Federação deverá 

transportar o Crédito Agrícola para um plano internacional. 

 

Desempenho da actividade económica da Fenacam 
 

Ainda no âmbito da recuperação da conta de exploração da Federação, e na estrita linha de um 

conjunto de princípios assumidos logo no início do anterior mandato (2016-2020), o resultado obtido 

no exercício não deverá exceder os 150 a 200 mil euros. Esta política de limitação de ganhos tem como 

objectivo facilitar a actividade das Caixas associadas, deixando-lhes uma correspondente margem de 

acção para aquisição de bens e serviços em condições francamente vantajosas e preferíveis às 

praticadas por quaisquer concorrentes da 

Federação. Para esse efeito, a Loja 365 

oferece incontornáveis vantagens. Já o 

preçário da Produção Documental sofreu 

uma redução de 5%, quando comparado 

com o praticado em 2019, vantagem aliável 

a um desconto de mais 10% em factura. 

Com a mesma preocupação, nos meses de Novembro e Dezembro, a Federação colocou em prática 

mais uma medida de apoio à actividade das Caixas, desde logo como resposta aos efeitos económicos 

da grave conjuntura pandémica, para o que atribuiu um desconto em factura da Produção 

Documental, no valor de 40%. Tratou-se de mais um apoio concreto e directo às Caixas, por via de uma 

expressiva redução dos seus custos operacionais. Estas medidas deverão ser replicadas em 2021, 

prevendo-se que a sua expressão ronde o meio milhão de euros. O efeito que daqui resulta inscreve-

se, plenamente, no objectivo da Fenacam e na sua relação com as associadas. A Fenacam promove o 

desenvolvimento e fortalecimento das Caixas, enquanto estas a conduzem até uma posição ímpar e 

 

Sem dúvida que a EACB é a porta através da qual a 

Federação deverá transportar o Crédito Agrícola 

para um plano internacional 

 

Esta política de limitação de ganhos tem como 

objectivo facilitar a actividade das Caixas 

associadas, deixando-lhes uma 

correspondente margem 
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sem comparação com a de qualquer concorrente, no panorama do mercado de bens e serviços em 

que esta se inscreve. 

 

Novas tecnologias - Loja Digital 
 

Já na recta final de 2020 foi, finalmente, adjudicado o novo projecto de loja Digital, cujo arranque e 

funcionamento deverá ter lugar em 2021. Estamos em crer que o resultado será pleno de sucesso e 

concretizará o fim a que se propõe: servir melhor o Crédito Agrícola.     

   

Um agradecimento especial aos funcionários pelo valioso trabalho desenvolvido no actual e difícil 

contexto. 

 

 

 
Um agradecimento especial aos funcionários pelo valioso trabalho 

desenvolvido no actual e difícil contexto. 
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SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO (SATA) 

O ano de 2020 foi complexo para todas as actividades devido à pandemia, mas a forma rápida e 

flexível com que o Serviço de Apoio Técnico se conseguiu adaptar, muito devido à plataforma 

de Gestão de Avaliações e ao extraordinário compromisso e resiliência da equipa, permitiu ter 

um ano ainda assim confiante, apesar de todas as adversidades. Esta reacção aos 

constrangimentos contextuais permitiu que o trabalho fosse realizado de forma eficiente, 

mantendo a preferência das Caixas Agrícolas, colocando os nossos colaboradores a trabalhar 

remotamente, a partir de casa, desde o mês de Março.  

Em 2021, o objectivo será o de crescimento e de uma melhor optimização dos indicadores de 

eficiência implementados, suportados por um mercado regular, e pelo investimento que se irá 

efectuar na melhoria do Serviço de Apoio Técnico e da plataforma tecnológica, destacando-se 

assim a importância de se poder continuar a contar com a confiança das Caixas Agrícolas que 

connosco trabalham.  

 

Avaliações Imobiliárias 

i) Elementos Estatísticos 

Em 2020 verificou-se uma diminuição de 17% (-958 processos) ao nível dos relatórios de 

avaliação efectuados, sendo o montante avaliado de 1.286 milhões de euros, correspondendo 

a uma redução de 18% (Fig. 1), comparativamente ao ano anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à distribuição regional dos processos de avaliação (Fig. 2), o verificado em 2020, 

manteve-se em linha com o apurado em 2019, com pequenas variações em algumas regiões.  

O maior número de avaliações, foi realizado na Região Norte (31%), seguindo-se a Região Centro 

(28%) registando ambas uma ligeira subida face a 2019. A Região de Lisboa e Vale do Tejo (26%) 

apresenta uma contracção de 3% relativamente ao ano anterior. As restantes duas regiões, no 
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ano de 2020, representam 15% das avaliações realizadas pelo SATA, sendo que o Algarve 

continua a ser a região com um peso reduzido (1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao tipo de imóveis avaliados (Fig. 3), confirma-se que a maioria das avaliações realizadas 

é referente ao segmento residencial (39%), embora com menos expressão face a 2019. O 

segmento não residencial (11%), que compreende os armazéns e activos mistos, sofreu um 

ligeiro decréscimo.  

Os imóveis avaliados no âmbito de operações de financiamento à construção (15%), 

mantiveram-se em linha com o realizado no ano transacto. As vistorias (27%) apresentam uma 

variação positiva de 6%.  

Os imóveis rústicos mantêm a tendência decrescente que se tem verificado nos últimos anos 

(6% para 5%), contudo o número de avaliações imobiliárias de prédios mistos permaneceu nos 

3%.  
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ii) Actividade Desenvolvida 

Embora com algumas limitações no exercício actividade, esta decorreu de uma forma regular, 

tendo-se adoptado políticas e procedimentos de continuidade de negócio, nomeadamente, em 

matérias de práticas profissionais usadas para garantir a qualidade dos seus serviços, sem 

prejuízo do estipulado no Manual de Normas de Avaliação de Imóveis do Serviço. 

Decorrente da pandemia internacional ocasionada pelo vírus COVID-19 e na sequência da 

declaração do estado de emergência e face aos diferentes estágios de confinamento consoante 

as regiões do País, emitimos diversas notas informativas aos peritos avaliadores de imóveis 

(PAI), nossos colaboradores, tendo em consideração as orientações emitidas pela CMVM na 

realização das avaliações imobiliárias, neste contexto. 

Em 2020 dedicámos uma atenção especial aos relatórios de avaliação de imóveis produzidos 

pelos PAI, focada na qualidade da avaliação realizada, continuando a desenvolver 

procedimentos internos no âmbito da análise e verificação dos mesmos, fortalecendo os 

padrões de qualidade. 

Decorrente do regulamento da CMVM n.º 1/2017, referente ao dever de informação da 

actividade dos peritos avaliadores de imóveis que prestam serviços a entidades do sector 

financeiros foi remetido à CMVM, o reporte da actividade respeitante ao ano civil precedente 

(2019) nos termos previsto no referido regulamento. 

No âmbito do protocolo de colaboração celebrado entre a Caixa Central e a DECO PROTESTE, a 

FENACAM – Serviço de Apoio Técnico manteve esta parceria para a realização de avaliações 

imobiliárias.   

Os técnicos do Serviço continuam a contribuir trimestralmente para a base de construção dos 

índices de preços imobiliários – armazém, retalho e escritórios – indicando os valores das 

avaliações imobiliárias realizadas nas suas regiões, permitindo manter os níveis positivos aos 

testes de performance efectuados às verificações de valor dos imóveis, garantindo assim a 

qualidade deste serviço. 

No âmbito da avaliação de fornecedor, efectuada por algumas Caixas Agrícolas, certificadas ao 

abrigo da norma internacional ISO 9001, quanto à qualidade do serviço prestado nas avaliações 

imobiliárias, mantemos a classificação global de Bom, sendo que na qualidade produto 

(relatórios de avaliação) obtivemos a classificação de Muito Bom. 

A pedido das Caixas Agrícolas, os técnicos continuaram a ser indicados para prestarem 

declarações e participarem em processos de peritagens de acções em tribunal e serviços de 

finanças, como peritos avaliadores de imóveis e também como testemunhas. 

 

Outras Actividades 

Dando continuidade à colaboração da informação relativa às diferentes políticas e legislação 

aplicáveis a vários sectores de actividade, para a Newsletter da FENACAM, sendo da sua 

responsabilidade a coordenação da área referente às “Notícias – Agricultura”. O Serviço de 

Apoio Técnico, para além da actividade inerente ao seu normal funcionamento, bem como o 

acompanhamento, apoio e suporte aos colaboradores internos e externos, elaborou ainda 

informações para a Administração, e notas de serviço aos seus Técnicos. 
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SERVIÇO DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E APROVISIONAMENTO (SPDA) 

A actividade do Serviço de Produção Documental e Aprovisionamento, referente ao ano de 

2020, pautou-se pela mesma linha de actuação estabelecida, caracterizando-se por ser um 

serviço profissional, de competência e qualidade comprovada, que proporcionou o apoio 

necessário a todas Caixas Agrícolas, Caixa Central e Empresas do Grupo.  

 

Aprovisionamento  

Correspondendo à vertente de Central de Compras do Grupo, este serviço continua a prestar o 

apoio necessário a todas as Caixas Agrícolas, Caixa Central e Empresas do Grupo, contribuindo 

como elemento facilitador da sua actividade diária, permitindo a aplicação dos seus recursos 

para o essencial do seu negócio bancário, libertando-o e despreocupando-o de tarefas que até 

à data têm vindo a ser asseguradas de forma profissional pelo Serviço de Produção Documental 

e de Aprovisionamento. 

Num ano particularmente difícil e atípico como o de 2020, só foi possível assegurar o 

cumprimento dos objectivos estabelecidos no Plano de Actividades e Orçamento, com o esforço 

e aplicação de todos os Colaboradores deste serviço. 

Têm como princípios disponibilizar: 

− Fornecimento de todo o tipo de impressos, consumíveis de papelaria e informáticos, 

equipamentos de escritório, de segurança, tratamento de dinheiro, e ainda brindes 

institucionais; 

− Disponibilização de serviços de apoio: a destruição de documentos em segurança, 

assegurar a assistência técnica dos equipamentos instalados, e a gestão dos contratos 

de impressão à cópia (referente a equipamentos de impressão/multifunções);  

− Estabelecimento de protocolos de parceria com empresas prestadoras de serviços, 

permitindo melhores condições de acesso dos mesmos por parte das Caixas Agrícolas; 

− Difusão de campanhas e folhetos com a divulgação de novos produtos junto das Caixas 

Agrícolas, reforçando a ligação com a sua Federação; 

− Selecção criteriosa de fornecedores, através de uma melhor postura comercial, com 

recurso a práticas de mercado, negociando a redução de preços e continuando a atribuir 

rappel, em função do volume de negócio das Caixas Agrícolas; 

Em termos dos instrumentos comunicacionais, como sejam circulares, folhetos promocionais e 

catálogos de produtos, procedemos à divulgação de: 

 Campanha da Páscoa; 

 Catálogo de Telas, Roll Up’s e Flybanners; 

 Catálogo de Verão; 

 Catálogo Escolar; 

 Campanha de Agendas; 



 

 
___________________________ FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL | Relatório e Contas 2020 

13 

 Campanha de Calendários; 

 Campanha Ecológica; 

 Campanha ‘Frio e Chuva’; 

 Catálogo de Natal 

Em 2020, o volume total das Vendas atingiu o valor de 1.676.500,83 € (valor sem IVA), 

representando as Vendas de Mercadorias 1.491.791,17 € (valor sem IVA), e a Venda de Cheques 

184.709,66 € (valor sem IVA). O decréscimo verificado em 2020, comparativamente com o ano 

de 2019, deveu-se, essencialmente, à situação pandémica vivida durante todo o ano.  

 

SUSTENTABILIDADE 

 

O papel é um dos poucos produtos verdadeiramente sustentáveis. 

O papel é um produto que existe há cerca de dois mil anos, tendo o seu uso sido aceite e 

reconhecido como vital pela grande maioria dos cidadãos, em qualquer país, ou região do 

planeta. 

O papel é um produto de origem natural e renovável, pode ser reciclado, é biodegradável, não 

possui resíduos perigosos na sua constituição e é produzido de forma segura e adequada por 

produtores, que possuem diversas certificações ambientais, sociais, de responsabilidade 

corporativa e de qualidade de produtos.  

A indústria do papel possui diversos sistemas de certificações, que garantem que o papel que é 

utilizado provém de uma fonte florestal sustentável. Existem cerca de 30 sistemas, mas as duas 

certificações principais auditáveis são o Forest Stewardship Council (FSC®) e o PEFC - sistema 

Português de Certificação da Gestão Florestal Sustentável, reconhecido pelo PEFC Internacional, 

que permite aos produtores florestais portugueses cumprirem requisitos de gestão florestal 

sustentável, reconhecidos internacionalmente. 

 

Até Março de 2018, os 254.000 mil hectares de árvores plantadas em Portugal, o PEFC Portugal, 

integra o movimento internacional PEFC, mais de 30 esquemas nacionais reconhecidos, e mais 

de 300 milhões de hectares de floresta certificada, sendo o maior sistema de certificação 

florestal mundial. 

• O papel vem da madeira, um recurso sustentável e totalmente renovável; 

• A certificação da floresta garante que a madeira é originária de florestas bem geridas; 

• A produção responsável de papel e celulose garante o crescimento saudável das florestas. 

Tem esta Federação o compromisso perante o Grupo CA, onde se incluem as Caixas Agrícolas, 

Empresas do Grupo e a Caixa Central, de comercializar produtos Certificados, em especial o 

papel e os seus transformados. 
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Podemos desde já garantir que todo o papel de fotocópia, envelopes, bem como os rolos 

térmicos para as ATM são de origem controlada (FSC e PEFC). 

Continuaremos com o compromisso de inovar e apresentar soluções mais próximas do 

ambiente, tornando assim o Crédito Agrícola num Banco sustentável.  

 

Produção Documental   

O Crédito Agrícola possui na sua Federação uma estrutura de gestão e produção documental 

multicanal (documentos em formato físico e em formato digital), assente num conjunto de 

soluções tecnológicas ajustadas às necessidades do Grupo CA, com níveis de desempenho de 

excelência, comprovada pela competência e profissionalismo com que temos pautado a nossa 

actuação. O “know how” adquirido ao longo dos anos, permite ao Crédito Agrícola dominar 

todos os processos e estruturas, controlando todo o ambiente produtivo desde a concepção até 

à produção do documento (production end-to-end), com autonomia e protecção da integridade 

da informação.   

Tem-se vindo a adoptar políticas de constante procura de medidas que permitam a redução de 

custos, por via da renegociação de contratos, negociação de fornecimento de matérias-primas, 

conjuntamente com a modernização de alguns equipamentos e/ou aplicações que permitam 

melhores níveis de desempenho, e menor ocupação de recursos, conjuntamente com a 

aplicação de melhores práticas no serviço.   

Da aplicação de tais práticas tem resultado as sucessivas reduções de preçário na prestação de 

serviços, algo que teremos sempre como objectivo, sempre que possível, e com o intuito de 

disponibilizar este tipo de benefício para as Caixas Agrícolas.   

O serviço tem vindo a disponibilizar um conjunto de soluções tecnológicas e serviços ajustados 

às necessidades do Grupo CA, pelo que ao longo dos vários anos tem vindo a dar resposta a 

todas as iniciativas e projectos, quer seja na disponibilização de novas funcionalidades (em 

Digital – Comunicação Digital), ou potenciando a obtenção de ganhos de produtividade, com a 

criação de automatismo no tratamento dos documentos, libertando recursos para outras 

tarefas (ex.: Projecto Electrónico de Penhoras; Projecto CA Documentos).   

 

Elementos referentes à actividade de 2020: 

Quanto aos documentos disponibilizados em suporte informático, através do serviço de 

comunicação digital, utilizando a plataforma do Crédito Agrícola Online, temos vindo a registar 

um aumento contínuo na utilização deste serviço. A crescente utilização do canal digital, traduz-

se numa poupança significativa para as Caixas Agrícolas, uma vez que por via deste canal evitam 

incorrer nos tradicionais custos em portes de correio.  

Continuamos a produzir variada documentação, como sejam:  

- Reporte FACT e CRS; 

- Envio de informação FID e RGPD; 

- Comunicação CA Documentos; 
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- Emissão de Extracto SoF; 

- Realização de Convocatórias de Assembleias Gerais das CCAM; 

- Comunicação de alteração de Preçário e Adicional ao Extracto Integrado e DO (realizado no 

início e no final do ano); 

- Mailing sobre encerramento de algumas agências; 

- Emissão do Extracto Moey!;  

- Comunicação sobre Serviços Mínimos Bancários.  

Ao verificar-se uma maior utilização do serviço de comunicação digital, registou-se uma 

diminuição na produção de documentos em suporte físico. Esta redução na produção física de 

documentos foi igualmente acompanhada pelo volume de impressões realizadas, bem como no 

volume de envelopagens realizadas, com uma diminuição objectos postais.  

No ano de 2020, conforme decisão do Conselho de Administração da FENACAM, procedeu-se a 

uma nova redução do preçário, com a redução do mesmo em 5%, e ainda a atribuição de 5% de 

desconto, durante o ano de 2020. Verificou-se ainda nos meses de Novembro e Dezembro, a 

aplicação de um desconto solidário de 30% na facturação CPD, de forma a compensar as diversas 

Caixas Agrícolas do impacto que a pandemia teve no desenvolvimento operacional das mesmas. 

 

Gestão de Cheques  

Garantir o fornecimento de cheques, de acordo com as regras estabelecidas pelo regulador, com 

especial atenção para o cumprimento dos requisitos de segurança a verificar na sua produção, 

pelo que temos mantido o devido acompanhamento, sendo um serviço que tem correspondido 

às necessidades do Grupo CA, apesar da sua expressão ter vindo a diminuir de ano para ano, os 

cheques continuam a ser um meio de pagamento recorrente por parte dos clientes do Crédito 

Agrícola.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Verifica-se a diminuição contínua do consumo de cheques (situação generalizada ao nível da 

Banca), passando de 6,2 milhões de cheques produzidos em 2019, para 4,7 milhões de cheques 

em 2020. 
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Outras Actividades Desenvolvidas 

- Gestão e Manutenção de conteúdos, no funcionamento da plataforma de compras online 

“FENACAM Loja 365”; 

- Gestão dos contratos de assistência técnica para o parque de máquinas instalado no Crédito 

Agrícola, ao nível dos equipamentos de tratamento de dinheiro.  

- Gestão dos contratos para os equipamentos de impressão “Impressoras e Multifunções”, apoio 

a prestar às Caixas Agrícolas, na substituição de equipamentos e respectiva assistência técnica;   

- Suporte aos serviços centrais da FENACAM, com especial preponderância na elaboração, 

produção e expedição de circulares e newsletters de iniciativa da Administração;  

- Gestão das ligações de expedição do correio interno, entre a FENACAM e as instituições 

centrais do Crédito Agrícola; 

- Prestação de serviços de consultoria informática em virtude da parceria com a CA Seguros, no 

âmbito da gestão e produção documental, serviço que também asseguramos na área de banca 

“Crédito Agrícola”; 

- Execução e manutenção do Projecto ‘CA Documentos’; 

- Participação em projectos, conjuntamente com a Caixa Central e CA Serviços, como seja a 

alteração de documentos (ex.: implementação do QR Code em facturas; implementação da 

factura electrónica e arquivo digital);  

- Produção da Revista CA, e respectivo embalamento/handling; 

- Produção de livros, brochuras e folhetos; 

- Produção dos documentos Institucionais das Caixas Agrícolas, como seja, o Plano de 

Actividades e Orçamento, e o Relatório e Contas; 

- Processamento dos vouchers para as Caixas Agrícolas e Empresas do Grupo; 

- Acompanhamento, junto da Caixa Central, do tema RGPD;  

- Desenvolvimento e criação dos brindes institucionais (ex.: agendas, plannings e calendários). 

Resultados da Actividade em 2020 
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As Vendas, em 2020 registaram o valor de 1.676.501 € (valor sem IVA), que inclui:  

- A Venda de Mercadorias, que atingiu em 2020 o valor de 1.491.792 € (valor sem IVA), ficando 

aquém do orçamentado em 8.345 €, e representando um decréscimo de 8,36% face ao valor 

alcançado em 2019; 

- A Venda de Cheques em 2020 apresentou o valor de 184.710 € (valor sem IVA), valor abaixo 

do estabelecido no orçamento. No entanto, o volume de cheques transaccionados tem vindo a 

apresentar sucessivos decréscimos, uma vez que se trata de um meio de pagamento com 

tendência para descontinuar (situação generalizada na Banca).   

Quanto à evolução das prestações de serviços: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Prestações de Serviços englobam duas rúbricas: 

- Centro de Produção Documental, que em 2020 apresentou o valor de 2.831.742 € (valor sem 

IVA), que comparativamente com o ano de 2019 com 3.447.821 € (valor sem IVA), apresenta 

uma diminuição em termos de valor na ordem dos 616.079 € (valor sem IVA), representando 

um decréscimo de 17,87% face a 2019.  

- Protocolos e Contratos de Assistência Técnica, esta rubrica também registou uma diminuição 

em termos de valor na ordem dos 150.313€ (valor sem IVA), representando um decréscimo de 

25,40% face a 2019. 
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Colaboradores 
Em 2020, a equipa do SPDA continuou a ser constituída por um total de 17 colaboradores, 15 

elementos dos quadros da Federação e 2 elementos em regime de outsourcing. 

 

Em termos de reparticação dos rendimentos do ano, os mesmos repartem-se da seguinte 

maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura de Rendimentos do SPDA, corresponde na rúbrica Vendas a 19,21%, e na rúbrica de 

Serviços representa 72,73% do total dos Rendimentos. 
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GABINETE DE APOIO À INFORMÁTICA  

No 2º trimestre do ano de 2020 foi criado o Gabinete de Apoio à Informática, sendo constituído 

por três elementos, tendo por base a transversalidade a nível da Federação, no apoio técnico e 

prático em termos de Tecnologias de Informação. 

As principais atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Apoio Informático (GAI) no ano de 2020 

foram as seguintes: 

− a reestruturação de toda a infraestrutura dos sistemas informáticos e automatização de 

processos com vista a implementar e promover tecnologias de informação e 

comunicação na Federação; 

− com esta reestruturação, verificaram-se melhorias significativas na comunicação das 

instalações da Sede e do SPDA e com a implementação de um novo bastidor trouxe uma 

melhoria na fiabilidade dos equipamentos existentes; 

− Modernização da rede wireless da Sede e implementação nas instalações do SPDA a 

rede Wireless; 

− Com este projecto pretendeu-se também antecipar e permitir futuras mudanças da rede 

de forma a possibilitar o seu crescimento 

− Implementação do plano de contingência no contexto da pandemia da Covid-19, com a 

criação de Virtual Private Network (VPN) para atribuição de teletrabalho aos 

colaboradores do Serviço SAF e Serviço do SPDA. 

 

Ao Gabinete de Apoio Informático compete ainda a coordenação das seguintes atividades: 

 

• Apoiar os serviços na resolução de problemas técnicos dos equipamentos e das 

aplicações; 

• Apoiar os serviços na seleção, aquisição e instalação de equipamentos, fomentando a 

sua atualização; 

• Administrar e gerir a rede de comunicação de dados da Federação; 

• Monitorizar da rede, no sentido de assegurar o desempenho adequado face aos fluxos 

de tráfego registados; 

• Apoio aos colaboradores da Federação na utilização de equipamentos e aplicações; 

• Criar mecanismos de segurança e definir normas de salvaguarda de informação que 

assegurem a adequada integridade das aplicações e dos dados na rede FENACAM; 

• Emitir pareceres e elaborar propostas sobre a aquisição do equipamento informático e 

software solicitado; 

• Avaliar as necessidades de software e hardware e propor a sua aquisição, gerindo as 

respetivas licenças e os contractos de manutenção. 

• Realizar os estudos de suporte às decisões de implementação de processos e sistemas 

informáticos e à especificação e contratação de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e de empresas de prestação de serviços de informática; 
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Outras Actividades Desenvolvidas 

 

Serviço do SPDA 

 

− Modernização da sala técnica com a implementação de novo bastidor e sistema 

refrigeração com o nível de redundância existente para os restantes serviços da sala 

técnica 

− Instalação e configuração de servidores para o ERP do PHC  

− Atualização do PHC; 

− Instalação de sistema de backups para o ERP PHC e servidor; 

− Elaboração de processos de reparação de equipamentos avariados abrangidos pela 

garantia ou por contractos de assistência técnica; 

− Upgrade de equipamentos informáticos e sistemas operativos; 

− Realização de formação em PHC no Serviço do SPDA melhorar a eficácia e eficiência dos 

processos internos, com vista à melhoria da qualidade dos serviços que prestamos as 

CCAMS.  

− Atualização da plataforma de compras online www.fenacamloja365.pt, para o início 

de 2021, nova imagem para a Federação no comercio eletrónico de forma dinâmica, 

moderna e bastante profissional.  

− Instalação de Sistemas de Gestão de Assiduidade; 

 

Serviço do CPD  

 

− Acompanhamento no âmbito do projeto PR20036 | 2020/0440 - Implementação QR 

Code & ATCUD 

− Acompanhamento com a empresa RedBox do projecto facturação automática no 

âmbito da iniciativa PDOT 2019/0662 

 

Serviço do SAF 

 

− Arrumação da Sala técnica e bastidor 

− Upgrade de equipamentos informáticos e sistemas operativos; 

− Instalação de um novo servidor e sistema de backups para o ERP Primavera; 

− Implementação do ERP Primavera com o parceiro Redbox no Serviço SAF; 

− Realização de projectos com a RedBox de modo automatizar os procedimentos entre os 

dois ERPS existentes na Federação; 

− Participação em projetos, conjuntamente com a Caixa Central, CA Serviços e Redbox, 

com o objetivo de melhor a comunicação da contabilidade (Contabilização Automática 

de Faturação), iniciativa PDOT 2019/0662. 

− Instalação de Sistemas de Gestão de Assiduidade e de Controlo de Acessos, para uma 

gestão de Recursos Humanos eficaz e um aumento da produtividade, na redução de 

tarefas administrativas; 

− Organização da Sala técnica e bastidor e Reestruturação da infra-estrutura eléctrica. 

http://www.fenacamloja365.pt/
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PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS  

As participações detidas pela FENACAM à data de 31/12/2020 são as seguintes: 

Participações Financeiras a 31 de Dezembro de 2020 

Entidade Acções Valor 
Valor 

Unitário 
% 

Capital 
Valor Ajustamento Valor 

  Nº Nominal (€) Aquisição (€) Detido Total (€) Existente (€) Líquido (€) 

CONFAGRI 2.800 5,00 5,00 15,8% 14.000,00 0,00 14.000,00 

SUCRAL 12.254 25,00 26,91 8,9% 329.742,38 (329.742,38) 0,00 

MAP 82.535 n.a. 2,6684  5,4% 220.238,36 - 220.238,36 

ADRAL 800 4,99 4,99 0,4% 3.996,00 (847,65) 3.148,35 

          567.976,74 (330.590,03) 237.386,71 

 

CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de 

Portugal, CCRL 

Tem como objecto principal contribuir, por si ou em associação com outras 

entidades nacionais e internacionais, para o crescimento e desenvolvimento 

equilibrado e eficaz do sector cooperativo em Portugal, especialmente da 

agricultura. Agrupa estruturas cooperativas do ramo agrícola e do sub-ramo 

do Crédito Agrícola Mútuo, bem como de outros ramos do sector cooperativo. 

A FENACAM tem representação na Assembleia Geral da CONFAGRI, através de 20 delegados 

(Órgãos Sociais da Federação, diversas CCAM representativas das principais zonas geográficas 

do país e 3 delegados de honra do CA). A Federação tem ainda participação efectiva em todos 

os Órgãos Sociais da Confederação, detendo a Vice-Presidência da Direcção e as Presidências da 

Assembleia Geral e do Conselho Fiscal. 

 

MAP – Mercado Abastecedor do Porto, S.A. 

 Esta sociedade é uma destacada plataforma comercial grossista, 

contribuindo para o desenvolvimento da economia local. A Federação 

integra a presidência do Conselho Fiscal desta participada. O desempenho 

desta participada tem gerado dividendos à FENACAM, conforme mapa 

explicativo: 

 

 

Distribuição de Dividendos MAP 
  2018 2019 2020 

VALOR 33.014,12 33.014,12 35.765,30 

 

 

 

 

 

Euros 
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SUCRAL – Sociedade Industrial de Açúcar, S.A. 

O objecto desta participada era a produção industrial, a comercialização de 

açúcar e produtos derivados. A sua actividade pautava-se pela administração 

da participação social que detinha junto da DAI – Sociedade de 

Desenvolvimento Agro-Industrial, S.A., cujas funções cessaram em Setembro 

de 2018, decorrendo assim de um processo de Insolvência desde Dezembro 

de 2018, encontrando-se a esta data em processo de liquidação e dissolução. Actualmente, nas 

contas da Federação o seu valor é zero, tendo sofrido em 2017 uma imparidade de 329.742,38 

euros correspondente à totalidade da participação. 

 

 

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A.  

A ADRAL é uma estrutura regional onde participam actualmente 66 

parceiros/accionistas públicos e privados, com experiência relevante 

em todos os sectores de actividade económica, empresarial, social, de 

investigação e desenvolvimento e profundo conhecimento da realidade 

regional alentejana. Uma das suas principais tarefas é a cooperação com todos os “Players” 

locais, promovendo iniciativas comuns e projectos conjuntos, visando a promoção, divulgação e 

desenvolvimento do Alentejo. 

A ADRAL é a única Agência de Desenvolvimento Regional em funcionamento no país e debate-

se actualmente com as razões que justificaram a sua constituição. 

No decorrer do exercício de 2020 a Federação manteve a sua participação de capital na ADRAL, 

continuando a manter uma estrita colaboração entre entidades no contínuo apoio da actividade 

desenvolvida. 
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RESULTADOS E EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS 

A Federação encerrou o exercício de 2020 com um Resultado Líquido de 64.189,45 euros. 

       

                         Euros 

  2018 2019 2020 

  Resultados Operacionais           215 447,24  1 007 035,37 49 155,99 

  Resultados Financeiros                   909,76  738,70 12 574,74 

  Resultado Líquido Antes de Imposto           216 357,00  1 007 774,07 61 730,73 

  Imposto s/ o Rendimento            (52 424,42) (84 813,04) 2 458,72  

  Resultado Líquido           163 932,58  922 961,03 64 189,45 

 

− Este resultado incorpora provisões de cerca de 500.000 euros constituídas no âmbito do 

Programa Estratégico para a Federação, verificando-se assim um aumento em 50.000 € 

em comparação com o ano de 2019; 

− O Resultado registado ficou aquém do montante estimado, em grande parte devido ao 
decréscimo acentuado do Volume de Negócios, reflexo do estado pandémico instalado. 
Por outro lado verificamos um aumento extraordinário de facturação de Produção 
Documental em 2019, que na realidade corresponde à antecipação de uma receita 
gerada habitualmente no início de cada exercício, que neste caso seria o exercício de 
2020, no montante estimado de 522.000 euros.  

Apresentam-se de seguida algumas notas explicativas às principais rubricas de modo a permitir 
uma melhor compreensão das demonstrações financeiras: 

 

Rendimentos 

Vendas 

Esta rubrica reflecte as vendas na área de Aprovisionamento do SPDA às CCAM, Empresas do 

Grupo e outros clientes. 

Verificou-se um decréscimo de 10,46% (195.799,87 euros) comparativamente a 2019. 

Euros 

Evolução do Resultado Bruto das Vendas de Mercadorias 

  2018 % r18/17 2019 % r19/18 2020 % r20/19 

  Vendas Mercadorias   1 729 500,66  6,98%   1 627 939,98  -5,87%   1 491 791,17  -8,36% 

Vendas de Cheques      262 599,86  -6,28%       244 360,72  -6,95%       184 709,66  -24,41% 

Total Vendas   1 992 100,52  5,02%   1 872 300,70  -6,01%   1 676 500,83  -10,46% 
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A redução verificada no volume de Vendas de Mercadorias (136.148,81 euros) em 2020, face 

ao ano de 2019, deveu-se essencialmente a: 

–  Quebra expressiva no consumo de material de economato, em grande parte devido ao 

confinamento verificado durante os meses de Março a Maio, situação que obrigou a fortes 

constrangimentos em diversos balcões durante esse período, provocando uma menor 

utilização de material por parte das diversas CCAM. 

− Por outro lado, com uma maior automatização e digitalização documental, veio-se a verificar 

uma menor necessidade de aquisição por parte das CCAM de consumíveis, como por 

exemplo o papel. Com o novo paradigma instalado a nível global, a FENACAM teve que se 

adaptar verificando-se uma alteração no tipo de mercadoria a fornecer, sendo que o material 

higiénico(COVID-19) teve um peso relevante onde outrora não se destacava. 
   

Na venda dos cheques observou-se um decréscimo médio na ordem dos 24%, devido á 

diminuição no consumo deste produto, mas também como já abordado no ponto anterior, em 

resultado dos condicionalismos decorrentes da Pandemia na actividade económica, verificou-se 

uma menor necessidade na aquisição de cheques por parte dos clientes continuando-se a 

registar em 2020 uma variação negativa de 24,41% no montante de 59.651,06 euros. 

 

Prestação de Serviços 
 
            
                 Euros 

Evolução das Prestações de Serviços  

ANO/%r 2018 % r18/17 2019 % r19/18 2020 % r20/19 

TOTAL SATA 867 724,80 -1,50% 1 027 519,10 18,42% 790 208,28 -23,10% 

TOTAL SPDA 
8 737 

688,16 
1,87% 8 083 014,34 -7,49% 6 089 464,53 -24,66% 

TOTAL SAF     2 464,00       

TOTAL DOS 
SERVIÇOS  

9 458 
330,80 

1,56% 9 112 997,44 -5,15% 6 879 672,81 -24,51% 

       

Da análise à Evolução das Prestações de Serviços verifica-se que o valor global desta rubrica 

apresenta um decréscimo de 24,51% relativamente ao valor registado em 2019, tendo por base 

os seguintes aspectos: 

− Os proveitos totais do SATA apresentam um decréscimo de 23,10% face ao ano anterior, 

em grande parte devido ao confinamento obrigatório que se verificou nos meses de 

Março a Maio e também ao abrandamento da Economia, situação que não permitiu a 

actividade normal dos Serviços de Avaliações Imobiliárias e Autos de Medição;  

− Os proveitos resultantes dos Protocolos SPDA, sofreram um decréscimo de 25,35% (-

149.780,16 euros), também dado os confinamentos obrigatórios que se verificaram ao 

longo do ano, situação que obrigou os vários Balcões ao encerramento ou a adaptar os 

seus horários de funcionamento, com consequências implícitas no normal desenrolar 

da actividade. Este contexto obrigou também a que vários Protocolos que tinham sido 
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negociados no início do ano tivessem de ser revistos em baixa, explicando a redução 

acentuada; 

− No respeitante aos proveitos do Centro de Produção Documental (CPD), apresentaram 

um decréscimo de 24,51%. Esta redução, tal como anteriormente referido, deveu-se à 

não facturação de produção documental extraordinária que ocorre no início de cada 

ano (excepcionalmente o valor de 2020 foi facturado no final de 2019), à diminuição nos 

custos com os portes, à substituição do papel pelo envio em formato digital (CA 

Documentos), à redução do preçário para as CCAM e à aplicação de mais um desconto 

social de 30% na facturação dos meses de Novembro e Dezembro, totalizando 40%; 

− No âmbito do Projecto de Aluguer de Stands e Equipamentos para eventos, não se 

registou qualquer proveito pois não ocorreu a realização de eventos onde a FENACAM 

tenha tido participação. 

 

Outros Rendimentos e Ganhos 

 

Esta rúbrica contém os seguintes rendimentos e ganhos: 

− Quotização Estatutária Fixa – 175.000,00 euros; 

− Perspectivam-se várias fusões em curso que irão diminuir o montante de quotas. 

A quotização anual devida pelas CCAM associadas, conforme redacção anterior do Artigo 35.º 

dos Estatutos da FENACAM foi a seguinte: 

   Euros 

Evolução da Quotização Estatutária 

  2018 2019 2020 

Quotização 
Estatutária  

Nº CCAM 
Associadas 

Valor 
% 

r18/17 
Nº CCAM 

Associadas 
Valor 

% 
r19/1

8 

Nº 
CCAM 

Associad
as 

Valor 
% 

r20/1

9 

70 

175 000,00 3% 

70 

175 000,00 0% 

66 

175 000,00 0% 

 

Total 175 000,00 3% 175 000,00 0% 175 000,00 0%  

De salientar que durante o ano de 2020, ocorreram 4 fusões de CCAM associadas. 

 

− Alienação Activos Tangíveis – no decorrer do ano procedeu-se à alienação de duas 

viaturas que se encontravam no activo da empresa, gerando uma mais-valia de 6.000,94 

euros. 

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 

Os Juros e Rendimentos Similares Obtidos em depósitos não têm expressão devido às taxas de 

juros praticadas actualmente na banca, e que ascenderam 151,98 euros. Apesar da situação 

pandémica a nível global, a aposta na compra e venda de obrigações através as aplicações da 

CA Gest, SA, revelaram-se proveitosas, rendendo em termos de juros um total de 7.135,25 €. 
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Gastos 

 

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

CMVMC – Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas   

    2018 % r18/17 2019 % r19/18 2020 % r20/19 

Consumo de Mercadorias             

 Aprovisionamento 1 245 237,86 3,6% 1 191 075,47 -4,3% 1 152 147,29 -3,3% 

Gestão de Cheques             

Cheques 101 589,40 -13,8% 112 093,35 10,3% 79 260,28 -29,3% 

Consumo de Matérias Primas             

 CPD – Centro Produção 
Documental 

194 276,50 8,4% 68 822,25 -64,6% 83 959,03 
22,0% 

TOTAL 1 541 103,76 2,8% 1 371 991,07 -11,0% 1 315 366,60 -4,1% 

 
As variações destas rubricas resultam essencialmente de: 
 

− No Custo das Mercadorias, a variação negativa, provêm de uma contínua política de 
compras e negociação junto dos fornecedores mais favoráveis à Federação; 

− O custo dos cheques sofreu um decréscimo, justificado pela menor utilização deste 

produto assim como pelo encerramento das diversas agências por um período alargado; 

− Apesar da diminuição da utilização do suporte de papel devido ao aumento da 
comunicação através do suporte digital, registou-se um reforço na aquisição de 
envelopes e papel de extractos no 3º trimestre de 2020.  

 
 
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) 

 

Evolução dos Fornecimentos e Serviços Externos  

  

Acumulado 
a 

Acumulado 
a 

2020/2019 

31/dez/19 31/dez/20 Valor % 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 5 778 039,50 4 136 202,30          (1 641 837,20) -28,42% 

MATERIAIS 14 125,62 10 821,88                  (3 303,74) -23,39% 

ENERGIA E FLUIDOS 64 628,98 57 319,92                  (7 309,06) -11,31% 

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 100 369,13 77 707,46                (22 661,67) -22,58% 

SERVIÇOS DIVERSOS 207 423,90 228 111,08                  20 687,18  9,97% 

TOTAL 6 164 587,13 4 510 162,64          (1 654 424,49) -26,84% 

 

Na rúbrica Serviços Especializados, conforme já referido anteriormente nos Rendimentos, 

incorporam os custos dos Portes que são refacturados sem margem e compensados na referida 

conta de Rendimentos, pelo que não influência o Resultado Líquido. 

Euros
os 
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No global, esta rúbrica registou um decréscimo de 26,84%, quando comparado ao ano de 2019, 

conforme se pode extrapolar no mapa. 

 

Da análise à estrutura dos FSE constata-se que em 2020 as rúbricas com maior expressão são: 

− Serviços Especializados, apresentam uma redução bastante significativa comparativamente 

ao ano de 2019 (-1.641.837,20 euros). 
Este decréscimo deveu-se sobretudo à diminuição de envios de documentos em papel 
(facturas CTT e outros).  
Verificou-se também uma descida bastante acentuada nos custos dos Protocolos de (-
119.905,27 euros), como já referido com a renegociação de contratos de Assistência Técnica 
do parque de máquinas de tratamento de dinheiro, e gestão de contratos para os 
equipamentos de impressão (Impressoras e Multifunções); 

− Na rubrica dos Materiais (Embalagem, Escritório e Artigos para Oferta) verificou-se uma 

diminuição no valor de (-3.303,74 euros), tendo por base a não realização de eventos durante 

o ano;  

− O Decréscimo registado nas Deslocações, Estadas e Transportes está relacionado com o 

impacto do confinamento obrigatório que esteve em vigor, efectuando-se menos viagens, 

diminuindo assim todos os gastos associados às viaturas do parque automóvel da FENACAM; 

− Na rúbrica Serviços Diversos, resulta um acréscimo de cerca de 20.687,18 euros que inclui 

um aumento significativo na sub-rúbrica “Comunicação – Dados Móveis” em comparação 

com 2019, derivado da presença dos colaboradores em situação de teletrabalho. 

 

Gastos com o Pessoal 

 
Os Gastos com Pessoal apresentam em 2020 um decréscimo na ordem dos 1,82% quando 
comparado com 2019, no montante de 36.370,78 euros.  

      

Gastos com o Pessoal 
2019 2020 DIF % 

   2 003 691,47        1 967 320,69        (36 370,78) -1,82% 

 

Esta descida do custo resulta na sua generalidade da ausência de cinco colaboradores por baixa 

e a passagem de um outro colaborador à reforma. 

 

Outros Gastos e Perdas 

Nesta rúbrica estão registados os seguintes valores mais significativos: 

− Quotizações pagas a outras entidades nacionais (CONFAGRI) e internacionais (IRU, CICA, 

AEBC e OCPLP) a que a Federação se encontra associada, no montante de 22.884,01 

euros; 

 

 

Euros
os 
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       Euros 

Quotizações pagas em 2020 a organizações Nacionais e Internacionais 

Entidade Valor 

CONFAGRI - (Confederação das Copp. Agrícolas e do Crédito Agrícola) 1 018,01 

AEBC (Associação Europeia de Bancos Cooperativos) 17 371,00 

CICA (Confederação Internacional do Crédito Agrícola) 3 675,00 

IRU (União Internacional de Raiffeisen) 620,00 

OCPLP (Organização Cooperativa Países Língua Portuguesa) 200,00 

TOTAL 22 884,01 

             

− Imposto Único Automóvel e taxas CMVM do SATA (5.011,92 euros); 

− Correções de Períodos Anteriores, referentes a excedentes de facturação de 
Fornecedores de Serviços, desconhecidos à data do fecho das operações de 2019 
(6.058,14 euros); 

− Regularizações de Inventários – Aproveitamento de excedentes em armazém 
oferecidos a outras entidades (1.437,62 euros); 

− Donativos – Caritas e Equipamento Centro Hospitalar Lisboa Norte (58.774,05 euros); 

− Serviços Bancários referentes a comissões bancárias (4.108,62 euros) 

− Insuficiência Estimativa Impostos – valor referente ao imposto sobre o rendimento de 
pessoas colectivas de 2019 pago a mais (13.693,85 euros); 

− Impacto do Fundo de Pensões (178.745,09 euros).   
       
                         Euros 

Outros Gastos e Perdas  

  2018 2019 2020 

IUC - Lig. Pass + Merc. + Taxas SATA (CMVM) 4 977,38 4 582,28 5 011,92 

Correcções Períodos Anteriores                                                                                                                                                                     28 406,62 24 210,69 6 058,14 

Donativos 115,00 10 000,00 58 774,05 

Regularizações de Inventários * Ofertas                                                                                                                                                                           13 158,13 17 118,15 1 437,62 

Insuficiência Estimativa Impostos                                                                                                                                                                        1 426,71 13 693,85 

Serviços Bancários                                                                                                                                                                                 1 650,19 1 563,05 4 108,62 

Outros Gastos e Perdas (Fundo Pensões)                                                                                                                                                               77 602,00 34 969,51 179 447,48 

 

 Gastos/Reversões; Depreciações e Amortizações 

As amortizações do exercício foram efectuadas respeitando as taxas constantes do Decreto 

Regulamentar n.º 25/2009, não tendo sido efectuadas quaisquer amortizações extraordinárias. 
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Relativamente às viaturas, foi utilizada uma taxa inferior (20%) à taxa máxima do decreto (25%), 

atendendo ao período previsível de utilização (5 anos). 

Juros e Gastos Similares Suportados 

Esta rubrica diz respeito a juros de bens adquiridos em regime de locação financeira (82,07 €). 

Imposto Estimado 

O imposto de 2.458,72 euros sobre o rendimento do exercício, foi estimado de acordo com o 

Código do IRC, repartindo da seguinte forma: 

                   Euros 

IMPOSTO ESTIMADO DO PERÍODO   2020 

IRC    34 228,18 

Derrama   0,00 

Imposto Diferido (Fundo Pensões)   -36 686,90 

                    (2 458,72) 
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

De harmonia com o disposto no n.º 1 do Artigo 38.º dos Estatutos da FENACAM, propõe-se que 

o Resultado Líquido do exercício de 2020 no montante de 64.189,45 euros (sessenta e quatro 

mil, cento e oitenta e nove euros e quarente e cinco cêntimos) seja aplicado da seguinte forma: 

Euros 

Proposta de Aplicação de Resultados 2020 

Reservas Legais 20% 12 837,89  

Reservas Educação e Formação Cooperativa 5% 3 209,47  

Transferência para Resultados Transitados   48 142,09  

    64 189,45  
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS 
Balanço 
 

 O CONTABILISTA CERTIFICADO                       O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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Demonstração dos resultados por naturezas 
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Demonstração das alterações no capital próprio 
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Demonstração de fluxos de caixa 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

(valores expressos em euros)  
 

1 Nota introdutória 

A FENACAM – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL (referida neste 

documento como “FENACAM” ou “Federação"), com sede no Edifício Sagres – Piso 7, no Prior 

Velho, encontra-se registada na conservatória do registo comercial de Lisboa sob o nº 500 831 

732, tendo sido constituída em 29 de Novembro de 1978 por um grupo inicial de cerca de 25 

Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM). Actualmente são associadas da FENACAM a maioria 

das CCAM existentes.  

O objecto social consiste na representação e no desenvolvimento do Crédito Agrícola Mútuo, 

no reforço do espírito de solidariedade e de cooperação entre as associadas, bem como na 

promoção, coordenação e realização de actividades de interesse comum para as mesmas, e, em 

especial: i) representação das Caixas Agrícolas e das uniões regionais suas associadas perante 

quaisquer entidades nacionais, estrangeiras ou internacionais na realização e defesa dos direitos 

e interesses das associadas; ii) promoção do cooperativismo no seio do Grupo. 

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração, na reunião 

de 23 de Fevereiro de 2021. É opinião do Conselho de Administração que estas demonstrações 

financeiras reflectem de forma verdadeira e apropriada as operações da FENACAM, bem como 

a sua posição e performance financeira e fluxos de caixa. 

 

2 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

2.1. Base de preparação 

 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em 

Portugal, em conformidade com o decreto-lei n.º 158/2009, de 13 de Julho e de acordo com a 

estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF) e normas 

interpretativas (NI) as quais, no seu conjunto constituem o Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC). 

 

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC requer o uso de 

estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas 

contabilísticas a adoptar pela FENACAM, com impacto significativo no valor contabilístico dos 

activos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte. 

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência do Conselho de 

Administração e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e acções correntes e 

futuras, os resultados actuais e futuros podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem 

um maior grau de julgamento ou complexidade, ou áreas em que pressupostos e estimativas 

sejam significativos para as demonstrações financeiras são apresentadas na Nota 3.21. 
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As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos livros e registos da Federação, reflectindo as contas individuais da 

Fenacam – Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mutuo, FCRL. 

 

2.2. Derrogação das disposições do SNC 

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, 

quaisquer casos excepcionais que implicassem directamente a derrogação de qualquer 

disposição prevista pelo SNC. 

 

2.3. Comparabilidade das demonstrações financeiras 

Os elementos constantes nas presentes Demonstrações Financeiras são, na sua totalidade, 

comparáveis com os do exercício anterior. 

 

2.4. Adopção pela primeira vez das NCRF 

A FENACAM adoptou as NCRF, emitidas e em vigor ou emitidas e adoptadas antecipadamente à 

data de 31 de Dezembro de 2010, tendo aplicado estas normas retrospectivamente para todos 

os períodos apresentados. 

A data de transição é 1 de Janeiro de 2009, e a FENACAM preparou o seu balanço de abertura a 

essa data, considerando as isenções e exclusões a outras normas existentes, permitidas pela 

NCRF 3. 

 

3 Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas adoptadas na elaboração das demonstrações financeiras 

são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os 

exercícios apresentados, salvo indicação contrária. 

3.1. Conversão cambial 

 

Moeda funcional e de apresentação 

 

As demonstrações financeiras da FENACAM e respectivas notas deste anexo são apresentadas 

em euros, salvo indicação explícita em contrário. 

 

 

3.2. Activos fixos tangíveis 

 

Os activos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas 

e eventuais perdas por imparidade. Este custo inclui o custo estimado à data de transição para 

SNC, e os custos de aquisição para activos adquiridos após essa data. 
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O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo, as despesas directamente imputáveis 

à sua aquisição, e os encargos suportados com a preparação do activo para que se encontre na 

sua condição de utilização. Os custos com empréstimos incorridos para a construção de activos 

tangíveis são reconhecidos como parte custo de construção do activo. 

 

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar 

a vida útil, ou a capacidade produtiva dos activos são reconhecidos no custo do activo ou 

reconhecidos como um activo separado, conforme apropriado, apenas quando for provável que 

os benefícios económicos futuros que lhe estão associados fluam para a entidade e quando o 

custo puder ser mensurado com fiabilidade; a quantia escriturada da parte substituída é 

desreconhecida do Balanço. 

 

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um 

gasto do período em que são incorridos. 

 

Os custos a suportar com a desmontagem, desmantelamento ou remoção de activos, quando 

se traduzam em montantes significativos, serão considerados como parte do custo inicial dos 

respectivos activos. 

As vidas úteis estimadas para os activos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue: 

 Anos 

Edifícios e outras construções Entre 2 e 50 anos 

Equipamento básico Entre 3 e 8 anos 

Equipamento de transporte Entre 4 e 6 anos 

Equipamento administrativo Entre 3 e 10 anos 

Taras e vasilhame 7 anos 

Outros activos tangíveis Entre 4 e 10 anos 

 

As vidas úteis dos activos são revistas em cada data de relato financeiro, para que as 

depreciações praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos activos. 

Alterações às vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa contabilística e são 

aplicadas prospectivamente. 

 

Sempre que existam indícios de perda de valor dos activos fixos tangíveis, são efectuados testes 

de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do activo, e quando necessário registar 

uma perda por imparidade. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o 

preço de venda líquido e o valor de uso do activo, sendo este último calculado com base no valor 

actual dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes do uso continuado e da alienação do 

activo no fim da sua vida útil. 

 

Os ganhos ou perdas na alienação dos activos são determinados pela diferença entre o valor de 

realização e o valor contabilístico do activo, sendo reconhecidos na demonstração dos 

resultados. 
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3.3. Activos Intangíveis 

 

Os activos intangíveis adquiridos separadamente reflectem, em geral os benefícios económicos 

futuros esperados e compreendem: 

 

• O preço de compra, incluindo custos com direitos intelectuais e os impostos sobre as 

compras não reembolsáveis, após dedução dos descontos comerciais e abatimentos;  

• Qualquer custo directamente atribuível à preparação do activo, para o seu uso 

pretendido. 

 

A FENACAM valoriza os seus activos intangíveis, após o reconhecimento inicial, pelo modelo do 

custo, conforme definido pela NCRF 6 – Activos intangíveis, que define que um activo intangível 

deve ser escriturado pelo seu custo deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por 

imparidade acumuladas. 

 

Os activos intangíveis com vida útil definida são amortizados numa base sistemática a partir da 

data em que se encontram disponíveis para uso, durante a vida útil estimada. 

 

3.4. Imparidade de activos 

 

Os activos com vida útil finita são testados para imparidade sempre que eventos ou alterações 

nas condições envolventes indiquem que o valor pelo qual se encontram registados nas 

demonstrações financeiras não seja recuperável. 

 

Sempre que o valor recuperável determinado é inferior ao valor contabilístico dos activos, a 

FENACAM avalia se a situação de perda assume um carácter permanente e definitivo, e se sim 

regista a respectiva perda por imparidade. Nos casos em que a perda não é considerada 

permanente e definitiva, é feita a divulgação das razões que fundamentam essa conclusão. 

 

O valor recuperável é o maior entre o justo valor do activo deduzido dos custos de venda e o 

seu valor de uso. Para a determinação da existência de imparidade, os activos são alocados ao 

nível mais baixo para o qual existem fluxos de caixa separados identificáveis (unidades geradoras 

de caixa). 

Quando há lugar ao registo ou reversão de imparidade, a amortização e depreciação dos activos 

são recalculadas prospectivamente de acordo com o valor recuperável. 

 

3.5. Activos financeiros 

 

O Conselho de Administração determina a classificação dos activos financeiros, na data do 

reconhecimento inicial de acordo com a NCRF 27 – Instrumentos financeiros.  

 

Os activos financeiros podem ser classificados/ mensurados: 

 

(a) Ao custo ou ao custo amortizado menos qualquer perda por imparidade; ou 
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(b) Ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração de 

resultados. 

 

A FENACAM classifica e mensura ao custo ou ao custo amortizado, os activos financeiros que (i) 

em termos de prazo sejam à vista ou tenham maturidade definida; (ii) cujo retorno seja de 

montante fixo, de taxa de juro fixa ou de taxa variável correspondente a um indexante de 

mercado; e (iii) não possuam nenhuma cláusula contratual da qual possa resultar a perda do 

valor nominal e do juro acumulado. 

 

Para os activos registados ao custo amortizado, os juros obtidos a reconhecer em cada período 

são determinados de acordo com o método da taxa de juro efectiva, que corresponde à taxa 

que desconta exactamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida esperada 

do instrumento financeiro. 

São registados ao custo ou custo amortizado os activos financeiros que constituem empréstimos 

concedidos, contas a receber (clientes, outros devedores, etc.) e instrumentos de capital próprio 

bem como quaisquer contractos derivados associados, que não sejam negociados em mercado 

activo ou cujo justo valor não possa ser determinado de forma fiável. 

 

A FENACAM classifica e mensura ao justo valor os activos financeiros que não cumpram com as 

condições para ser mensurados ao custo ou custo amortizado, conforme descrito acima. São 

registados ao justo valor os activos financeiros que constituem instrumentos de capital próprio 

cotados em mercado activo, contractos derivados e activos financeiros detidos para negociação. 

As variações de justo valor são registadas nos resultados de exercício, excepto no que se refere 

aos instrumentos financeiros derivados que qualifiquem como relação de cobertura de fluxos 

de caixa. 

 

A FENACAM avalia a cada data de relato financeiro a existência de indicadores de perda de valor 

para os activos financeiros que não sejam mensurados ao justo valor através de resultados. Se 

existir uma evidência objectiva de imparidade, a Empresa reconhece uma perda por imparidade 

na demonstração de resultados. 

 

Os activos financeiros são desreconhecidos quando os direitos ao recebimento dos fluxos 

monetários originados por esses investimentos expiram ou são transferidos, assim como todos 

os riscos e benefícios associados à sua posse. 

 

 

3.6. Inventários 

 

Os inventários são valorizados ao menor entre o custo de aquisição e o valor líquido de 

realização. Os inventários referem-se aos produtos comercializados pela FENACAM, objecto de 

parte da sua actividade económica. 

 

São reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição, o qual inclui todas as despesas suportadas 

com a compra. O custo é determinado utilizando o método do custo médio ponderado. 
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3.7. Clientes e outras contas a receber 

 

As rubricas de clientes e outras contas a receber constituem direitos a receber pela prestação 

de serviços ou vendas no decurso normal do negócio da FENACAM. Estes direitos são 

reconhecidos inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo 

amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade (quando aplicável). Sempre que exista 

um acordo formal para o diferimento dos montantes a receber, o justo valor da retribuição é 

determinado de acordo com o método da taxa de juro efectiva, que corresponde à taxa que 

desconta exactamente os recebimentos de caixa futuros estimados pelo prazo de reembolso 

previsto. 

 

As perdas por imparidade dos clientes e contas a receber são registadas, sempre que exista 

evidência objectiva de que os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da 

transacção. As perdas por imparidade identificadas são registadas na demonstração dos 

resultados, em “Ajustamento de contas a receber”, sendo subsequentemente revertidas por 

resultados, caso os indicadores de imparidade deixem de se verificar. 

 

3.8. Caixa e equivalentes de caixa 

 

A caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários, outros investimentos de 

curto prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 12 meses. 

 

3.9. Capital social 

 

O Capital social da FENACAM é representado por 100.171 títulos de capital nominativo de 5 

euros. 

3.10. Passivos financeiros 

 

O Conselho de Administração determina a classificação dos passivos financeiros, na data do 

reconhecimento inicial de acordo com a NCRF 27 – Instrumentos financeiros. 

 

Os passivos financeiros podem ser classificados/ mensurados como: 

 

(a) Ao custo ou custo amortizado menos qualquer perda por imparidade; ou 

(b) Ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração de 

resultados. 

 

A FENACAM classifica e mensura ao custo ou ao custo amortizado, os passivos financeiros: i) que 

em termos de prazo sejam à vista ou tenham maturidade definida; ii) cuja remuneração seja de 

montante fixo, de taxa de juro fixa ou de taxa variável correspondente a um indexante de 

mercado; e iii) que não possuam nenhuma cláusula contratual da qual possa resultar uma 

alteração à responsabilidade pelo reembolso do valor nominal e do juro acumulado a pagar. 
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Para os passivos registados ao custo amortizado, os juros obtidos a reconhecer em cada período 

são determinados de acordo com o método da taxa de juro efectiva, que corresponde à taxa 

que desconta exactamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida esperada 

do instrumento financeiro. 

 

São registados ao custo ou custo amortizado os passivos financeiros que constituem 

financiamentos obtidos, contas a pagar (fornecedores, outros credores, etc.) e instrumentos de 

capital próprio bem como quaisquer contractos derivados associados, que não sejam 

negociados em mercado activo ou cujo justo valor não possa ser determinado de forma fiável. 

 

Uma entidade deve desreconhecer um passivo financeiro (ou parte de um passivo financeiro) 

apenas quando este se extinguir, isto é, quando a obrigação estabelecida no contracto seja 

liquidada, cancelada ou expire. 

 

3.11. Financiamentos obtidos 

 

Os financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquidos de custos de 

transacção e montagem incorridos. Os financiamentos são subsequentemente apresentados ao 

custo amortizado sendo a diferença entre o valor nominal e o justo valor inicial reconhecida na 

demonstração dos resultados ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da taxa 

de juro efectiva. 

 

Os financiamentos obtidos são classificados no passivo corrente, excepto se a FENACAM possuir 

um direito incondicional de diferir o pagamento do passivo por, pelo menos, 12 meses após a 

data do balanço, sendo neste caso classificados no passivo não corrente. 

 

3.12. Imposto sobre o rendimento 

 

O imposto sobre rendimento do período compreende os impostos correntes e os impostos 

diferidos. Os impostos sobre o rendimento são registados na demonstração dos resultados, 

excepto quando estão relacionados com itens que sejam reconhecidos directamente nos 

capitais próprios. O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com base no resultado 

antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor. 

 

Os impostos diferidos são reconhecidos com base na responsabilidade de balanço, considerando 

as diferenças temporárias resultantes da diferença entre a base fiscal de activos e passivos e os 

seus valores nas demonstrações financeiras.  

 

Os impostos diferidos são calculados com base na taxa de imposto em vigor, ou já oficialmente 

comunicada à data do balanço, e que se estima que seja aplicável na data da realização dos 

impostos diferidos activos ou na data do pagamento dos impostos diferidos passivos.  

 

Os impostos diferidos activos são reconhecidos na medida em que seja provável que existam 

lucros tributáveis futuros disponíveis para a utilização da diferença temporária. Os impostos 

diferidos passivos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto 
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as relacionadas com: (i) o reconhecimento inicial do goodwill; ou (ii) o reconhecimento inicial de 

activos e passivos, que não resultem de uma concentração de actividades, e que à data da 

transacção não afectem o resultado contabilístico ou fiscal. 

 

3.13. Benefícios aos empregados 

 

A FENACAM concede complementos de pensões de reforma e sobrevivência, e assegura aos 

seus empregados e pensionistas um plano de assistência médica, pós-emprego (doravante 

designado de plano de pensões). Adicionalmente, assegura aos seus empregados que 

completem 15, 25 e 30 anos de bom e efectivo serviço, um prémio de antiguidade. 

 

➢ Plano de Pensões da FENACAM 

Os complementos de reforma, sobrevivência e cuidados de saúde atribuídos aos 

empregados, constituem um plano de benefícios definidos, com fundo autónomo 

constituído, para o qual são transferidas a totalidade das responsabilidades e entregues as 

dotações necessárias para cobrir os respectivos encargos que se vão vencendo em cada um 

dos períodos. 

As responsabilidades com o pagamento das referidas prestações, são estimadas 

anualmente por actuários independentes, sendo utilizado o método do crédito da unidade 

projectada. O valor presente da obrigação do benefício definido é determinado pelo 

desconto dos pagamentos futuros dos benefícios, utilizando a taxa de juro de obrigações 

de “rating” elevado denominadas na mesma moeda em que os benefícios serão pagos e 

com uma maturidade que se aproxima das da responsabilidade assumida. 

O passivo reconhecido no balanço relativamente a responsabilidades com benefícios de 

reforma e saúde, corresponde ao valor presente da obrigação do benefício determinado à 

data de balanço, deduzido do justo valor dos activos do plano, juntamente com 

ajustamentos relativos a custos de serviços passados. 

 

➢ Plano de Prémios de Antiguidade da FENACAM 

As responsabilidades assumidas referentes aos prémios de antiguidade constituem um 

plano de benefícios definido que não se encontra fundeado, estando as responsabilidades 

cobertas por provisão específica. 

A mensuração e reconhecimento das responsabilidades com o plano de prémios de 

antiguidade são idênticos ao referido para o benefício de complementos de reforma e 

saúde apresentado acima, excepto no que se refere aos activos do plano.  

 

Reconhecimento dos desvios actuariais 

 

Os desvios actuariais resultam de ajustamentos de experiência e alterações nos pressupostos 

actuariais.  

A FENACAM reconhece todos os ganhos e perdas actuariais apurados, de todos os planos em 

vigor, directamente nos resultados do exercício. 
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3.14. Provisões 

 

As provisões são reconhecidas quando a FENACAM: (i) uma obrigação presente, legal ou 

construtiva, resultante de eventos passados; (ii) para a qual é mais provável de que não que seja 

necessário um dispêndio de recursos internos no pagamento dessa obrigação; e (iii) o montante 

possa ser estimado com razoabilidade. Sempre que um dos critérios não seja cumprido ou a 

existência da obrigação esteja condicionada à ocorrência (ou não ocorrência) de determinado 

evento futuro, a FENACAM divulga tal facto como um passivo contingente, salvo se a avaliação 

da exigibilidade da saída de recursos para pagamento do mesmo seja considerada remota. 

 

As provisões são mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para liquidar a 

obrigação utilizando uma taxa antes de impostos, que reflecte a avaliação de mercado para o 

período do desconto e para o risco da provisão em causa. 

 

3.15. Subsídios  

 

A FENACAM não recebeu qualquer subsídio do Estado. 

 

3.16. Locações 

 

Locações de activos fixos tangíveis, relativamente às quais a FENACAM detém substancialmente 

todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do activo são classificados como locações 

financeiras. São igualmente classificadas como locações financeiras os acordos em que a análise 

de uma ou mais situações particulares do contracto aponte para tal natureza. Todas as outras 

locações são classificadas como locações operacionais. 

 

As locações financeiras são capitalizadas no início da locação pelo menor entre o justo valor do 

activo locado e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação, cada um determinado à 

data de início do contracto. A dívida resultante de um contracto de locação financeira é registada 

líquida de encargos financeiros, na rubrica de Empréstimos. Os encargos financeiros incluídos 

na renda e a depreciação dos activos locados, são reconhecidos na demonstração dos 

resultados, no período a que dizem respeito. 

 

Os activos tangíveis adquiridos através de locações financeiras são depreciados pelo menor 

entre o período de vida útil do activo e o período da locação, quando a FENACAM não tem opção 

de compra no final do contracto, ou pelo período de vida útil estimado quando a Empresa tem 

a intenção de adquirir os activos no final do contracto. 

 

Nas locações consideradas operacionais, as rendas a pagar são reconhecidas como custo na 

demonstração dos resultados, durante o período da locação. 

 

3.17. Gastos e rendimentos 

 

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do 

seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos 
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exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e 

gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se qualificarem como tal. 

 

3.18. Rédito 

 

O rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo aos serviços 

prestados no decurso normal da actividade da Sociedade. O rédito da prestação de serviços é 

reconhecido na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação 

de serviços à data do balanço. 

 

O rédito da venda de produtos é reconhecido quando: (i) o valor do rédito pode ser estimado 

com fiabilidade; (ii) é provável que benefícios económicos fluam para a FENACAM; e (iii) parte 

significativa dos riscos e benefícios tenham sido transferidos para o comprador. 

 

O rédito é apresentado líquido de quaisquer montantes reais, estimados ou ambos relativos a 

descontos comerciais, descontos de quantidade e descontos de pré-pagamento. Estes 

montantes são estimados com base em informações históricas, termos contratuais específicos 

ou das expectativas futuras relativamente à evolução do rédito, e são deduzidos no momento 

em que o rédito é reconhecido, mediante a contabilização de passivos e/ou provisões 

apropriadas. Sempre que exista um acordo formal para o diferimento dos montantes a receber, 

o justo valor da retribuição é determinado de acordo com o método da taxa de juro efectiva, 

que corresponde à taxa que desconta exactamente os recebimentos de caixa futuros estimados 

pelo prazo de reembolso previsto. 

 

3.19. Principais estimativas e julgamentos apresentados 

 

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da FENACAM são 

continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa do Conselho 

de Administração, tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as 

expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem 

razoáveis.  

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam 

sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes 

estimados. As principais estimativas e julgamentos reflectidos nas demonstrações financeiras 

são como segue: 

 

3.19.1 Provisões 

 

A FENACAM analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados 

e que devam ser objecto de reconhecimento ou divulgação. 

 

A subjectividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos 

necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, 

quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões 

anteriormente divulgadas como passivos contingentes. 
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3.19.2 Pressupostos actuariais 

 

A determinação das responsabilidades com pensões de reforma e assistência médica requer a 

utilização de pressupostos e estimativas, de natureza demográfica e financeira, que podem 

condicionar significativamente os montantes de responsabilidades apurados em cada data de 

relato. As variáveis mais sensíveis referem-se à taxa de actualização das responsabilidades, a 

taxa de rendimento estimada para os activos e as tabelas de mortalidade. 

 

3.19.3 Activos fixos tangíveis e Activos intangíveis 

 

A determinação das vidas úteis dos activos, bem como o método de depreciação a aplicar é 

essencial para determinar o montante das depreciações a reconhecer na demonstração dos 

resultados de cada exercício. 

Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento do Conselho de 

Administração para os activos em questão, considerando também as práticas adoptadas pelo 

mercado. 

 

3.19.4 Imparidade de activos não financeiros 

 

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência 

de diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da FENACAM, tais como: a 

disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras 

alterações, quer internas quer externas, à FENACAM. 

 

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a 

determinação do justo valor de activos implicam um elevado grau de julgamento por parte do 

Conselho de Administração no que respeita à identificação e avaliação dos diferentes 

indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis 

e valores residuais. 

 

4 Fluxos de caixa 

 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, o detalhe de caixa e equivalentes de caixa apresentam os 

seguintes valores: 
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5 Activos fixos tangíveis 

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, os movimentos registados em rubricas do activo fixo tangível foram como segue: 
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No ano de 2020 foram adquiridos diversos Activos Tangíveis, a destacar a aquisição de uma 

porta de segurança para o Armazém da Venda do Pinheiro no valor de 2 327 euros, a alienação 

de duas viaturas do parque automóvel e a aquisição de nova viatura no valor de 54 750 euros. 

Procedeu-se também à aquisição de variado Equipamento Administrativo e Outros no valor de 

30 137 e 2 015 euros respectivamente. Também durante o exercício de 2020, apesar da compra 

ter sido efectivada, o Activo Fixo Tangível em Curso apenas entrou em utilização em janeiro de 

2021.  
 

 6 Activos intangíveis 

 

O valor dos activos intangíveis diz respeito aos softwares e projectos de desenvolvimento 

adquiridos para suporte das actividades da FENACAM. A evolução registada para os períodos 

apresentados é como segue: 

 

 

7 Participações financeiras – outros métodos 

 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, os activos reconhecidos nesta rubrica referem-se a 

instrumentos de capital detidos, como segue: 
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As participações financeiras encontram-se valorizadas ao custo, deduzidas de eventuais perdas 

face ao capital próprio apresentado no final de cada exercício, por não ser possível determinar 

com fiabilidade o seu justo valor. 

A CONFAGRI, CCRL tem como objecto principal contribuir, por si ou em associação com outras 

entidades nacionais e internacionais, para o crescimento e desenvolvimento equilibrado e eficaz 

do sector cooperativo em Portugal, especialmente da agricultura. Agrupa estruturas 

cooperativas do ramo agrícola e do sub-ramo do crédito agrícola mútuo, bem como de outros 

ramos do sector cooperativo.  

A SUCRAL S.A. - o objecto desta participada era a produção industrial, a comercialização de 

açúcar e produtos derivados. A sua actividade resumia-se à administração da participação social 

que detinha junto da DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, S.A., cujas funções 

cessaram em Setembro de 2018 decorrendo assim de um processo de Insolvência desde 

Dezembro de 2018, encontrando-se a esta data em processo de liquidação e dissolução. 

Actualmente nas contas da Federação, o seu valor é zero tendo sofrido em 2017 uma imparidade 

de 329.742 euros, correspondente à totalidade da participação. 

 

O MAP, S.A. (Mercado Abastecedor do Porto) é uma destacada plataforma comercial grossista 

contribuindo para o desenvolvimento da economia local. Foram recebidos dividendos, fruto 

desta participação financeira no valor de 35.765 euros em 2020 e de 33.014 euros em 2019. 

 

A ADRAL, S.A. tem como objecto social a promoção do desenvolvimento regional do Alentejo e 

o fortalecimento da sua base económica e produtiva, em cooperação com os demais agentes e 

entidades da região, do País ou de outros países, nomeadamente dos que integram a União 

Europeia, cuja actividade concorra para o mesmo fim. A FENACAM integra o Conselho de 

Administração desta sociedade.  

Durante os exercícios de 2020 e 2019, os movimentos registados nas participações financeiras 

foram os seguintes: 
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8 Activos e passivos por impostos diferidos 

 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, os saldos reconhecidos relativamente a impostos diferidos 

são apresentados no balanço pelo seu valor bruto.  

O impacto dos movimentos nas rubricas de impostos diferidos, ocorrido para os exercícios 

apresentados, foi como se segue: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto dos movimentos nas rubricas de impostos diferidos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os movimentos ocorridos nas rubricas de activos por impostos diferidos para os exercícios 

apresentados são como segue: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não ocorreram movimentos de passivos por impostos diferidos em 2020 e 2019. 
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9 Inventários 

 

O detalhe dos inventários em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, é como segue: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O valor registado em Perdas por Imparidades de Mercadorias diz respeito ao reconhecimento 

do valor de mercadoria adquirida no princípio do escalar pandémico a nível nacional/global a 

um preço bastante superior ao praticado no decorrer do ano. Situação esta que não permite à 

FENACAM realizar a venda das mesmas às CCAM e outras entidades.   

O custo dos inventários, reconhecidos em 2020 como gasto, está incluído na rubrica “custo das 

mercadorias vendidas e das matérias consumidas” e totalizou   1 315 367 euros (2019: 1 371 

991 euros). 

 

10 Clientes 

 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a decomposição da rubrica de Clientes, 

é como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Clientes – grupo: esta rubrica refere-se aos saldos a receber dos clientes Caixas de Crédito 

(associadas e não associadas) que integram o Sistema Integrado de Crédito Agrícola Mútuo 

(SICAM). Inclui também os saldos relativos a outros clientes que integram o Grupo Crédito 

Agrícola, mas que não são Caixas de Crédito. Estes saldos decorrem das vendas e prestações 

de serviços efectuados pela FENACAM. A facturação de um mês é recebida, em regra, no 

mês seguinte. 

ii) Clientes – outros: nesta rubrica encontram-se registados os saldos a receber de clientes 

diversos (inclui Caixas de Crédito Agrícola que não pertencem ao SICAM). Excepto no que 

respeita às Caixas de Crédito, os saldos resultam, sobretudo, de comissões debitadas pela 
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FENACAM ao abrigo de protocolos. A facturação de um mês é recebida, em regra, no mês 

seguinte. 

 

Para os períodos apresentados não existem diferenças entre os valores contabilísticos e o seu 

justo valor. 

 

11 Estado e outros entes públicos 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no activo e no 

passivo, apresentava os seguintes saldos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para os períodos apresentados o saldo de IRC tem a seguinte decomposição: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Outros créditos a receber 

 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a decomposição da rubrica de outros 

créditos a receber, é como segue: 
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A 31 de Dezembro de 2020  do valor de 45 450 euros, 40 976 euros referem-se a Adiantamentos 

ao Pessoal. Nos outros valores a receber: 780 euros a crédito dizem respeito a transferências de 

valores de diversas CCAM no ambito da campanha solidária “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto 

pela Paz”, que posteriormente serão transferidas pela FENACAM para a instituição de 

solidariedade social CARITAS. O valor a débito de 5 171 euros provêem de um diferimento de 

parte de uma factura de um fornecedor que aguarda nota de crédito. Nos períodos 

apresentados não existem diferenças entre os valores contabilísticos e o seu justo valor.  

 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a rubrica de Capital Subscrito e Não Realizado tem o 

seguinte detalhe: 

 

 

 

 

 

 

 

O valor de 1 000 euros, refere-se à entrada da associada CCAM Vila Verde e Terras de Bouro, 

situação que se encontrou realizada no mês de Janeiro de 2021. 

 

13 Diferimentos 

 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a rubrica de diferimentos tem o seguinte detalhe: 
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Os gastos a reconhecer referem-se a pré-pagamentos de serviços contratados e ainda não 

recebidos. 

 

14 Outros activos financeiros 

 

 

Em 31 de Dezembro de 2020 a FENACAM detém 207 231 unidades de participação do fundo de 

investimento mobiliário aberto CA Rendimento, valorizadas ao justo valor à data por 1 601 156 

euros tendo registando no período uma perda por justo valor de 6 963 euros (em 2019 um ganho 

43 747 de euros). 
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Esta carteira de títulos, é negociada conforme a sua valorização no mercado, a 31 de Dezembro 

de 2020 a aplicação valorizou um total de 35 878 euros No exercício de 2020 verificou-se 

também que a aplicação obteve um rendimento de 7 135 euros de Juros. 

 

15 Capital subscrito 

 

Em 31 de Dezembro de 2020, o capital social da FENACAM, encontrava-se totalmente subscrito 

apenas faltando a realização por parte de um novo sócio (CCAM Vila Verde e Terras de Bouro) , 

sendo representado por títulos com o valor nominal de 5 euros cada.  

 

O detalhe do capital social a 31 de Dezembro de 2020 é como segue: 

 

 

16 Reservas e ajustamentos de partes de capital 

 

Estas rubricas registaram os seguintes movimentos durante os exercícios findos em 31 de 

Dezembro de 2020 e 2019: 
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Reserva legal: corresponde a 20% dos excedentes anuais líquidos conforme nº 1 do art.º 38 dos 

Estatutos da FENACAM; 

 

Outras reservas: inclui (i) uma reserva estatutária no valor de 657 763 euros que corresponde a 

5% dos excedentes anuais líquidos conforme nº 1 do art.º 38 dos Estatutos da FENACAM e que 

destina a educação e formação cooperativa conforma previsto no art. 70º do Código 

Cooperativo; e (ii) o montante de 115.255 euros referente à contrapartida de diversas doações 

ocorridas no passado. 

 

Resultados transitados: Em 2020 procedeu-se à Aplicação de Resultados de 2019 (922 961 

euros), conforme o nº 1 do Artº 38 dos Estatutos: 184 592 euros em Reserva Legal; 46 148 euros 

em Reserva de Educação e Formação e 692 221 em Resultados Transitados. 

 

Regularizações: Em 2020 procedeu-se a correcções de valores relativos ao Fundo de Pensões e 

Benefícios para os empregados segundo a IAS 19  cujo impacto no capital foi de 17 965 euros. 

Procedeu-se também à regularização de depreciações de anos anteriores na rúbrica de 

Resultados Transitados, por falta de amortização no ano correspondente, conforme quadro 

explicativo: 

 Em 2008, aquando do reconhecimento inicial do Fundo de Pensões do Crédito agrícola, optou-

se por derrogar a DC 19 e adoptar a IAS 19. No entanto, em 2009 foram revertidos todos os 

registos feitos em 2008 a este propósito e reclassificados de acordo com a DC 19 e o POC. A 

reversão efectuada, em 2009, teve um impacto negativo nos resultados transitados de 213.889 

euros, apresentado no quadro acima na linha de outros. Foram efectuados os seguintes 

movimentos de reversão:  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Referente 

a 2007

Referente 

a 2008 Total

ACTIVO

Gastos a reconhecer (320 227) 37 094 (283 133)

Activos impostos diferidos 71 175 (1) 71 174 

(249 052) 37 093 (211 959)

PASSIVO

Credores por acréscimos de gastos (303 968) (11 990) (315 958)

Provisões prémios antiguidade 293 056 24 832 317 888 

(10 912) 12 842 1 930 

CAPITAL PRÓPRIO

Resultados transitados (238 141) 24 252 (213 889)
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17 Provisões 

 

A evolução das provisões é como segue: 

 

 
Os valores provisionados nesta rubrica respeitam às quantias reconhecidas como passivos de 

benefícios definidos, relativamente ao prémio de antiguidade. Especificando, a FENACAM nos 

termos do ACT (Acordo Colectivo de Trabalho) assumiu o compromisso de atribuir aos 

colaboradores no activo que completem 15, 25 ou 30 anos de bom e efectivo serviço, um prémio 

de antiguidade de valor igual a 1, 2 ou 3 meses da sua retribuição mensal efectiva (no ano da 

atribuição), respectivamente. Este prémio encontra-se incluído no Fundo de Pensões subscrito 

pelo Grupo Crédito Agrícola. 

 

Em 2020 no âmbito do programa estratégico para a FENACAM que tem como principal objectivo 

reduzir a variável de custos junto das Caixas Agrícolas, tendo em consideração um aumento 

extraordinário de receita na área da Produção Documental, o Conselho de Administração 

deliberou a constituição de uma provisão, no valor de 500.000 euros, como objectivo 

reembolsar os clientes Crédito Agrícola, distinguindo os que são associados daqueles que não 

são, através da distribuição a título de bónus para aquisições futuras do Grupo Crédito Agrícola 

junto da Federação. tal como estava previsto no Plano de Actividades e Orçamento para 2021. 
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18 Financiamentos obtidos 

 

O detalhe dos empréstimos quanto ao prazo (corrente e não corrente) e por natureza de 

empréstimo, no final dos exercícios de 2020 e 2019, é como segue:  

Locações financeiras 

Resumo dos pagamentos mínimos futuros dos contractos de locação activos nas datas 

apresentadas: 

 

i) Uma viatura Ligeiros de Passageiros; 

ii) Cartões de Crédito atribuídos ao Conselho de Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  Obrigações de benefícios reforma e outros   

A FENACAM subscreveu o Acordo Colectivo de Trabalho (ACT) para o Crédito Agrícola (CA) 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 da FENACAM com pensões relativamente aos seus colaboradores consistem 

no pagamento de complementos face aos níveis previstos no ACT. 

 

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 

complemento de pensões. 

 

Para cobertura das suas responsabilidades a FENACAM integra o 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 ACT, 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.    
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Este Fundo, cujos benefícios a atribuir pelo plano de pensões são os definidos no ACT, assume, 

assim a natureza de um fundo solidário, estando a sua gestão a cargo da companhia de seguros 

CA Vida, S.A.. 

 

Nos termos do ACT, a FENACAM assumiu também o compromisso de atribuir aos colaboradores 

no activo que complementem 15, 25 e 30 anos de bom e efectivo serviço, um prémio de 

antiguidade de valor igual a 1, 2 ou 3 meses da sua retribuição mensal efectiva (no ano da 

atribuição), respectivamente. Os pressupostos para cálculo do valor actual dos benefícios são 

iguais aos benefícios anteriormente referidos. 

 

Para determinação das responsabilidades por serviços passados da FENACAM relativas a 

empregados no activo e aos já reformados foram efectuados estudos actuariais pela companhia 

de seguros CA Vida, S.A.. 

 

Os valores provisionados nesta rubrica correspondem à diferença entre o valor presente da 

obrigação de benefícios definidos, e o valor dos activos do plano, conforme relatório actuarial, 

à data do fecho do exercício. 

 

Os Prémios de Antiguidade não têm fundo constituído, sendo a respectiva responsabilidade 

coberta por uma provisão específica (ver Nota 17). 

 

As responsabilidades e os correspondentes custos anuais são determinadas através de cálculos 

actuariais, utilizando o método de crédito da unidade projectada, efectuada por actuário 

independente, baseados em pressupostos que reflectem as condições demográficas da 

população coberta pelo plano e as condições económicas e financeiras prevalecentes no 

momentos do cálculo. 

 

Em termos globais, o impacto deste plano nas demonstrações financeiras é como segue: 
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Os principais pressupostos utilizados no cálculo actuarial, são os abaixo indicados:  

(**) De acordo com o Decreto – Lei nº 167-E/2013 

 

Plano de pensões e de assistência médica 

 

O montante da obrigação reconhecida no balanço é determinada como segue: 
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O movimento ocorrido no valor actual da obrigação subjacente ao plano de pensões foi o 

seguinte: 

 

 

 

Os fundos afectos a este plano tiveram a seguinte evolução: 

 

 

Os impactos do plano na demonstração dos resultados são como segue: 

 

 

 

Em 2020 a FENACAM contribuíu para o Fundo de Pensões com 197 448 euros, em 2019 havia 

contribuido com 70 494 euros. 
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20 Outras divídas a pagar 

 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, o detalhe da rubrica de outras dívidas a pagar é como 

segue: 

 

i) Fornecedor de investimentos – esta rubrica refere-se aos valores facturados pela 

aquisição de activos; 

ii) Credores diversos – em 2020 este valor respeita essencialmente a Quotizações do SAMS 

e quotas do Fundo de Pensões; 

iii) Credores por acréscimos – o valor relativo a férias e subsídio de férias corresponde ao 

encargo com férias e subsídio de férias a pagar aos empregados em 2020, cujo direito 

foi adquirido até á data de fecho do exercício; 

iv) Valor para atribuição de Prémios aos colaboradores no âmbito do processo de avaliação 

de desempenho referente a 2020; 

 

21 Fornecedores 

 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, os saldos de fornecedores referem-se às seguintes 

entidades: 

 

 

 

 

 

 

 

O saldo a pagar a Fornecedores - Grupo é composto por valores a pagar à CCAM e Entidades do 

Grupo Crédito Agrícola, que prestam serviços à FENACAM. 
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O saldo a pagar aos fornecedores – terceiros é, maioritariamente, composto por fornecedores 

de mercadorias e prestadores de serviços, que entretanto foram ou serão facturados às CCAM. 

 

22 Vendas de Mercadorias e Prestação de Serviços 

 

O montante de vendas de mercadorias e prestações de serviços reconhecido na demonstração 

dos resultados, é detalhado como segue: 

 

 

 

i) SATA: Serviços de apoio técnico prestados às associadas, sendo os mais relevantes as 

avaliações imobiliárias; 

ii) SPDA: Serviços de produção, envelopagem e envio de documentos do CAM para os seus 

clientes, bem como arquivo digital dos mesmos; vendas de consumíveis para economato 

e outros fins; vendas de equipamentos e gestão do serviço de assistência do 

equipamento às Caixas; e serviços na gestão e controlo da produção e fornecimento de 

cheques para o Grupo CA; 

iii) SAF: Projecto de Aluguer de Stands e Equipamento (não ocorreram em 2020); 
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23 Fornecimentos e serviços externos 

 

O detalhe dos custos com fornecimentos e serviços externos é como segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Serviços Especializados, em 2020 apresentam uma redução bastante significativa 

comparativamente a 2019 (-1 641 837 euros). 

Este decréscimo deve-se sobretudo à diminuição de envios de documentos em papel 

(facturas CTT e outros).  

Também se verificou uma redução na rúbrica de Honorários, dado o decréscimo dos 

serviços prestados durante o ano. 

 

ii) Rubrica de Materiais (Embalagem, Escritório e Artigos para Oferta) em 2020 verificou-

se uma diminuição de 3 304 euros, verificando-se em particular uma diminuição 

expressiva nos artigos para oferta (-3 435 euros), tendo-se verificado por outro lado um 

aumento no Material de Escritório (aumento de 606 euros);  
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iii) Deslocações e Estadas o decréscimo está relacionado com o impacto no custo de Kms, 

devido à atribuição de viaturas adquiridas em contratos de ALD, para os colaboradores 

do SATA e com uma menor movimentação dos mesmos dada a redução de serviços 

prestados; 

iv) Serviços Diversos Rendas e Alugueres de automóveis em contrato de Aluguer Longa 

Duração atribuídos aos colaboradores do SATA e SPDA (2020 48 082 euros e 2019 41 

359 euros), as Despesas de Representação tiveram uma redução muito significativa pela 

não realização de eventos e deslocações efectuadas; 

v) Serviços Diversos, em 2020 registou-se um acréscimo de cerca de 20 687 euros, situação 

que se justifica pela inclusão das Rendas e Alugueres de Automóveis atribuídos aos 

colaboradores do SATA e SPDA (12 meses), assim como as Despesas Comunicação 

justificadas por um aumento da aquisição de comunicações tecnológicas dado o 

confinamento que ocorreu durante o ano e também pelo aumento de Outros Serviços 

justificado com a contratação de colaboraras em trabalho temporário. 

 

24 Gastos com o pessoal 

 

Os custos com pessoal, incorridos durante os exercícios de 2020 e 2019, foram como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2020 foram reconhecidos em regime de acréscimo 60.000 euros para atribuição de prémios 

aos colaboradores decorrentes da avaliação e desempenho em 2019, verificou-se também o 

pagamento de aumentos salariais e da reposição de retroactivos aos colaboradores. Não foram 

pagas indemnizações. 

 

O número médio de empregados da Federação em 2020 foi de 34 colaboradores (2019: 34) e 2 

prestadores externos de serviços a tempo inteiro recrutados à Randstad para suprimento dos 

colaboradores com baixa médica. 
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25 Outros rendimentos e ganhos 

 

A rubrica de outros rendimentos e ganhos pode ser apresentada como segue: 

 

 

i) O montante de quotização fixa diz respeito a uma quota anual de 2 500 euros por 

associada, tal como estipulado no artigo 35.º dos Estatutos da FENACAM;  

ii) Em 2020 procedeu-se à alieanação de duas viaturas do parque automóvel da FENACAM, 

originando uma mais valia de 6 001 euros, em 2019 não se registaram mais-valias. 

 

26 Outros gastos e perdas 

 

O detalhe da rubrica de outros gastos e perdas é apresentado no quadro seguinte: 

 

 

i) Refere-se ao reconhecimento de diversas facturas de fornecedores de anos anteriores 

que se encontravam em falta nos registos contabilisticos; 

ii) Ofertas de produtos nomeadamente na altura festiva do Natal; 

iii) As perdas em inventários devem-se à destruição de material obsoleto;  

iv) A rubrica de impostos respeita ao Imposto Único de Circulação e taxas pagas à CMVM;  

v) Perdas em Aplicações Financeiras CA GEST; 

vi) Este montante é referente em grande parte, a quotizações pagas a diversas entidades (22 

884 euros em 2020 e 22 461 euros em 2019). Reconhecimento do Fundo de Pensões (179 

410 euros em 2019 e 32 246 euros em 2019) e Serviços Bancários (2020: 4 108 euros 2019: 

1 563 euros); 
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vii) Em 2020  não se registaram abates; 

viii) Em 2020 foram doados 58 774 euros, (2019: 10 100 euros) donativos estes que foram 

efectuados no âmbito do apoio ao combate à pandemia, com a aquisição de aparelhos 

ventiladores e donativos em éspice para a aquisição de material de protecçao individual 

para instituições de cariz social. 

 

27   Gastos e rendimentos financeiros 

 

O detalhe dos gastos e rendimentos financeiros dos exercícios de 2020 e 2019 é como segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os juros suportados pela Empresa dizem respeito, integralmente, aos juros das locações 

financeiras. A rúbrica outros proveitos e ganhos de financiamento respeitam aos dividendos 

distribuidos pelo Mercado Abastecedor do Porto, cuja a FENACAM detem uma percentagem do 

capital. 

 

28    Imposto do exercício 

 

A decomposição do montante de imposto do exercício reconhecido nas demonstrações 

financeiras, é conforme segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taxa de imposto utilizada para a valorização das diferenças tributárias à data de balanço do 

exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 foi de 22,5%. 
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A reconciliação do montante de imposto do exercício é conforme segue: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taxa de imposto adoptada na determinação do montante de imposto nas demonstrações 

financeiras, é conforme segue: 

 

 

 

 

 

 

 

29   Compromissos 

 

A FENACAM não tem compromissos assumidos à data do balanço do exercício findo em 31 de 

Dezembro de 2020. 

 

30    Partes relacionadas  

 

Em 31 de Dezembro de 2020, o capital social da FENACAM é detido em 97,83% pela Federação 

e o restante pelas Caixas Agrícolas associadas e outros. Das Caixas Associadas, só não pertence 

ao SICAM a CCAM de Mafra. 
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30.1.  Remunerações dos membros dos órgãos sociais 

 

Os órgãos sociais da FENACAM são constituídos por:  

− Conselho de Administração – 3 representantes de CCAM associadas; 

− Conselho Fiscal – 3 representantes de CCAM associadas; 

− Mesa de Assembleia Geral – 3 representantes de CCAM associadas. 

 

Os órgãos sociais da FENACAM foram considerados de acordo com a NCRF 5 como sendo os 

únicos elementos “chave” da gestão da Empresa. Durante os exercícios findos em 31 de 

Dezembro de 2020 e 2019, as remunerações auferidas pelos membros dos órgãos sociais da 

FENACAM foram conforme se segue: 

 

 

 

30.2. Transacções entre partes relacionadas 

 

(a) Natureza do relacionamento com as partes relacionadas:  

 
Associadas:         

-  Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 

 

Outras empresas do Grupo Crédito Agrícola: 

-  Caixa Central 

-  CA Capital SCR, S.A. 

-  CCAM - Gestão de Invest. e Consultadoria -  CA Gest, S.A. 

-  CA Consult, S.A. 

-  CA Vida, S.A. 

-  CA Imóveis Unipessoal, S.A. 

-  CA Informática, S.A. 

-  CA Seguros, S.A. 

-  CA Serviços, ACE 

-  Crédito Agrícola – Seguros e Pensões, SGPS, S.A. 

-  Crédito Agrícola SGPS, S.A. 

-  CCAM - Gestão de Investimentos 
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(b) Transacções e saldos pendentes 

 

Durante o exercício, a FENACAM efectuou as seguintes transacções com aquelas entidades: 

 

 

(c) Saldos devedores e credores 

 

Saldos Devedores 
2020 2019

 Clientes 

 Caixa Central 305 241 46 544

982 998 1 593 501

 CA Gest, S.A. 740 220

 CA Informática, S.A. 189  (705)

 CA Seguros, S.A. 32 682 122 867

 CA Serviços, ACE 44 665 43 301

 CA Vida, S.A. 19 487 13 941

 CA Imóveis Unipessoal S.A. 1 046 -

- 48

1 387 048 9 420 350

 Caixas de Crédito Agrícola (SICAM) 

 CCCAM, Gestão de Invest. Unipessoal, Lda. 
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Saldos credores 
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ASSOCIADAS DA FENACAM 

À data de 31 de Dezembro de 2020, a FENACAM contava com 66 Caixas Agrícolas associadas, 

conforme relação que se segue. 

 
 
CCAM Arouca 

 
CCAM Arruda dos Vinhos 

CCAM Médio Ave 
 

CCAM Azambuja 

CCAM Vila Verde e Terras Bouro 
 

CCAM Batalha 

CCAM T. Sousa, Ave, Basto e Tâmega 
 

CCAM Cadaval 

CCAM Paredes 
 

CCAM Loures, Sintra e Litoral 

CCAM Área Metropolitana Porto 
 

CCAM Coruche 

CCAM P. Varzim, V. Conde e Esposende 
 

CCAM Lourinhã 

CCAM ALTO DOURO 
 

CCAM Mafra 

CCAM Beira Douro e Lafões 
 

CCAM PERNES E ALCANHÕES 

CCAM Douro e Côa 
 

CCAM Porto de Mós 

CCAM Vale Távora e Douro 
 

CCAM Salvaterra de Magos 

CCAM Terra Quente 
 

CCAM Sobral Monte Agraço 

CCAM Douro e Sabor 
 

CCAM Vila Franca Xira 

CCAM Baixo Mondego 
 

CCAM Ribatejo Norte e Tramagal 

CCAM Cantanhede e Mira 
 

CCAM Ente Tejo e Sado 

CCAM Coimbra 
 

CCAM Ribatejo Sul 

CCAM Oliveira de Azeméis e Estarreja 
 

CCAM Alcácer Sal e Montemor-o-Novo 

CCAM Pombal 
 

CCAM Aljustrel e Almodôvar 

CCAM Oliveira do Bairro 
 

CCAM Alentejo Sul 

CCAM Costa Verde 
 

CCAM Borba 

CCAM Baixo Vouga 
 

CCAM Nordeste Alentejano 

CCAM Albergaria e Sever 
 

CCAM Elvas E Campo Maior 

CCAM Vagos 
 

CCAM Moravis 

CCAM Serras de Ansião 
 

CCAM Guadiana Interior 

CCAM Oliveira do Hospital 
 

CCAM Costa Azul 

CCAM Bairrada e Agueira 
 

CCAM S. Teotónio 

CCAM Beira Centro 
 

CCAM Norte Alentejano 

CCAM Região Fundão e Sabugal 
 

CCAM Alentejo Central 

CCAM Beira Baixa (Sul) 
 

CCAM Albufeira 

CCAM Serra da Estrela 
 

CCAM Silves 

CCAM Zona do Pinhal 
 

CCAM Sotavento Algarvio 

CCAM Alcobaça, Cartaxo, Nazaré, Rio Maior e Santarém 
 

CCAM Algarve 

CCAM Alenquer 
 

CCAM Açores 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
Em cumprimento do disposto na Lei e nos Estatutos da FENACAM- Federação Nacional das 

Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FCRL, o Conselho Fiscal apresenta o relatório  sobre a acção 

fiscalizadora da FENACAM no exercício de 2020, compreendendo as Demonstrações Financeiras, 

as quais incluem o Balanço, a Demonstração de Resultados por Natureza, a Demonstração das 

Alterações no Capital Próprio, a Demonstração de Fluxos de Caixa e o Anexo às Demonstrações 

Financeiras, documentação que lhe foi submetida pelo Conselho de Administração da 

FENACAM. 

A actividade foi acompanhada através de reuniões trimestrais e outras interacções, com o 

Conselho de Administração e com o Director Geral, dos quais obtivemos toda a informação de 

uma forma célere e objectiva. 

A FENACAM está sujeita à certificação legal de contas, estando essa responsabilidade, 

relativamente ao exercício de 2020, atribuída à DIZ & ASSOCIADOS – SROC, LDA. 

Relativamente aos documentos de prestação de contas, entendemos que apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, nos aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da 

FENACAM em Dezembro de 2020. 

O Relatório do Conselho de Administração resume a acção desenvolvida e realça os temas mais 

importantes, estando em conformidade com as contas apresentadas. 

Sendo este parecer, referente a um relatório de um ano caracterizado como um dos mais 

atípicos da era moderna, assolado pela pandemia do SARS-Covid 19, que afectou 

profundamente a economia e o bem estar humano, realçamos o bom desempenho de toda a 

equipe da FENACAM, na senda do bom desempenho e dos resultados que tem vindo a 

conseguir, bem como dos objectivos que se propõe alcançar. 

O Conselho Fiscal não tomou conhecimento de qualquer situação ou deliberação que fosse 

contrária às normas vigentes. 

Assim, é parecer do Conselho Fiscal que sejam aprovados o Relatório e Contas do Conselho de 

Administração referentes ao ano de 2020, bem como a proposta de aplicação de resultados. 

 

Prior Velho, 9 de Março de 2021. 

 
O CONSELHO FISCAL 

Presidente 

António Manuel Melo Gomes de Sousa 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL 

Vogal 

Álvaro Gonçalves Marques Pereira 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bairrada e Aguieira, CRL 

Vogal 

Joaquim Miguel Cruz Mendes 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Elvas e Campo Maior, CRL 
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