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SÍNTESE DE INDICADORES SA CCAMTV

—
SÍNTESE
DE INDICADORES
Da

valores em euros

INDICADORES

31.12.2020

31.12.2021

NPL / Credito total Bruto

18,68%

13,48%

Credito Vencido Bruto / credito Total Bruto

10,44%

9,85%

5,72%

5,63%

Grau de cobertura do CV por imparidades

49,04%

46,72%

Grau de cobertura dos NPL por imparidades

35,89%

45,69%

7,00%

6,75%

57,16%

71,80%

6 912 793,70

7 545 742,33

129 057,72

112 075,21

Racio de transformação bruto ( credito Bruto / depositos de clientes )

31,26%

29,79%

Racio de transformação liquido ( credito liquido / depositos de clientes )

29,07%

27,78%

0,70%

0,69%

37,46%

46,13%

0,32%

0,34%

Rendibilidade da Mg. Financeira = Margem Financeira / Activo liquido

1,69%

1,26%

Rendibilidade Mg Complementar = Margem Complementar / Activo liquido

0,17%

0,23%

Rendibilidade Produto Bancario = Prod. Bancario / activo liquido

1,87%

1,49%

Rendibilidade do Activo = Resultado do execrcicio / activo liquido (ROA)

0,86%

0,34%

Rendibilidade do capital proprio = Resultado do execrcicio / capital proprio (ROE)

5,74%

2,40%

Produto Bancario / activo liquido médio

1,94%

1,51%

Resultado antes impostos / activo liquido médio

1,22%

0,48%

Resultado antes impostos / capital proprio médio

7,99%

3,38%

Custos com Pessoal / produto Bancario

37,46%

46,13%

Racio de eficiencia ( custos de pessoal + GGA + amortizações ) / produto Bancario

57,16%

71,80%

7,38%

9,50%

Rácio de adequação dos fundos próprios principais de nível 1

35,61%

33,04%

Rácio de adequação dos fundos próprios de nível 1

35,61%

33,04%

Rácio de adequação dos fundos próprios totais

35,61%

33,04%

Rácio de alavancagem utilizando uma definição total dos FP Tier 1

13,40%

13,21%

Rácio de alavancagem utilizando uma definição de transição dos FP Tier 1

13,40%

13,21%

1488,50%

1845,42%

QUALIDADE DA CARTEIRA DE EMPRESTIMOS

Credito Vencido liquido / credito total liquido

Grau de cobertura do credito total liquido por imparidades

CCAMTV

EFICIENCIA / PRODUTIVIDADE
Cost to income (custos de funcionamento + amortizações / Produto Bancario)
Activo liquido / numero de empregados
Produto Bancario / numero de empregados

Custos com Pessoal / activo liquido
Custos com Pessoal / produto Bancario
Gastos Gerais Administrativos / activo liquido
RENDIBILIDADE

valores em euros

INDICADORES

31.12.2021

DIMENSÃO E RESULTADOS
Total do activo liquido

553 023 496

588 567 902

Credito a clientes (bruto)

145 930 711

149 138 938

10 221 528

10 069 198

135 709 183

139 069 740

15 233 585

14 688 180

7 469 803

6 862 835

27 262 467

20 111 141

9 785 793

9 189 427

466 789 665

500 662 861

9 365 854

7 417 218

10 324 618

8 741 866

4 731 228

2 024 395

Imparidades acumuladas p/ credito
Credito a clientes (liquido)
Total de Credito Vencido (+90 dias)
Imparidades acumuladas p/ credito vencido
Total de NPL
Imparidades acumuladas p/NPL
Recursos de clientes e outros emprestimos
Margem Financeira
Produto Bancario
Resultado LiquidoImparidade Acumulada

06

31.12.2020

Comissoes liquidas / produto Bancario
PRUDENCIAIS E LIQUIDEZ

Rácio de cobertura de liquidez (LCR)
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MENSAGEM DO PRESIDENtE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇão

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, CRL adota o modelo de governação vulgarmente conhecido como “latino reforçado”, constituído pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de
Contas.
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras foi fundada há 107 anos e tem uma história da qual nos
devemos orgulhar. O resultado do exercício de 2021 honra o passado, assegura o presente e consolida o futuro
traduzindo-se num compromisso de continuidade a longo prazo.
Conscientes das nossas limitações de atuação, a que acresce a elevada incerteza quanto ao fim da pandemia
que colocou a todos - clientes e associados, órgãos sociais e funcionários - inúmeros problemas nomeadamente
nos domínios da sua atividade comercial conseguiu a Caixa Agrícola manter em funcionamento a atividade dos
serviços financeiros com o empenho de todos, mantendo a nossa rede de 16 balcões dispersa por todo o concelho e presente em todas as freguesias, acessível a todos os que nos procuraram.
Este ano atípico obrigou-nos a acompanhar as moratórias de crédito, cuja medida surgiu em 2020 e prolongou-se por 2021 as quais vieram a constituir um reforço de tesouraria às empresas, particulares e ENIS. Com o
termo pudemos comprovar os critérios rigorosos da análise de crédito que implicou poucos casos de reestruturação dos clientes de crédito em moratória e a baixa necessidade de reforçar imparidades.
Importa recordar as limitações do confinamento, pelo seu enorme impacto social e económico, de forma a
relembrar o quão desafiante foi este ano de 2021, de forma a podermos reconhecer com maior vigor o nosso
enorme esforço, enquanto instituição, com a conciliação vivida, nem sempre fácil entre a vida pessoal e profissional, com teletrabalho, restrições e confinamentos forçados e impostos a todos.

Mensagem
do presidente
do conSelho
de administração
“O passado não volta, o presente é curto
e o futuro é incerto. Investir é agora.”

08

São as pessoas que fazem as instituições.
A perseverança portuguesa permitiu que no final de 2021, fosse evidente os sinais de recuperação económica
para 2022.
Com um resultado líquido em 2021 acima dos dois milhões de euros, confirma-se a resiliência e a solidez obtida
por esta instituição, na superação das dificuldades, onde se soma a apresentação de um rácio Core Tier 1 de
32,99%, muito acima dos mínimos regulamentares, decorrentes do MREL (15,5%).
É este cenário de robustez que traduz e transmite a confiança e motiva toda a equipa de gestão, às quais quero
manifestar o meu enorme agradecimento, pelo empenho e companheirismo em todo este meu percurso na Caixa
Agrícola de Torres Vedras, desde o longínquo ano de 1989.

Em Escudos

Em Euros

Em Euros

1988

1988

2021

88/21

Crédito a clientes - V. Bruto

3 868 286 262

17 544 681

149 138 939

750,1%

Ativo Líquido

5 347 975 066

24 255 835

588 567 902

2326,5%

4 692 931 655

21 284 874

500 662 861

2252,2%

Capital Social

109 892 000

498 417

59 106 330

11758,8%

Capitais Próprios

306 171 464

1 388 646

84 240 343

5966,4%
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MENSAGEM DO PRESIDENtE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇão

Quando em 1989 praticamente desconhecido formei equipa para dirigir os destinos da Caixa Agrícola lembro-me sempre das palavras do associado Eira Dias “O Sr. Santos que se levante para a gente o conhecer”
- o total do ativo líquido e dos capitais próprios eram, respetivamente, de 24,3 e 1,4 milhões de euros. No final
de 2021 estes valores são de 588,6 e de 84,2 milhões de euros. Estes valores conferem responsabilidade sendo
esta Caixa Agrícola a que tem o maior balanço em termos de concelho único sendo também disso demonstrativo, os montantes de crédito e de depósitos de clientes que de 17,5 e de 21,3 milhões passaram para 149,1 e
500,7 milhões de euros.

António José dos Santos
Presidente do Conselho de Admistração

Esta responsabilidade nunca nos afligiu, mas tornou-nos mais exigentes connosco, sempre visando superar as
cada vez mais exigentes diretivas e regulamentos, que neste trajeto, tiveram uma enorme mudança de paradigma, com o advento da entrada para a moeda única e a centralização da supervisão e regulação no BCE e EBA.
Como referi, ultrapassámos grandes mudanças e enormes desafios, os quais superámos com esforço e dedicação de todos associados e funcionários, dirigentes, clientes e parceiros.
Desde as crises financeiras, como o subprime e a crise da dívida soberana que levaram a intervenções do FMI,
às taxas de juro negativas, redefinimos o modelo de negócio e mantivemos a nossa independência e autonomia.
Foi estimulante acompanhar e participar ativamente no crescimento da instituição, na valorização pessoal e
profissional dos seus quadros, com os frutos do reconhecimento no crescimento da atividade, com a confiança
depositada pelos stakeholders na Caixa Agrícola.
Cimentámos a nossa relação com a comunidade local, enquanto parceiro com as entidades locais, associações
e coletividades, como são o exemplo de referência, a Câmara Municipal de Torres Vedras, a AVA - Associação
para Valorização Agrária, a Associação Física de Torres Vedras, o Sport Clube União Torreense, os apoios às
unidades hospitalares da região Oeste, ao Mercado Municipal (patrocinador oficial) e tantos outros, com quem
partilhámos sucessos e desafios.
Continuamos virados para o futuro e o legado que deixamos, sabendo que novos desafios e exigências se
mantêm, com o maior foco na viragem da inflação, nas mudanças profundas dos modelos de controlo interno
e nas exigências e mensuração dos riscos ESG. A sustentabilidade e responsabilização social são propósitos da
instituição que vieram para nos valorizar.
Identificámos a necessidade de evoluir no core bancário, estando a criar condições para uma migração com os
olhos postos no futuro e em dar sequência ao trabalho desenvolvido melhorando a atividade de reporting junto
do supervisor, credenciando por entidade independente as políticas de gestão do risco, e aumentando a nossa
carteira de negócios, permitindo juntar a banca de proximidade ao digital.
Este processo contínuo de evolução e modernização, extensível à maior diversificação da nossa oferta, só tem
sido possível com a participação de todos, dotando a instituição de ferramentas aptas a superar os novos desafios, sendo para nós uma garantia de futuro e de que o mesmo será longo e com sucesso.
O reconhecimento é obtido pelas ações, pela postura e pelo desempenho pelo que julgamos ter ajudado a criar
os alicerces do futuro, deixando obra feita que a todos nos orgulha.
Utilizando uma frase que se tornou nossa sigla e marca, “Esta é a nossa terra, a nossa história, o nosso Banco”.
Em nome do Conselho de Administração a todos dirijo uma palavra de reconhecimento e de felicitação pelos
instantes vividos entre vós.

10
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ÁREA DE AÇÃO E REDE COMERCIAL

CAMPELOS
E OUTEIRO DA CABEÇA

A DOS CUNHADOS
E MACEIRA

RAMALHAL

MAXIAL
E MONTE REDONDO
SILVEIRA
PONTE
DO ROL

TORRES VEDRAS
E
MATACÃES

SÃO PEDRO
DA CADEIRA

CARVOEIRA
E CARMÕES

VENTOSA

FREIRIA

ÁREA DE AÇÃO
E
REDE COMERCIAL

TURCIFAL

DOIS PORTO
E RUNA

Sendo a maior Caixa Agrícola de área social de um único concelho, a Caixa Agrícola de Torres Vedras, com 16
agências num único concelho possui a maior rede de uma instituição financeira no Concelho de Torres Vedras.
A sua rede comercial, estrategicamente presente em todas as freguesias do Conselho finalizou a última abertura
de agência em 2011, com a abertura da agência bancária em Póvoa de Penafirme.
Numa clara aposta de proximidade com os seus stakeholders, com destaque para os seus associados e clientes,
a diversidade socioeconómica entre as várias freguesias e localidades (umas também mais urbanas ou rurais),
permite-nos colocar em prática a pertinência de banca universal, já há muito consagrada nos desígnios e orientações da nossa instituição.
O momento que atravessamos é desafiante, mas também de oportunidades e desafios, onde prevalecem os
melhores, pelo que o nosso posicionamento, atual, norteia-se por uma atitude de proactividade e de procura de
oportunidades de negócio, indo ao encontro da satisfação das necessidades dos clientes atuais e potenciais, seja
nas actividades tradicionais, seja em novas oportunidades, em setores e nichos de mercado menos habituais,
reinventando nossos modelos de negócio em adequação à tipologia da procura.

“A união de uma equipa é que comanda o
sucesso dos seus feitos!

12

Apresentamos neste capítulo as agências bancárias e sua localização, juntamente com as principais variáveis de
negócio por agência, permitindo assim uma leitura mais detalhada e quantitativa da nossa rede comercial actual,
reafirmando a posição da Caixa Agrícola de banca de referência do Concelho de Torres Vedras.

13
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ÁREA DE AÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa
agrícola
de
torres
vedras
Torres Vedras - Rua Santos Bernardes
Data de abertura: 05.06.1915
Responsável da Agência: José Jorge Silva
Nº de Colaboradores: 5

Nº de clientes

8 081

Nº de Associados

1 340

Depósitos à Ordem

31 596 585

Depósitos a Prazo/Poupanças

56 559 450

Crédito

37 813 822

TPAs

14

100
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ÁREA DE AÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
de
A DOS CUNHADOS
A Dos Cunhados - Rua Bispo de Targa
Data de abertura: 15.06.1982
Responsável da Agência: Zélia Gomes
Nº de Colaboradores: 7

Nº de clientes

6 159

Nº de Associados

1 480

Depósitos à Ordem

31 329 373

Depósitos a Prazo/Poupanças

31 037 246

Crédito

33 862 968

TPAs

16

60
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ÁREA DE AÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
DE
S. MAMEDE Da VENTOSA
S. Mamede da Ventosa - Avenida 10 de Junho
Data de abertura: 29.06.1982
Responsável da Agência: Luis Batista
Nº de Colaboradores: 3

Nº de clientes
Nº de Associados

3 335
430

Depósitos à Ordem

19 990 571

Depósitos a Prazo/Poupanças

39 864 042

Crédito
TPAs

5 324 552
22

Esta é a única presença de uma entidade bancária, na freguesia.
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ÁREA DE AÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
de
CAMPELOS
Campelos - Largo de Santo António
Data de abertura: 01.09.1982
Responsável da Agência: Pedro Ferreira
Nº de Colaboradores: 4

Nº de clientes
Nº de Associados

3 310
601

Depósitos à Ordem

12 381 917

Depósitos a Prazo/Poupanças

12 795 117

Crédito
TPAs

3 145 140
20

Esta é a única presença de uma entidade bancária, na freguesia.
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ÁREA DE AÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
DA
SILVEIRA
Silveira - Rua Padre Mendes
Data de abertura: 16.05.1988
Responsável da Agência: João Branco
Nº de Colaboradores: 6

Nº de clientes
Nº de Associados

688

Depósitos à Ordem

27 491 730

Depósitos a Prazo/Poupanças

40 700 331

Crédito

18 362 215

TPAs

22

5 268

63
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ÁREA DE ACÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
DO
turcifal
Turcifal - Rua Rogério Figueiroa Rego
Data de abertura: 02.01.1990
Responsável da Agência: Carlos António
Nº de Colaboradores: 2

Nº de clientes
Nº de Associados

1 939
219

Depósitos à Ordem

10 084 759

Depósitos a Prazo/Poupanças

15 769 364

Crédito
TPAs

5 437 442
19

Esta é a única presença de uma entidade bancária, na freguesia.
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ÁREA DE ACÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
DO
RAMALHAL
Ramalhal - Rua José Ribeiro César
Data de abertura: 02.01.1990
Responsável da Agência: José Manuel Jorge
Nº de Colaboradores: 3

Nº de clientes
Nº de Associados

2 991
333

Depósitos à Ordem

25 626 311

Depósitos a Prazo/Poupanças

19 012 882

Crédito
TPAs

4 446 825
16

Esta é a única presença de uma entidade bancária, na freguesia.
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ÁREA DE ACÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
DO
MAXIAL
Maxial - Rua Major Dr. Aurélio Ricardo Belo
Data de abertura: 02.01.1990
Responsável da Agência: Paulo Loureiro
Nº de Colaboradores: 3

Nº de clientes
Nº de Associados
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo/Poupanças
Crédito
TPAs

2 678
343
9 051 425
12 006 202
4 831 134
14

Esta é a única presença de uma entidade bancária, na freguesia.
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ÁREA DE ACÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
DA
CARVOEIRA
Carvoeira - Rua Jaime Franco Neves
Data de abertura: 01.04.1991
Responsável da Agência: Paulo Tomaz
Nº de Colaboradores: 3

Nº de clientes
Nº de Associados

1 926
227

Depósitos à Ordem

5 623 435

Depósitos a Prazo/Poupanças

8 881 399

Crédito

4 694 287

TPAs

11

Esta é a única presença de uma entidade bancária, na freguesia.
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ÁREA DE ACÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
DE
DOIS PORTOS
Dois Portos - Avenida 25 de Abril
Data de abertura: 01.04.1991
Responsável da Agência: António Miranda
Nº de Colaboradores: 2

Nº de clientes
Nº de Associados

1 182
119

Depósitos à Ordem

3 093 576

Depósitos a Prazo/Poupanças

4 644 832

Crédito

4 515 071

TPAs

6

Esta é a única presença de uma entidade bancária, na freguesia.
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ÁREA DE ACÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
DA
Freiria
Freiria - Largo Poço Ribeiro
Data de abertura: 03.07.1995
Responsável da Agência: Paulo Carnaxide
Nº de Colaboradores: 2

Nº de clientes
Nº de Associados

101

Depósitos à Ordem

4 639 700

Depósitos a Prazo/Poupanças

8 625 362

Crédito
TPAs

34

1 209

658 684
13
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ÁREA DE ACÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
DE
PONTE DO ROL
Ponte do Rol - Avenida Padre Dr. Raúl Sarreira
Data de abertura: 01.02.2000
Responsável da Agência: José Carlos Carnaxide
Nº de Colaboradores: 2

Nº de clientes
Nº de Associados
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo/Poupanças
Crédito
TPAs

1 838
116
8 974 480
11 399 095
3 047 206
25

Esta é a única presença de uma entidade bancária, na freguesia.
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ÁREA DE ACÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
dE
Outeiro da cabeça
Outeiro da Cabeça - Rua da Paz
Data de abertura: 17.12.2001
Responsável da Agência: António Miranda
Nº de Colaboradores: 2

Nº de clientes
Nº de Associados

625
36

Depósitos à Ordem

2 889 994

Depósitos a Prazo/Poupanças

1 565 133

Crédito

4 888 061

TPAs

2

Esta é a única presença de uma entidade bancária, na freguesia.
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ÁREA DE ACÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
de
s. pedro da cadeira
S. Pedro da Cadeira - Avenida Álvaro Vaz do Urmeiro
Data de abertura: 04.11.2002
Responsável da Agência: Ilídio Marques
Nº de Colaboradores: 2

Nº de clientes
Nº de Associados
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo/Poupanças
Crédito
TPAs

1 946
65
9 833 915
18 265 350
3 886 266
36

Esta é a única presença de uma entidade bancária, na freguesia.
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ÁREA DE ACÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
1º de dezembro
1º de Dezembro - Rua 1º de Dezembro
Data de abertura: 22.10.2007
Responsável da Agência: Sandro Anjos
Nº de Colaboradores: 2

Nº de clientes
Nº de Associados

12

Depósitos à Ordem

3 966 013

Depósitos a Prazo/Poupanças

3 486 155

Crédito
TPAs

42

705

892 098
13
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ÁREA DE ACÇÃO E REDE COMERCIAL

caixa agrícola
DE tORRES VEDRAS
AGÊNCIA
de
Póvoa de penafirme
Póvoa de Penafirme - Rua do Comércio
Data de abertura: 21.02.2011
Responsável da Agência: Zélia Gomes
Nº de Colaboradores: 2

Nº de clientes
Nº de Associados

673
25

Depósitos à Ordem

4 038 680

Depósitos a Prazo/Poupanças

5 145 458

Crédito

2 507 807

TPAs

6

Nesta localidade esta é a única presença de uma entidade bancária.
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CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA
DA
ASSEMBLEIA GERAL
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CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
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RESUMO EXECUTIVO

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, doravante designada por “CCAMTV”, é uma entidade
centenária que tem como foco o bem comum de todos os cidadãos e o desenvolvimento do mundo rural. A
entidade opera no setor bancário e é orientada pelas finalidades do progresso e desenvolvimento da agricultura
e aumento do bem-estar físico, social e cultural do mundo rural, à luz dos princípios mutualistas do cooperativismo e do fortalecimento, expansão e organização do crédito agrícola mútuo. A CCAMTV pertence à Federação
Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (Agrimútuo), o que lhe permite a promoção dos seus interesses
económicos e sociais, tanto a nível nacional como internacional, a defesa dos seus legítimos interesses e ainda
a promoção da sua atividade.
Ao longo do ano de 2021, e derivado da situação pandémica provocada pelo Covid-19, o Conselho de Administração optou por implementar várias medidas estratégicas com o objetivo de aumentar o crédito concedido,
melhorar a rendibilidade e a aumentar os seus rácios.
Numa rápida análise, é possível verificar a variação positiva no conjunto de depósitos efetuados pelos nossos
Clientes, que representam a componente principal dos recursos financiadores da atividade da CCAMTV, correspondendo a 85,1% do total dos recursos.

RESUMO
EXECUTIVO

milhões de euros

RECURSOS DE CLIENTES
510
500
+7,3%

490
480
470
460

500.7

466.8

450
440

2020
Volume Global

2021
Variação (percentagem)

É possível também verificar um acréscimo do Crédito Concedido a Clientes, rubrica que é a terceira aplicação de
maior dimensão nos ativos da CCAMTV.

“O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas
pensa sempre tudo o que diz.”
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RESUMO EXECUTIVO

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS
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2020
Resultados Líquidos

O rácio CET 1 é um rácio que permite determinar a capacidade de resistência a possíveis dificuldades financeiras,
através da comparação entre o capital e os ativos ponderados pelo risco a que a entidade está exposta nas suas
atividades principais. Apesar de um decréscimo desde rácio face a 2020, o mesmo ascende a 32,99% em 2021,
o que significa que a CCAMTV neste aspeto continua a deter um rácio CET1 sólido, e que é mais do dobro do
atualmente exigido pelo Banco de Portugal.

EVOLUÇÃO DO RÁCIO CET1

2021
Resultados antes de impostos

A atividade da CCAMTV acompanhou a recuperação da economia global e nacional que se verificou durante o
ano de 2021, tendo os seus ativos líquidos crescido 6,4% face ao período homólogo. A CCAMTV mantém uma
estrutura robusta, sólida e competitiva no mercado bancário, sendo a variação positiva dos ativos líquidos e de
alguns dos principais indicadores económicos da entidade uma consequência positiva das medidas adotadas
pelo Conselho de Administração, o que demonstra também o sentimento de confiança dos associados e clientes
na CCAMTV.
A CCAMTV mantém também uma relação de proximidade com a população, e apoia de forma significativa a
comunidade onde está inserida. A instituição tenta permanentemente dar resposta às solicitações de que é alvo
nas várias vertentes da sociedade, através de donativos tanto de natureza material ou financeira.
Para o ano de 2022 a CCAMTV deseja reforçar a confiança dos seus associados e clientes na instituição, de
forma a poder consolidar o seu crescimento e atingir os objetivos propostos, mantendo uma relação de proximidade com a população e com a cidade de Torres Vedras.

2019

2020

2021

30.00%

31.00%

32.00%

33.00%

34.00%

35.00%

36.00%

37.00%

38.00%

CET1
Quanto ao Resultado Líquido do Exercício da CCAMTV, o mesmo passou de 4,7 milhões de euros em 2020, para
2 milhões de euros em 2021, muito devido aos impactos da pandemia no panorama nacional e internacional.
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RELATÓRIO DE GESTÃO

1. ESTRUTURA DE GOVERNO SOCIETÁRIO

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, CRL adota o modelo de governação vulgarmente conhecido como “latino reforçado”, constituído pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de
Contas.
Os membros dos órgãos sociais e da Mesa da Assembleia-Geral são eleitos pela Assembleia-Geral, para um
mandato de três anos.

ORGANOGRAMA GERAL DA CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TORRES VEDRAS

ASSEMBLEIA
GERAL

RELATÓRIO
DE GESTÃO
1. ESTRUTURA DE GOVERNO
SOCIETÁRIO
“É fazendo que se aprende a fazer aquilo
que se deve aprender a fazer.”

54

CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO

1.1

CONSELHO
FISCAL

ROC

ASSEMBLEIA-GERAL

A Mesa da Assembleia-Geral é constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário.
Composição da Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Raquel Sofia Moreira Ferreira
Vice-Presidente: Aníbal José Bernardes Silva
Secretário: Elisabete Antunes Constantino
Competência da Assembleia-Geral
A Assembleia-Geral delibera sobre todos os assuntos para os quais a Lei e os Estatutos lhe atribuem competências, competindo-lhe, em especial:
•
Eleger, suspender e destituir os titulares dos cargos sociais, incluindo os seus Presidentes;
•
Votar a proposta de plano de atividades e de orçamento da Caixa Agrícola para o exercício seguinte;
•
Votar o relatório e contas, e as contas do exercício anterior;
•
Aprovar a fusão, a cisão e a dissolução da Caixa Agrícola;
•
Fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Caixa Agrícola;
•
Decidir do exercício do direito de ação cível ou penal contra o revisor oficial de contas, administradores,
gerentes, outros mandatários ou membros do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia-Geral;
•
Decidir da alteração dos Estatutos.
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1.2

RELATÓRIO DE GESTÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração é composto por um número de membros efetivos, sendo no mínimo de três e de
dois suplentes.
Atualmente o Conselho de Administração é composto por seis membros efetivos, e dois suplentes, com mandato para o triénio 2019 / 2021.
Composição do Conselho de Administração
Presidente: António José dos Santos					
Vice-Presidente: José Agostinho de Oliveira Alves
		
Vice-Presidente: António de Oliveira Dias		
		
Administrador Executivo: Manuel José Silva M. L. Guerreiro
Administrador Executivo: João Manuel da Cruz Couto		
Administrador Executivo: José Sebastião Nobre Nunes		
Suplente: Andreia Filipa Vicente Delgado				
Suplente: Daniela Farinha Barroso					
Competências do Conselho de Administração
As competências do Conselho de Administração decorrem da Lei, competindo-lhe, em especial e de acordo com
os Estatutos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar e representar a Caixa Agrícola;
Elaborar, para votação pela Assembleia-Geral, uma proposta de plano de atividades e de orçamento para
o exercício seguinte;
Elaborar, para votação pela Assembleia-Geral, o relatório e as contas relativos ao exercício anterior;
Adotar as medidas necessárias à garantia da solvabilidade e liquidez da Caixa Agrícola;
Decidir das operações de crédito da Caixa Agrícola;
Fiscalizar a aplicação dos capitais mutuados;
Promover a cobrança coerciva dos créditos da Caixa Agrícola, vencidos e não pagos;
Organizar, dirigir e disciplinar os serviços.

Reuniões do Conselho de Administração
O Conselho de Administração reúne regularmente, tendo realizando um total de cinquenta reuniões em 2021.

1.3

ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Caixa de Crédito Agrícola compete ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
As competências dos órgãos de fiscalização são as que decorrem da lei, competindo, ainda, ao Conselho Fiscal,
de acordo com os Estatutos, ser consultado em várias matérias e emitir diversos pareceres, nomeadamente o
parecer sobre a proposta de plano de atividade e de orçamento.

Composição do Conselho Fiscal
Presidente: Filipe Cassiano Nunes dos Santos		
Vogal: Carla Maria de Carvalho Santos
Vogal: Susana Dias Nascimento Gomes da Costa
Vogal: Paulo Fernando Vieira de Carvalho Cardoso do Amaral
Vogal: Tomás Correia da Cunha Góis Figueira			
Suplente: Ana Sofia Quintas Ribeiro de Carvalho
Suplente: José Eduardo Jorge Eiras Dias
Reuniões do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal reúne com a periodicidade necessária e de acordo com o seu regulamento interno.

1.3.2 REVISOR OFICIAL DE CONTAS
O mandato atual do Revisor Oficial de Contas é de 2019 a 2021, encontrando-se designado para o cargo:
Efetivo: João Cipriano e Associado, SROC, Lda.
Representada por: João Amaro Santos Cipriano, ROC nº 631
Suplente: Andreia Sofia Sena Barreira, ROC n.º 1739

2. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO
“POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
DA CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TORRES VEDRAS, CRL
Assembleia Geral de 30.12.2021

1.3.1 CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal é composto por cinco membros efetivos e dois suplentes.
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RELATÓRIO DE GESTÃO

Nos termos do n.º 4 do Art. 115º-C do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
(RGICSF), aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 157/2014, de 24 de Outubro, vem o Conselho de Administração da CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA
MÚTUO DE TORRES VEDRAS, CRL (doravante designada simplesmente por CAIXA AGRÍCOLA), submeter à
aprovação da Assembleia Geral a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais da CAIXA AGRÍCOLA para o ano de 2022.

Consequentemente, o referido princípio da proporcionalidade presidiu à elaboração da presente Política de Remunerações que, nos termos do RGICSF, prossegue ainda os seguintes objetivos:

Propõe-se que a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais da CAIXA AGRÍCOLA para o ano de
2022 seja aprovada nos seguintes termos:

a.

1. INTRODUÇÃO

b.

Em cumprimento do normativo aplicável, a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais da CAIXA
AGRÍCOLA foi definida e elaborada de modo a refletir adequada e proporcionalmente a dimensão, a organização
interna e a natureza da Instituição, o âmbito e a complexidade da atividade por si desenvolvida, a natureza e a
magnitude dos riscos assumidos e a assumir e o grau de centralização e delegação de poderes estabelecido no
seio da mesma Instituição.
A mesma Política de Remuneração, atento o facto de o Banco de Portugal não ter ainda aprovado qualquer
instrumento regulamentar que revogue, altere ou substitua o Aviso nº 10/2011, sendo que as Instruções nºs
4/2015 e 5/2015, publicadas em 15 de junho de 2015, referem-se à matéria das Políticas de Remuneração,
mas somente quanto a divulgação de informação quantitativa a ela atinente, teve em consideração os seguintes
instrumentos:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

O RGICSF;
O Aviso do Banco de Portugal nº 10/2011, quanto às normas neste contidas que não sejam incom
patíveis com a atual redação do RGICSF, atentas as alterações neste introduzidas pelo Decreto-Lei nº1
57/2014 e por diplomas subsequentes, e que não devam, por isso, considerar-se revogadas em função
de tais alterações;
A Lei nº 28/2009, de 19 de junho, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 157/2014;
A Diretiva nº 2013/36/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho (IV Diretiva de Requisitos de Capital);
O Regulamento nº 575/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho (Regulamento de Requisitos de
Capital).
As orientações da EBA sobre governo interno (EBA/GL/2017/11), divulgadas através da Carta Circular
do Banco de Portugal n.º CC/2018/00000016;
Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020, de 29 de junho de 2020, que regulamenta os sistemas de governo e controlo interno e define os padrões mínimos em que deve assentar a cultura organizacional
das instituições financeiras.

2. PRINCÍPIOS GERAIS

O regime legal e regulamentar ora em vigor preserva a aplicação do princípio da proporcionalidade na definição
das políticas de remuneração, pelo que se mantém a relevância dada aos elementos como a natureza jurídica
de cooperativa da Instituição e a imposição de restrições de natureza geográfica à atuação da dita Instituição,
fatores que determinam que a tais funções correspondam muitas vezes remunerações de valor senão simbólico,
pelo menos inferior aos da média dos Colaboradores da Instituição, sendo por conseguinte tais remunerações
insuscetíveis de qualquer comparação com as que são auferidas no resto do Sector Bancário, tal como são
insuscetíveis de levar à assunção de riscos excessivos ou de pôr em causa os interesses de longo prazo da
Instituição, a sua estabilidade financeira ou a sua base de capital.
Nesta perspetiva, além de se terem que considerar inaplicáveis à CAIXA AGRÍCOLA todas as disposições do
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RGICSF, da Lei nº 28/2009 e do Aviso nº 10/2011 (os últimos na medida em que se considerem compatíveis com
o primeiro) que pressuponham que as entidades às mesmas sujeitas revestem a natureza jurídica de sociedades
anónimas, houve que ponderar a aplicação de muitas das demais normas, sempre por referência ao princípio da
proporcionalidade ínsito no corpo do nº 3 do art. 115º-C do RGICSF.

c.

Promover e ser coerente com uma gestão de riscos sã e prudente e não incentivar a assunção de riscos
superiores ao nível de risco tolerado pela Instituição;
Ser compatível com a estratégia empresarial da Instituição, os seus objetivos, valores e interesses de
longo prazo e incluir medidas destinadas a evitar conflitos de interesses;
Distinguir de forma clara os critérios para a fixação da componente fixa da remuneração, fundamenta
dos principalmente na experiência profissional relevante e na responsabilidade organizacional de cada
Membro de Órgão de Administração ou de Fiscalização.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Nos termos e para os efeitos do nº 1 do art. 16º do Aviso nº 10/2011, declara-se que:
a.

b.
c.

d.

e.

A Política de Remuneração dos Órgãos de Administração e de Fiscalização é definida pela Assembleia
Geral, sem a intervenção de quaisquer consultores externos, cabendo à mesma revê-la periodicamente,
pelo menos uma vez por ano, em sede da sua aprovação nos termos do nº 4 do art. 115º-C do RGICSF;
A presente política não contempla a atribuição de remunerações variáveis;
Vista a natureza e dimensões da Instituição, a inexistência de remunerações variáveis, o valor das remunerações pagas aos Membros dos respetivos Órgãos de Administração e de Fiscalização e o facto de, não
sendo a Instituição uma sociedade anónima, lhe ser impossível pagar qualquer remuneração sob a forma
de ações ou instrumentos nos termos do nº 3 do art. 115º-E do RGICSF, não será diferido o pagamento de
qualquer parte da remuneração;
A Política de Remuneração é propícia ao alinhamento dos interesses dos Membros do Órgão de Administração com os interesses de longo prazo da Instituição e é igualmente consentânea com o desincentivo
de uma assunção excessiva de riscos, na medida em que preconiza a atribuição de uma remuneração de
valor moderado, compatível com as tradições e com a natureza específica do Crédito Agrícola;
Atenta a natureza cooperativa da CAIXA AGRÍCOLA, o desempenho dos Órgãos de Administração e de
Fiscalização é, em primeira linha, avaliado pelos Associados em sede de Assembleia Geral, refletindo tal
avaliação não só o desempenho económico da Instituição, mas também outros critérios diretamente 		
relacionados com a sobredita natureza cooperativa, incluindo a qualidade da relação estabelecida entre
Administração e Cooperadores e da informação prestada aos membros sobre o andamento dos negócios
sociais.

4. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO ORGÃO DE
FISCALIZAÇÃO:
CONSELHO FISCAL

A remuneração dos Membros do Conselho Fiscal, tendo em consideração a natureza da composição desse
Órgão Social, consiste exclusivamente numa componente fixa, paga em montante mensal liquidado em doze
vezes, de valor a atribuir pela Assembleia Geral nos termos da Proposta de Remuneração dos Membros dos
Órgãos Sociais da Caixa Agrícola eleitos para o Triénio 2019/2021, apresentada em Anexo.
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5. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO DE
ADMINISTRAÇÃO:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

e.
c
f.
g.

5.1. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES EXECUTIVOS

A remuneração dos Membros do Conselho de Administração deverá atender a determinados fatores nomeadamente o exercício a tempo inteiro e eventual exclusividade, a formação e a experiência profissional, devendo
contemplar a especificidade daqueles que ocupam o cargo sendo anteriormente funcionários da Instituição, pelo
que, nos termos do n.º 2 do artigo 398 do Código das Sociedades Comerciais, o contrato de trabalho terá que ser
suspenso, com perda de atribuição de remuneração variável relativa a prémios de desempenho ou de obtenção
de resultados.
A remuneração consiste, por isso, exclusivamente numa componente fixa, paga em montante mensal liquidado
em catorze vezes, de valor aprovado pela Assembleia Geral nos termos da Proposta de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais da Caixa Agrícola, apresentada em Anexo, tendo como um dos critérios de variação o
facto de os Administradores estarem em situação de reforma ou com o contrato de trabalho suspenso.
Nos termos e para os efeitos dos arts. 115º-E e 115º-F do RGICSF e do nº 2 do art. 16º do Aviso nº 10/2011,
mais se declara que:

5.1.1 QUANTO À AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
a.
b.
c.

Promover e ser coerente com uma gestão de riscos sã e prudente e não incentivar a assunção de riscos
superiores ao nível de risco tolerado pela Instituição;
Ser compatível com a estratégia empresarial da Instituição, os seus objetivos, valores e interesses de
longo prazo e incluir medidas destinadas a evitar conflitos de interesses;
Distinguir de forma clara os critérios para a fixação da componente fixa da remuneração, fundamenta
dos principalmente na experiência profissional relevante e na responsabilidade organizacional de cada
Membro de Órgão de Administração ou de Fiscalização.

5.1.2 QUANTO AOS MECANISMOS DE MALUS E CLAWBACK

Conforme referido acima, a remuneração dos Administradores executivos não inclui uma componente variável,
pelo que são inaplicáveis as regras constantes do RGICSF quanto à aquisição do direito à mesma e aos mecanismos de redução (“malus”) ou reversão (“clawback”).

por sociedades em relação de domínio ou de grupo com a Instituição;
Não vigoram na Instituição quaisquer regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada,
om exceção dos Administradores que têm contrato de trabalho suspenso por força do disposto no artigo
398 do CSC;
Inexistem outros benefícios não pecuniários relevantes que possam ser considerados como remuneração.
Os Membros do Órgão de Administração não utilizam quaisquer seguros de remuneração, ou quaisquer
outros mecanismos de cobertura de risco tendentes a atenuar os efeitos de alinhamento pelo risco inerentes às suas modalidades de remuneração

6. REVISOR OFICIAL DE CONTAS

A remuneração do Revisor Oficial de Contas é estabelecida com base nas práticas de mercado e definida no âmbito
de contrato de prestação de serviços de revisão de contas.

7. MEMBROS DA ASSEMBLEIA GERAL

A remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral consiste exclusivamente numa componente fixa,
paga através de senhas de presença de valor atribuído pela Assembleia Geral nos termos da Proposta de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais da Caixa Agrícola, apresentada em Anexo.
ENTRADA EM VIGOR
Tendo em conta que os mandatos dos órgãos sociais das Caixas Agrícolas coincidem com os anos civis, a presente política de remuneração produz efeitos à data de 01.01.2022.

ANEXO
PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
DA CAIXA AGRÍCOLA DE TORRES VEDRAS
AO ABRIGO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO PARA O ANO DE 2022

5.1.3 DISPOSIÇÕES GERAIS
a.
b.
c.
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d.

Uma vez que a remuneração dos Administradores Executivos não inclui uma componente variável, são
inaplicáveis as alíneas b), c), d), e), f), g), h) e i) do nº 2 do art. 16º do Aviso nº 10/2011;
No exercício de 2020 não foram pagas nem se mostraram devidas compensações e indemnizações a
Membros do Órgão de Administração devido à cessação das suas funções;
A Instituição não celebrou com os Membros do seu Órgão de Administração qualquer contrato que 		
lhes confira direito a compensações ou indemnizações em caso de destituição, incluindo pagamentos
relacionados com a duração de um período de pré-aviso ou cláusula de não concorrência, pelo que o
direito a tais compensações ou indemnizações se rege exclusivamente pelas normas legais aplicáveis,
sendo desnecessários os instrumentos jurídicos a que alude o art. 10º do Aviso nº 10/2011; de igual
modo, não vigora na Instituição qualquer regime especial relativo a pagamentos relacionados com a
cessação antecipada de funções, pelo que é igualmente inaplicável o nº 11 do art. 115º-E do RGICSF;
Os Membros do Órgão de Administração da Instituição não auferiram quaisquer remunerações pagas
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Em cumprimento dos critérios definidos na Política de Remuneração, para o ano de 2022, dos Membros dos
Órgãos Sociais da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, CRL, é apresentada à Assembleia Geral a
seguinte Proposta de Remuneração Fixa dos membros dos Órgãos Sociais desta Instituição, a qual é idêntica à
que vigorou no ano anterior, ou seja:
1.

2.

3.

4.
5.

Atribuir aos membros do Conselho de Administração que exerçam funções Executivas a tempo não
permanente e que estejam na situação de reforma uma remuneração ilíquida mensal no montante de
€ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta euros), sujeita aos respetivos impostos e descontos legais, vezes
catorze meses, sem prejuízo das quantias que auferem a título de reforma nos termos do ACT e dos
Regulamentos Internos em vigor.
Atribuir aos membros do Conselho de Administração que exerçam funções Executivas a tempo perma
nente e em situação de reforma uma remuneração ilíquida mensal correspondente ao nível 18 da tabela
salarial dos bancários, acrescido das regalias e direitos já auferidos, vezes catorze meses.
Atribuir aos membros do Conselho de Administração que exerçam funções Executivas a tempo permanente e cujo contrato de trabalho tenha sido suspenso, uma remuneração correspondente ao nível 18
do ACT aplicável à Instituição, acrescido do complemento referido no n.º 1, sujeito aos respetivos im
postos e descontos legais, vezes catorze meses.
Atribuir aos Membros do Conselho Fiscal uma remuneração ilíquida de € 1.000,00 (mil euros), a título
de senha de presença, com periodicidade mensal.
Atribuir para os membros da Mesa da Assembleia Geral o quantitativo de € 250,00 (duzentos e cinquenta
euros), a título de senha de presença, por cada reunião.

3. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO
DE COLABORADORES

Estes valores serão atualizados anualmente nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho do Crédito Agrícola.”

Vencimentos e Salários
Remuneração Órgãos de Gestão e Fiscalização
Conselho de Administração
Presidente
Dois membros não executivos
Três membros executivos
					TOTAL
Conselho Fiscal
Presidente
Quatro membros vogais
		

				TOTAL

31-12-2021

31-12-2020

1.
41.340,00
82.680,00
339.753,65

41.340,00
82.680,00
256.835,42

463.773,65

380.855,42

Outros Serviços de Garantias de Fiabilidade
						TOTAL
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2.
3.

12.000,00
48.000,00

7.000,00
24.000,00

60.000,00

31.000,00

Revisor Oficial de Contas – de acordo com o
Artigo 66.º-A do Código das Sociedades Comerciais
(Valor sem Iva)
Revisão Legal de Contas

Dando cumprimento ao disposto no nº 3 do artigo 16º do Aviso do Banco de Portugal nº 10/2011, é prestada a
seguinte informação, atinente à política de remuneração de colaboradores:

35.625,00
6.800,00

28.500,00
6.800,00

42.425,00

35.300,00

Valores em Euros

Valores em Euros

Seguidamente apresentamos o quadro das remunerações auferidas pelos Órgãos de Administração, Fiscalização
e Revisor Oficial de Contas, de forma individualizada e agregada:

Os colaboradores abrangidos pelo nº 2 do artigo 1º do Aviso do Banco de Portugal nº 10/2011 auferem
uma remuneração fixa paga 14 vezes por ano, de acordo com as condições dispostas no ACT do Crédito
Agrícola, a qual pode ainda integrar um complemento remunerativo mensal fixo, estabelecido contratualmente ou na sequência de reajustamento remunerativo casuístico.
Também se atribui uma hora de Isenção de horário de trabalho às funções cujo nível de responsabilidade
e exigência de disponibilidade assim o justifique.
Atento o disposto no nº 3 do artigo 17º do Aviso do Banco de Portugal nº 10/2011, em 2021 os colaboradores abrangidos pelo nº 2 do artigo 1º do mesmo Aviso auferiram as seguintes remunerações:
GERÊNCIA
Remunerações Fixas
Gerência
Gerente
						TOTAL
Assessoria
Auditoria
Gestão de Riscos
Conformidade
						TOTAL

2021

2020

-

94.674

-

94.674

30.417

31.562

28.578

27.247

17.370

-

76.365

58.809
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A função de Gerente foi extinta no ano de 2021.
Em 2021 foi contratado um colaborador para exercer a função de Conformidade em exclusividade, originando a
separação das funções de Gestão de Riscos e Conformidade.

4. VISÃO, MISSÃO, VALORES
E ESTRATÉGIA
“A CCAM prossegue uma atuação pautada pelo
respeito em relação aos cooperadores e clientes,
que se traduz na igualdade de tratamento e não
discriminação,(...)”

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Princípio da participação económica dos membros;
Princípio da autonomia e independência;
Princípio da educação, formação e informação;
Princípio da intercooperação; e
Princípio do interesse pela comunidade.

•

Relevam do segundo Pilar os seguintes valores fundamentais:

i.

Respeito: A CCAM prossegue uma atuação pautada pelo respeito em relação aos cooperadores e clientes,
que se traduz na igualdade de tratamento e não discriminação, assim como no compromisso de resposta
às suas necessidades; mas também em relação aos reguladores e demais autoridades, que se traduz na
colaboração aberta com aqueles, procurando responder de forma eficiente às suas interpelações;

ii.

Integridade: A CCAM atua de forma transparente, honesta e fidedigna, recusando práticas suscetíveis de
consubstanciar ou de sustentar atividades ilícitas, bem como aquelas que a coloquem, ou possam
colocar, sob domínio ou influências estranhas suscetíveis de pôr em causa o exercício isento e imparcial
da sua atividade bem como a prossecução dos interesses da instituição.

iii.

Profissionalismo: A CCAM proporciona aos seus cooperadores e clientes produtos e serviços de excelência, procurando continuamente dotar-se das melhores competências técnicas e tecnológicas, como forma
de promoção de uma gestão sã e prudente dos interesses que lhe estão confiados.

Sustentabilidade: A CCAM procura contribuir ativamente para um desenvolvimento sustentável da sociedade,
num sentido económico, ambiental e tecnológico.

5. RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, CRL, é uma das 5 associadas da Agrimútuo e orienta-se
pelas finalidades do progresso e desenvolvimento da agricultura e aumento do bem-estar físico, social e cultural
do mundo rural, à luz dos princípios mutualistas do cooperativismo e do fortalecimento, expansão e organização
do crédito agrícola mútuo.
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•

A CCAM assenta em dois pilares fundamentais, dos quais emergem os seus valores orientadores:

i.
ii.

o Pilar Cooperativo;
o Pilar Bancário.

•

Relevam do primeiro Pilar os princípios cooperativos, que integram a declaração sobre a identidade
cooperativa adotada pela Aliança Cooperativa Internacional e legal e Constitucionalmente consagrados
em Portugal:

iii.
iv.

Princípio da adesão voluntária e livre;
Princípio da gestão democrática pelos membros;

“(...) por força da pandemia e consequentes confinamentos, mantivemos em funcionamento,
mesmo com o acréscimo elevado de esforço dos
nossos recursos humanos, (...)”
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A forte ligação aos stakeholders e à comunidade, tem sido marcada pela interação e entreajuda que abnegadamente a Caixa Agrícola de Torres Vedras sempre tem demonstrado.

digitais pelos clientes, juntamente com maior utilização do trabalho digital, com redução do uso a materiais físicos, nomeadamente papel, o que nos últimos anos tem vindo a ser conseguido, com redução considerável dos
materiais consumíveis na instituição.

O maior exemplo disso tem sido a nossa presença forte traduzida em 16 agências distribuídas pro todo o
concelho de Torres Vedras, as quais em 2020 e 2021, por força da pandemia e consequentes confinamentos,
mantivemos em funcionamento, mesmo com o acréscimo elevado de esforço dos nossos recursos humanos,
em muitas sendo a única presença representante de uma instituição e serviço bancário ao dispor da população.
Nos serviços financeiros que disponibilizamos à sociedade, contamos atualmente com uma rede de 21 ATM’s
espalhados pelo concelho, alguns em resposta a pedidos da população, de forma a colmatar a inexistência de
presença financeira em certas localidades.
Com uma rede de 426 TPA’s, o apoio ao comércio e ao negócio local está bem representado, assegurando a
qualidade e o acréscimo de valor dos serviços que estes nossos clientes prestam.
Para além da rede comercial, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo tem estado presente sempre que se verifica a
necessidade e o acréscimo de valor para as populações, as freguesias e o concelho. São fortes exemplos disso,
os apoios e donativos para várias entidades e campanhas solidárias às quais nos temos juntado com satisfação
e apreço.
São exemplo disso, no ano de 2021 e entre outros, os apoios à ASPA - Instituição Particular de Solidariedade Social, à APECI - Associação para a Educação de Crianças Inadaptadas de Torres Vedras, Associação de Socorros
da Freguesia de Freiria, nomeadamente para aquisição de viatura para transporte de crianças.
Pelas fortes relações sentimentais do ciclismo e mais especial, do renomeado Joaquim Agostinho, a Caixa
Agrícola de Torres Vedras, sempre fez questão de marcar sua presença no apoio ao Grande Prémio Internacional
de Ciclismo – Troféu Joaquim Agostinho, com o qual desde há inúmeros anos somos parceiros.
O apoio anual e constante, mesmo em anos de pandemia, às iniciativas do Carnaval, do Festival das Vindimas e
festas da cidade (Feira de São Pedro), eventos emblemáticos do concelho, são uma imagem da nossa consciência do peso destes para a comunidade.
Destaca-se também a presença nas iniciativas das juntas de freguesia e associações locais, nomeadamente de
solidariedade social, cultural ou desportiva.
Através da Federação Agrimútuo, da qual é associada, a Caixa Agrícola de Torres Vedras tem assumido o maior
interesse e importância da Sustentabilidade Financeira, tendo participado em formações sobre Sustentabilidade,
estando neste momento criado um Comité de Sustentabilidade, para em nome de todas as suas associadas, poderem gerar-se sinergias em projetos sustentáveis de criação de valor para as Caixas Agrícolas e as suas áreas
sociais e no aperfeiçoamento e acompanhamento dos perfis dos clientes e dos financiamentos concedidos, sensibilizando as estruturas das instituições e a adaptação dos seus modelos de negócio, para um maior enfoque
em financiar e graduar, descriminando positivamente, os projetos de maior valor sustentável, financeira, social
e/ou de vertente ou impacto climático mais reduzido, nomeadamente em reforçar e focar os modelos de negócio
para clientes com melhor perfil e rating de risco ESG e projetos financiamento com melhor scoring.

6. MOVIMENTO ASSOCIATIVO
“Deste modo, a CCAMTV conta atualmente com
um total de 6.247 associados, dos quais 5.371
particulares, 525 empresas e 351 ENIs.”

Foram neste sentido celebrados protocolos com entidades de inovação tecnológica ligadas a projetos de alto valor de sustentabilidade, sendo de realçar a parceria com a Agrotech, no apoio a projetos sustentáveis de inovação
tecnológica no setor agrícola.
É nosso objetivo na Caixa Agrícola de estabelecer o objetivo de reforço do incentivo à utilização das plataformas
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As Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) tiveram o seu aparecimento em Portugal em finais do século XIX,
sendo que a de Torres Vedras viu a sua fundação em 1915.
Ultrapassadas as sérias dificuldades nas primeiras décadas da sua existência, ainda na vigência do “Estado
Novo”, a Caixa de Torres Vedras montou um sistema eficaz de apoio aos seus associados. Após 1974, menos
envolvida no movimento associativo, focou-se na angariação de uma base de associados que lhe garantisse a
emancipação do financiamento estatal. A 8 de maio de 2008, a CCAMTV em conjunto com as CCAM do Bombarral, Leiria, Chamusca e Mafra (as 5 CCAM independentes) constituíram a Agrimútuo – Federação Nacional das
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, com sede em Leiria. A formação da Agrimútuo teve como objetivo a atuação
da Federação no setor do crédito agrícola e a representação formal do espírito cooperativo e mutualista elevado
a um nível suprarregional, conferindo às suas associadas a capacidade de se fazerem representar nacional e
internacionalmente.

7. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
“A trajetória projetada de crescimento económico
é suportada pela manutenção de condições financeiras favoráveis e por maiores recebimentos de
fundos da União Europeia.”

A Agrimútuo assenta nos seguintes valores base do mutualismo e do cooperativismo:
•
Entreajuda;
•
Reforço da atividade comum;
•
Solidariedade;
•
Dinamização económica das comunidades rurais.
Nos termos do seu Estatuto, o objeto da Agrimútuo compreende:
i.
A promoção do desenvolvimento do crédito agrícola mútuo;
ii.
A representação dos interesses económicos e sociais, a nível nacional e internacional, das caixas agrícolas
não associadas da Caixa Central no âmbito do SICAM, admitindo a filiação das restantes;
iii.
A defesa dos legítimos interesses das suas atividades; e
iv.
O exercício e promoção de atividades em benefício comum das CCAM associadas.
A Agrimútuo mantém um papel ativo na representação dos interesses económicos e sociais das Caixas Agrícolas, nomeadamente da CCAMTV. Exemplo disso é a pronunciação da Agrimútuo junto do Banco de Portugal
sobre a proposta de anteprojeto de revisão do RJCAM ou os vários artigos de opinião publicados referentes à
importância das Caixas Agrícolas, aos seus modelos sólidos de negócio e à sua autonomia e independência.
No dia 11 de maio de 2021, nas instalações da Fundação da Caixa Agrícola de Leiria, reuniram-se as Caixas
Agrícolas associadas da Agrimútuo, no sentido de apresentar as diretrizes e linhas do trabalho desenvolvido,
linhas orientadoras e próximos desafios, versando sobre os seguintes temas expostos e posteriormente alvo de
debate:
•
•
•
•
•
•
•

Aplicações financeiras e rentabilização dos excedentes de liquidez;
Sistemas de informação e reporting;
Mecanismos de estabilidade institucional;
Modelo de contratos sindicados;
Sustentabilidade social e económica, green finance e economia social;
Modelo de negócio das Caixas Agrícolas independentes;
Boas práticas de Governance e Sistemas de controlo interno.

O movimento associativo assume um papel determinante no desenvolvimento da Caixa Agrícola de Torres Vedras, que se mantêm dinâmico contando, sendo que no decorrer do exercício de 2021 foi solicitada a exoneração
de onze associados, aceite em deliberação da Assembleia Geral de 25 de maio de 2021. No ano de 2021, verificou-se também a entrada de treze novos associados. Deste modo, a CCAMTV conta atualmente com um total de
6.247 associados, dos quais 5.371 particulares, 525 empresas e 351 ENIs.
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*Fontes: Banco de Portugal e INE; Boletim Económico – dezembro 2021; Sistema Bancário Português
Desenvolvimentos Recentes – 3º Trimestre 2021, dezembro 2021

7.1

ECONOMIA E MERCADOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS

No seguimento de uma contração económica expressiva ocorrida em 2020 resultante da pandemia de COVID-19
e das consequentes restrições à atividade económica, as projeções macroeconómicas iniciais apontavam para
uma recuperação do PIB mundial no ano de 2021. Tanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) no seu World
Economic Outlook, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no cenário
presente no Interim Economic Outlook de março, esperavam taxas de crescimento para o PIB mundial de 5,5%
e 5,6%, respetivamente.
De acordo com a atualização World Economic Outlook de janeiro de 2022 do FMI, espera-se que o crescimento
global seja de 5,9% em 2021 e de 4,4% em 2022 - meio ponto percentual abaixo para 2022 do que no World
Economic Outlook anterior, o de outubro. A revisão de que resultou a retirada do pacote de política fiscal Build
Back Better da linha de base, a retirada mais cedo da acomodação monetária, e a contínua escassez da oferta,
produziu uma revisão em baixa de 1,2 pontos percentuais para os Estados Unidos. Na China, as perturbações
induzidas pela pandemia relacionadas com a política de tolerância zero da Covid-19 e o stress financeiro prolongado entre os promotores imobiliários induziram a uma redução de 0,8 pontos percentuais. Espera-se que o
crescimento global abrande para 3,8% em 2023. Esta previsão está condicionada a que os resultados de saúde
adversos diminuam para níveis baixos na maioria dos países até finais de 2022, assumindo que as taxas de
vacinação melhoram a nível mundial e que as terapias se tornam mais eficazes.
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Seguindo a tendência esperada para as restantes economias mundiais, o PIB em volume da área do euro, principal destino das exportações portuguesas, deverá apresentar uma recuperação no ano de 2021, com o FMI a
perspetivar uma taxa de variação anual de 4,2%, enquanto a OCDE e o Banco Central Europeu (BCE) antecipam
expansões anuais de 3,9% e 4,0%, respetivamente. Para o próximo ano, é esperada a continuação da retoma
económica para o conjunto dos países do euro, antecipando o FMI um crescimento de 3,9%, a OCDE de 3,8% e
o BCE de 4,1%. Esta última entidade projeta ainda um novo crescimento de 2,1% da economia da área do euro
no ano de 2023.
As fissuras abertas pela Covid-19 parecem ser mais persistentes do que o esperado e espera-se que as divergências de curto prazo deixem marcas duradouras no desempenho de médio prazo. A falta de acesso à vacinação
e o apoio inicial divergente das políticas económicas são os principais determinantes das disparidades. Com o
aparecimento da nova variante Omicron, e a forma como se tem espalhado, obrigou a que os países reimpusessem restrições de mobilidade. O aumento dos preços da energia e as perturbações no fornecimento resultaram
numa inflação mais elevada e mais ampla do que o previsto, nomeadamente nos Estados Unidos e em muitas
economias de mercado emergentes e em desenvolvimento. A atual retração do sector imobiliário da China e a
recuperação mais lenta do que previsto do consumo privado também têm perspetivas de crescimento limitadas.
Para o ano de 2022, embora seja esperado que as pressões sobre os preços diminuam na maioria dos países,
as perspetivas sobre o aumento da inflação ainda são bastante incertas. O aumento da inflação está a ocorrer
mesmo com o desemprego em níveis mais baixos daqueles anteriores à pandemia. Por estas razões, prevê-se
que a economia global entre em 2022 numa posição mais fraca do que se esperava anteriormente. Apesar de
tudo, prevê-se a continuação do crescimento da economia mundial, com o FMI e a OCDE a esperarem expansões
anuais de 4,2% e 4,0%, respetivamente. Para fortalecer as perspetivas económicas globais, será necessário um
vigoroso esforço multilateral de políticas sobre a distribuição de vacinas, o combate às alterações climáticas e a
liquidez internacional. As políticas nacionais para complementar o esforço multilateral terão de ser muito mais
adaptadas às condições específicas de cada país e bem direcionadas, já que quanto mais a pandemia se prolongar, menor será o espaço para a política económica funcionar.

Seguindo a tendência esperada para as restantes economias mundiais, o PIB em volume da área do euro, prinNo
entanto, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que teve o seu início no dia 24 de fevereiro de 2022 tem gerado uma
enorme incerteza em torno da duração do conflito e das suas consequências, o que tem dificultado para já novas
estimativas dos economistas para o cenário macroeconómico.
A contribuir para esta incerteza estão as sanções que foram aplicadas contra a Rússia e as contramedidas russas,
a rutura mais ampla das cadeias de abastecimento que esta guerra está a criar, tanto nas relações económicas
com a Rússia como com a Ucrânia, os efeitos nos preços das mercadorias, os efeitos nos preços dos alimentos
e os efeitos nos preços dos combustíveis.
O conflito levará a uma revisão em baixa nas projeções de crescimento mundial e da Zona Euro, tendo a Comissão
Europeia anunciado uma revisão em baixa para meados de maio de 2022. Neste momento, as estimativas de
crescimento das várias organizações já estão desatualizadas, não sendo possível ainda a existência de novas,
dada a incerteza que rodeia o conflito.

7.2

ECONOMIA PORTUGUESA EM 2021-24

O Banco de Portugal projeta um crescimento da economia portuguesa de 4,8% em 2021 e de 5,8% em 2022,
seguido de um ritmo de expansão mais moderado em 2023 e 2024, 3,1% e 2,0%, respetivamente. A recuperação
da atividade traduz-se num aumento do emprego e numa redução da taxa de desemprego para níveis inferiores
aos pré-pandemia. A trajetória projetada de crescimento económico é suportada pela manutenção de condições
financeiras favoráveis e por maiores recebimentos de fundos da União Europeia.
A inflação aumenta em 2021 e 2022, para 0,9% e 1,8%, respetivamente, fixando-se em 1,1% e 1,3% nos dois
anos seguintes, com um perfil muito influenciado pela evolução dos preços dos bens energéticos.

GRÁFICO 01 - INFLAÇÃO
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A economia portuguesa mantém um perfil de recuperação, atingindo o nível pré-pandemia na primeira
metade de 2022. Estima-se um crescimento em cadeia de 2% no quarto trimestre de 2021 e um abrandamento
no início de 2022, associado ao agravamento da pandemia na Europa. Nos trimestres seguintes, o crescimento
da atividade aumenta, traduzindo-se numa taxa de variação anual de 5,8% em 2022 (4,8% em 2021). Em 202324, o ritmo de crescimento diminui aproximando-se do crescimento de longo prazo estimado para a economia
portuguesa.
O crescimento estende-se à generalidade das componentes da despesa, embora com diferenças de ritmo.
Em termos de contributos líquidos de conteúdos importados, destaca-se o contributo de 3 pp das exportações
de serviços para o crescimento do PIB em 2022 – explicando em larga medida a aceleração da atividade – e de
1,2 pp em 2023. O contributo da procura interna representa, em média, cerca de metade do crescimento do PIB
no período 2022-24.
A recuperação projetada é mais rápida do que a observada na sequência da recessão de 2011-13. A evolução
do PIB e das principais componentes nas duas recessões reflete a diferente natureza dos choques subjacentes, a
situação inicial distinta em termos de desequilíbrios macroeconómicos e as medidas de política implementadas
(Gráfico I.3.1). Na crise pandémica, o choque teve uma natureza temporária e não sistémica e a resposta de
política foi imediata, maciça e coordenada a nível nacional e europeu. Destaque-se a importância da contenção
do contágio da crise ao setor financeiro, preservando a estabilidade financeira e as condições de financiamento
de todos os agentes económicos. Estes fatores, bem como a interligação entre eles, atenuaram os efeitos multiplicadores do choque e preservaram a capacidade produtiva e o emprego. As medidas adotadas suportaram o
rendimento agregado das famílias e uma retoma mais rápida do consumo privado. A resiliência do investimento
e o aumento do consumo público contrastam com o comportamento observado na recessão anterior. A evolução
diferenciada das exportações resulta, em larga medida, das restrições impostas à mobilidade, com impacto desproporcional sobre os fluxos de turismo internacional.
O consumo privado cresce 5% em 2021 e 4,8% em 2022, desacelerando no período 2023-24 para 2,2% e
1,8%. No quarto trimestre de 2021 é atingido o valor do final de 2019. O crescimento elevado em 2021-22 está
associado, em parte, à forte recuperação das despesas em serviços, que beneficiou do levantamento das medidas de contenção e do aumento da confiança com os progressos na vacinação, devendo continuar a recuperar
ao longo do horizonte. O consumo de bens duradouros apresenta também um dinamismo elevado, refletindo a
concretização de despesa adiada durante a crise.

Gráfico 1.3.1. Comparação da crise pandémica com a crise de 2011-13 - PIB e principais componentes da procura líquidas de conteúdos importados | Índice 2010 = 100 e 2019 = 100

CONSUMO PRIVADO
O consumo privado é sustentado pelo crescimento do rendimento disponível real, por condições financeiras
favoráveis e pela acumulação de riqueza ao longo da crise (Gráfico I.3.2). Para 2021 antecipa-se um aumento
do rendimento disponível real de 1,2% e no período de 2022-24 um crescimento médio em torno de 2%, refletindo aumentos do emprego, embora progressivamente menores, e o dinamismo dos salários. O rendimento
disponível atingirá o nível pré-pandemia no início de 2022, refletindo a rápida e completa recuperação das remunerações, a par do crescimento das prestações sociais. Contudo, a componente de rendimentos de empresa e
propriedade continua abaixo do nível pré-pandemia.

Gráfico 1.3.2.- Consumo privado, rendimento disponível e taxa de poupança | Taxa de variação
em percentagem e percentagem do rendimento disponível

Fontes: Banco de Portugal e INE. | Nota: (p) – projetado.
Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico (dezembro 2021)

POUPANÇA DAS FAMÍLIAS
A taxa de poupança reduz-se em 2021-22, após ter atingido 12,8% em 2020. A poupança aumentou durante os
períodos de confinamento, refletindo motivos de precaução e uma poupança involuntária decorrente das limitações ao consumo. No segundo trimestre de 2021, a taxa de poupança registou uma redução, projetando-se
uma nova diminuição na segunda metade do ano. Os resultados do Inquérito à Situação Financeira das Famílias
(ISFF) de 2020 apontam para que a poupança acumulada durante o período da pandemia tenha estado mais
concentrada nas famílias com rendimento elevado e que, em geral, têm uma propensão marginal a consumir
mais reduzida. Estas famílias concentram uma fração significativa da poupança total.
Na projeção assume-se que a poupança acumulada durante a pandemia não será despendida, traduzindo-se, em
termos agregados, num aumento persistente da riqueza. Esta hipótese está rodeada de incerteza e representa
um risco ascendente para a projeção.

ENDIVIDAMENTO DE PARTICULARES
O endividamento dos particulares atingiu o valor mais elevado desde julho de 2014. Em dezembro de 2019 o
montante de endividamento era de 140.093 milhões de euros, em dezembro de 2020 era de 143.170 milhões de
euros e em dezembro de 2021 o montante atingiu os 147 .981 milhões de euros.

Fontes: Banco de Portugal e INE. | Notas: (p) – projetado. Os índices de base 2010 e 2019 referem-se aos anos que antecederam as quedas do PIB. / Banco de Portugal, Boletim Económico (dezembro 2021)

72

73

Relatório & Contas 2021 caixa agrícola de torres vedras

RELATÓRIO DE GESTÃO

2019

ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS

140093

milhões de euros

milhões de euros

ENDIVIDAMENTO DE PARTICULARES

143170

2020

2021

138000

140000

142000

144000

146000

148000

150000		

Endividamento de Particulares
Fontes: Própria

Em 2021, o montante total de empréstimos aos particulares para habitação cresceu 4,4% em relação a 2020.
O ritmo de crescimento aumentou durante todo o ano, sendo necessário recuar a 2010 para encontrar valores
semelhantes. No final de 2021, o stock total de empréstimos à habitação era de 96,9 mil milhões de euros. O
ritmo de crescimento dos empréstimos ao consumo continua aquém dos anos anteriores à pandemia. Em 2021,
o montante total concedido para esta finalidade cresceu 2,4% relativamente a 2020, para 19,2 mil milhões de
euros.

ENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS
No final de 2021 o endividamento das empresas privadas atingiu o valor mais elevado desde dezembro de 2013.
Em dezembro de 2019 o montante de endividamento era de 267.946 milhões de euros, em dezembro de 2020
era de 266.584 milhões de euros e em dezembro de 2021 o montante atingiu 275.991 milhões de euros. Em
2021, o montante total de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas cresceu 4,2% em relação a 2020.
Este crescimento foi positivo ao longo de todo o ano, mas começou a desacelerar a partir de maio, sobretudo nas
micro e pequenas empresas, cujos empréstimos cresceram, em 2021, 7,8% e 4,2% respetivamente. Em 2020,
em decurso da disponibilização de linhas de crédito de apoio às empresas no âmbito da pandemia, os empréstimos a estas empresas tinham crescido 13,9% e 13,3%, respetivamente. No final do ano, o stock de empréstimos
concedidos pelos bancos às empresas era de 75,7 mil milhões de euros. Em dezembro de 2021, 2,3% do montante total de empréstimos concedidos às empresas estava em incumprimento (3,3% em dezembro de 2020).
Este foi o valor mais baixo registado desde 2008, prolongando a tendência de decréscimo observada desde
finais de 2016. Apesar de generalizada, a redução deste rácio foi mais significativa nas empresas dos setores
da construção e das atividades imobiliárias: passou de 10,3% e 4,8%, respetivamente, em dezembro de 2020,
para 7,5% e 2,4%, em dezembro de 2021. Em 2021, as taxas de juro de novos empréstimos à habitação mantiveram-se em níveis mínimos de 0,83%.

74

267946

266584

2020

2021

147981

136000

2019

275991

260000

262000

264000

266000

268000

270000

272000

274000

276000

278000

Endividamento de Empresas
Fontes: Própria

DEPÓSITOS A PRAZO DE PARTICULARES
A remuneração dos novos depósitos à prazo dos particulares atingiu os mínimos históricos em 2021 e foi de
0,04%, em comparação com dezembro de 2019 que foi de 0,08% e em dezembro de 2020 de 0,07%. Em 2021,
o montante total dos depósitos de particulares cresceu 6,6% em relação a 2020, para 172,9 mil milhões de euros. Destes, destacaram-se os depósitos à ordem, que cresceram 13,5% e que, no final de 2021, representavam
48% do total dos depósitos de particulares. O montante de depósitos das empresas em bancos em Portugal
cresceu 17,0% relativamente a 2020, para 61,8 mil milhões de euros. É necessário recuar até finais de 2010 para
encontrar taxas de crescimento semelhantes às que se verificaram nos dois anos da pandemia.

CONSUMO PÚBLICO
O consumo público deverá crescer 4,8% em 2021, acelerando face ao ano anterior (0,4%). Esta evolução é largamente explicada pelo aumento do número de horas trabalhadas nas administrações públicas. O crescimento
moderado do consumo público em 2022-24 decorre da redução dos encargos com a pandemia na área da saúde
e da hipótese de gradual estabilização do emprego público. Em 2022, estes efeitos deverão ser parcialmente
compensados pela execução do PRR.

INVESTIMENTO
O investimento apresenta um crescimento elevado ao longo do horizonte, beneficiando do recebimento de fundos europeus, das perspetivas de recuperação da procura e de condições favoráveis de financiamento. Após
uma queda contida da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) em 2020, por comparação com recessões anteriores e com a área do euro, antecipa-se um crescimento de 4,9% em 2021, seguido de um crescimento médio de
6,9% em 2022-23. Para 2024 projeta-se um crescimento de 3,9%. O dinamismo é extensível às componentes
pública e privada, destacando-se o crescimento da componente pública em 2021-22 (Gráfico I.3.3). Nos próximos trimestres, o investimento deverá permanecer condicionado pelos problemas nas cadeias de fornecimento
globais, nomeadamente, pela escassez de materiais e equipamento e pelo aumento do seu custo.
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Neste contexto, antecipam-se crescimentos da FBCF empresarial de 4,4% em 2022 (após 3% em 2021) e 6%
em 2023, e uma desaceleração para 4,8% em 2024. Esta evolução determina um aumento do stock de capital
empresarial ao longo dos próximos anos. Em termos reais, o investimento público cresce cerca de 16%, em
média anual, no período 2021-2024, em linha com o previsto na atualização do Programa de Estabilidade.
Esta evolução reflete a implementação de projetos previstos no PRR e de investimentos estruturantes. Pela sua
magnitude, a execução destes projetos deverá permitir interromper a tendência de queda do stock de capital público. A desaceleração do investimento público projetada a partir de 2023 reflete a redução de fundos europeus
com a transição entre Quadros Financeiros Plurianuais (QFP).

Gráfico 1.3.3. - FBCF e componentes | Em percentagem do PIB

crescimento do PIB em 2022. As exportações de serviços atingem o nível pré-pandemia no final de 2023.

DÍVIDA EXTERNA
A dívida externa líquida portuguesa, medida em percentagem do PIB, reduziu de 87,8% em 2020 para 80,7% em
2021. Trata-se do valor mais baixo desde o terceiro trimestre de 2009.
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7.3
Fontes: Banco de Portugal e INE. | Notas: (p) – projetado. As zonas a sombreado assinalam os anos de queda do PIB.
Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico (dezembro 2021)

Após uma relativa estabilização da FBCF em habitação em 2021, antecipa-se um crescimento médio de 2,3%
no período de 2022 a 2024. O crescimento é suportado pelo aumento do rendimento disponível, por condições
financeiras favoráveis e pela atratividade deste tipo de investimento no contexto da acumulação de poupança
ocorrida no último ano e meio. Uma maior procura por não residentes em alguns segmentos e para fins turísticos, no contexto da recuperação do setor, pode contribuir igualmente para o dinamismo do mercado habitacional, com impacto sobre os preços.

EXPORTAÇÕES
As exportações crescem 9,6% em 2021, 12,7% em 2022 e 5,9%, em média, em 2023-24. A recuperação das
exportações é diferenciada entre bens e serviços, com as exportações de bens a excederam o nível pré-pandemia
no final de 2021. As perturbações no abastecimento de matérias-primas e bens intermédios tiveram um impacto
negativo nos trimestres recentes sobre as exportações de alguns setores relevantes, destacando-se o setor automóvel. Após um crescimento de 10,6% em 2021, as exportações de bens crescem 3,9% em 2022, seguido de
um crescimento de 6,1% em 2023, refletindo a gradual dissipação daquelas perturbações ao longo de 2022. Em
2024, as exportações de bens crescem 3,3%, em linha com a procura externa dirigida às empresas portuguesas.
Refletindo o levantamento das restrições à mobilidade internacional e o aumento da confiança, as exportações
de serviços – em particular de turismo e serviços de transporte associados – têm vindo a recuperar de forma
acentuada, após a queda abrupta em 2020 e no início de 2021. O agravamento recente da pandemia na Europa
implica uma evolução mais contida dos fluxos de turismo nos próximos meses. Assume-se que, a partir do segundo trimestre de 2022, as exportações de turismo retomam um crescimento forte, antevendo-se um aumento
das exportações de serviços de 35,1% em 2022 (7,2% em 2021), seguido de crescimentos mais moderados em
2023-24 (11,3% e 5,1%). Esta será a componente da despesa com o contributo mais importante, 3 pp, para o
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SETOR BANCÁRIO

A pandemia de COVID-19 e a indefinição quanto à persistência dos seus efeitos, colocam desafios importantes
ao sector bancário. Entre esses desafios, destacam-se:
i.
O elevado nível de incerteza quanto à recuperação económica, nomeadamente dos setores mais afetados;
ii.
A manutenção do ambiente de baixas taxas de juro;
iii.
O elevado endividamento do sector não financeiro; e
iv.
O potencial aumento do incumprimento do crédito.
Nos últimos dois anos, o setor bancário tem demonstrado grande resiliência no combate do desafio da crise
pandémica, sobretudo devido à consolidação dos resultados, fruto da capitalização, do aumento do rácio de
solvabilidade, do aumento da eficiência, do aumento da liquidez, do aumento da qualidade dos ativos, preparando assim o setor.

RÁCIO COMMON EQUITY TIER 1 - 1º SEMESTRE DE 2021
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Fonte: Banco de Portugal (dados consolidados)

77

Relatório & Contas 2021 caixa agrícola de torres vedras

RELATÓRIO DE GESTÃO

No primeiro semestre de 2021, o ativo total do sector bancário português registou um aumento expressivo face
ao final de 2020, em resultado do aumento de disponibilidades em bancos centrais, de empréstimos a clientes
e de títulos de dívida. Os empréstimos a clientes mantiveram a evolução positiva que se vinha registando desde
2020, sobretudo, em resultado das medidas de apoio à economia adotadas em resposta à crise pandémica,
nomeadamente os empréstimos com garantia pública e os regimes de moratória.

Rendibilidade do ativo (ROA), do capital próprio (ROE) e resultado de exploração

No primeiro semestre de 2021, o rácio de NPL (rácio de empréstimos não produtivos) diminuiu para 4,3%, em
resultado da redução dos empréstimos não produtivos e do aumento dos empréstimos produtivos. Em termos
líquidos, o rácio fixou-se em 1,9%, o que compara com 2,2% em 2020.
De acordo com a última informação disponibilizada pelo Banco de Portugal, no 3.º trimestre do ano o rácio de
empréstimos não produtivos bruto (NPL) diminuiu 0,3 pp, para 4,0%, refletindo a diminuição dos NPL (-3,6%)
e o aumento dos empréstimos produtivos (3,5%). O rácio de NPL líquido de imparidades situou-se em 1,8%
(-0,1 pp).
Nos particulares, o rácio de NPL manteve-se em 3,1%. O rácio de cobertura dos NPL por imparidades aumentou
0,2 pp, para 55,7%, em resultado da diminuição dos NPL, compensada por uma redução relativamente menor
das imparidades acumuladas. Nas SNF registou-se uma diminuição de 0,2 pp, para 56,7%. Nos particulares, o
rácio de cobertura aumentou para 51,6%, observando-se um acréscimo de 0,4 pp no consumo e outros fins,
para 64,5%, e uma diminuição de 0,3 pp no segmento da habitação, para 34,2%.
Quanto à estrutura de balanço, em setembro de 2021, o ativo total cifrou-se em 441 mil milhões de euros, aumentando 1,2% face a junho. Esta evolução refletiu os contributos do aumento das disponibilidades em bancos
centrais (1,5 pp) e dos empréstimos a clientes (0,5 pp), atenuados pela diminuição da carteira de títulos de
dívida pública (-1,0 pp). O rácio de transformação permaneceu estável em 82,5%, com contributos semelhantes
dos empréstimos a clientes e dos depósitos de clientes. O peso do financiamento obtido junto de bancos centrais
diminuiu 0,1 pp, passando a representar 9,2% do ativo. No 3º trimestre de 2021, o rácio de cobertura de liquidez
(LCR) subiu cerca de 2,4 pp, situando-se em 257,7%, fruto do aumento dos ativos líquidos.

RENDIBILIDADE
A rendibilidade do sistema bancário nacional registou, no primeiro semestre de 2021, uma forte recuperação,
que se deveu, sobretudo, à subida do produto bancário e à diminuição do fluxo de provisões e imparidades,
em resultado do alívio das medidas de contenção e da retoma da atividade económica. Apesar desta evolução
positiva, a rendibilidade ainda permanece abaixo do custo de capital, continuando a constituir-se como um dos
principais desafios enfrentados pelo setor.
Nos três primeiros trimestres de 2021, a rendibilidade do ativo (ROA) aumentou 0,31 pp, face ao período homólogo, para 0,46%. A rendibilidade do capital próprio (ROE) aumentou 3,7 pp, situando-se em 5,4%. O aumento do
ROA deveu-se à diminuição das imparidades para crédito e, em menor grau, ao aumento dos resultados com operações financeiras. O custo do risco de crédito diminuiu 0,63 pp, para 0,37%, após o aumento significativo em
2020 associado ao surgimento da pandemia. O rácio cost-to-income diminuiu 4,7 pp face ao período homólogo,
cifrando-se em 53,3%, justificado sobretudo pelo aumento dos resultados com operações financeiras.

Fonte: Banco de Portugal, Sistema Bancário Portugês - desenvolvimentos recentes (3ª trimestre 2021)

SOLVABILIDADE
Ao longo dos últimos anos, a solvabilidade do sistema bancário português tem vindo a registar melhorias,
refletindo o reforço dos fundos próprios. O rácio de alavancagem encontra-se num nível consideravelmente
superior à média da UE e do mínimo de referência (3%). A par da situação favorável de liquidez, os níveis de
solvabilidade do sistema permitem-lhe dar uma resposta eficaz às necessidades de financiamento da economia e
constituem uma relevante almofada para acomodar uma possível deterioração do risco de crédito e um aumento
dos NPL.
Em termos de solvabilidade, o sistema apresenta-se devidamente capitalizado, dispondo de uma maior capacidade para acomodar uma possível deterioração do risco de crédito e um aumento dos ativos não produtivos.
De acordo com o Banco de Portugal, no 3.º trimestre de 2021 o rácio de fundos próprios totais manteve-se
em 17,8%. O rácio de fundos próprios principais de nível 1 diminuiu 0,1 pp, para 15,2%. Para esta evolução
contribuiu a diminuição dos fundos próprios principais de nível 1, parcialmente compensada pela diminuição
dos ativos ponderados pelo risco. O ponderador médio de risco diminuiu 1,0 pp, para 45,7%, em resultado do
aumento do ativo e, em menor grau, da redução dos ativos ponderados pelo risco. O rácio de alavancagem diminuiu 0,1 pp face ao trimestre anterior, para 7,3%.

Rácios de fundos próprios e rácio de alavancagem

Nota: RWA é a sigla em língua inglesa
para ativos ponderados pelo risco.
A exposição total inclui o ativo total,
derivados e posições extrapatrimoniais.

Fonte: Banco de Portugal, Sistema Bancário Portugês - desenvolvimentos recentes (3ª trimestre 2021)
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SETOR AGRÍCOLA

Tal como os restantes setores, o setor agrícola sofreu em 2020 e 2021 com os profundos impactos que a pandemia de Covid-19 impôs de forma transversal em todo o mundo.

8. ATIVIDADE DA CCAMTV EM 2021

De acordo com a primeira estimativa das Contas Económicas da Agricultura para 2021, publicada pelo Instituto
Nacional de Estatísticas (INE), «o rendimento da atividade agrícola, em termos reais, por unidade de trabalho,
deverá registar um aumento de 11,1%, em consequência dos acréscimos previstos para o Valor Acrescentado
Bruto (VAB) (+9,0%) e para os outros subsídios à produção (+9,7)».
O crescimento do VAB (+11,2%, em termos reais) deveu-se à evolução positiva da produção agrícola, em particular da vegetal (+16,5%), em volume e em preço (10,1% e 5,8%, respetivamente), para a qual foram determinantes as evoluções positivas observadas nos vegetais e produtos hortícolas e nos frutos. Esta evolução
positiva do VAB verificou-se mesmo perante um aumento do consumo intermédio (+12,4%), na sequência de
acréscimos em volume (+3,8%) e, sobretudo, em preço (+8,3%) - aumento na energia (+15,4%), nos adubos e
corretivos do solo (+31,0%) e nos alimentos para animais (+16,1%).

“(...) a CCAMTV reforçou a monitorização dos seus
clientes e da sua respetiva capacidade de honrar e
cumprir com as suas responsabilidades de crédito.”

O ano de 2021 fechou com as exportações a aumentarem 11,4% (6.920 milhões de euros para 7.709 milhões
de euros) face a 2020. Das atividades que compõem o Complexo Agroalimentar regista-se um crescimento em
todas as categorias. Nas importações do complexo Agroalimentar registou-se um aumento de 11,3% face a
2020, sendo esta uma tendência de crescimento que se verifica após o 1º ano de pandemia (2019), ano em que
as importações do setor Agroalimentar diminuíram.
As Contas Económicas agrícolas 2021 também preveem um aumento de 8,5% nos montantes de subsídios
pagos em 2021, como consequência de um aumento dos subsídios aos produtos e outros subsídios à produção
(+3,9% e +9,7%, respetivamente), essencialmente em resultado do aumento das medidas agroambientais e,
também, do prémio à vaca leiteira e ao arroz.

A atividade da CCAMTV acompanhou a recuperação da economia global e nacional que se verificou durante o
ano de 2021, tendo os seus ativos líquidos crescido 6,4% face ao período homólogo.
Ao longo do ano de 2021, foram várias as medidas estratégicas que foram implementadas pelo Conselho de
Administração de forma a aumentar o crédito concedido, melhorar a rendibilidade e a otimizar o rácio de transformação face dos modelos de risco adoptados pela instituição.
No final do ano surgiram novas preocupações, nomeadamente quanto ao crescimento da inflação. Este rápido
crescimento marcou a atualidade, após uma década de aumento da massa monetária (num espectro de politica
de quantative easing), com um provável aumento das taxas de juro, cujos potenciais impactos podem vir a refletir-se, nomeadamente na atividade creditícia e no cumprimento das responsabilidades por parte dos clientes.
De forma a mitigar estas situações, a CCAMTV reforçou a monitorização dos seus clientes e da sua respetiva
capacidade de honrar e cumprir com as suas responsabilidades de crédito.
Apesar da previsão do aumento das taxas de juro no curto/médio prazo, as mesmas permaneceram em níveis
historicamente baixos, mitigando a Margem Financeira, sofrendo esta até um decréscimo significativo, principalmente como consequência da redução dos Juros de Ativos Financeiros. Esta situação originou uma rentabilidade
dos Ativos Financeiros em valores mais baixos que os estimados, tendo como consequência um forte impacto
na Margem Financeira, Produto Bancário e, consequentemente, no Resultado Líquido.
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Apesar de os agentes económicos estarem mais preparados para fazer face ao covid-19, o surgimento de novas
variantes, tal como a nova variante ómicron, veio de novo trazer incertezas dos impactos na economia, novas
ameaças e a possibilidade de novos confinamentos. Desta forma, a CCAMTV observou todas as regras emanadas da D.G.S., utilizando sempre que possível o teletrabalho de forma a salvaguardar os interesses da instituição
e a saúde dos seus colaboradores. A atividade da CCAMTV foi sujeita a várias contingências, não tendo registado, no entanto, consequências especialmente gravosas para os seus colaboradores e para o desempenho da
sua atividade.

GRÁFICO 01 – RECURSOS DE CLIENTES
milhões de euros
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Tal como já referido, no conjunto dos Recursos de Clientes, onde são incluídos os depósitos à ordem, os depósitos a prazo
e os depósitos de poupança, existiu um acréscimo no total de 33,9 milhões de euros, em relação a 2020.
Apesar das taxas de juro dos depósitos estarem reduzidas a uma expressão mínima, o aumento desta rubrica do balanço
foi bastante significativo, em concorrência com a disponibilização de produtos financeiros alternativos no mercado. Acompanhando essa mudança, a CCAMTV reforçou em 2021 a disponibilização de produtos financeiros de investimento, em
associação com os seus parceiros, tendo sido aplicados pelos nossos clientes cerca de 9,1 milhões de euros em Produtos
Poupança Investimentos.

“Acompanhando essa mudança, a CCAMTV
reforçou em 2021 a disponibilização de
produtos financeiros de investimento,(...)”

Os depósitos à ordem aumentaram 28,9 milhões de euros enquanto os depósitos a prazo cresceram 6,4 milhões
de euros. Por outro lado, os depósitos de poupança diminuíram 1,4 milhões de euros.
No Gráfico 2 – Evolução dos Depósitos, é possível verificar que no último quinquénio o total dos depósitos
aumentou mais de 135 milhões de euros, demonstrando desta forma o sentimento de confiança dos nossos
associados e clientes, que se tem vindo a consolidar ao longo dos últimos anos.

9.1

RECURSOS DE CLIENTES

Os Recursos de Clientes, representados pelo conjunto dos depósitos registaram, em 2021, um acréscimo de 7,3%, correspondente a uma variação positiva de 33,9 milhões de euros. A variação positiva apresentada demonstra o sentimento de
confiança dos associados e clientes na CCAMTV. O volume global desta rubrica, no montante de 500,7 milhões de euros,
constituí a componente principal dos recursos financiadores da atividade da CCAMTV, correspondendo a 85,1%.

milhões de euros

GRÁFICO 02 – EVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS
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CAPITAIS PRÓPRIOS

Os Capitais Próprios, a segunda componente dos recursos financiadores da atividade da CCAMTV, representados pelo Capital, Reservas e Resultados Transitados, foram de novo reforçados, com um acréscimo de 2,1% correspondendo a cerca de
1,7 milhões de euros, perfazendo assim um total de 84,2 milhões de euros em 2021, o que corresponde a 14,3% do total do
Passivo mais Capital Próprio. O gráfico seguinte apresenta a proporção dos Capitais Próprios, em relação ao total do Passivo
e Capital.

milhões de euros

GRÁFICO 03 – CAPITAIS PRÓPRIOS

GRÁFICO 04 – CAPITAIS PRÓPRIOS E PASSIVO
(VARIAÇÃO 2020/2021 E COMPARAÇÃO COM ORÇAMENTO DE 2021)
milhões de euros
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No quadro apresentado abaixo (Quadro 1), é possível verificar a evolução positiva das diversas rubricas do Passivo e dos
Capitais Próprios, onde se verifica que o total dos Depósitos de Clientes ultrapassaram os 500 milhões de euros. É possível
também comparar os valores de 2021 com os valores orçamentados para o mesmo período, onde se constata a ultrapassagem do valor orçamentado em mais de 22 milhões de euros de Depósitos de Clientes.

Designação
Depósitos à Ordem de Clientes
Depósitos a Prazo de Clientes
Depósitos de Poupança de Clientes
Juros a Pagar
TOTAL DE DEPÓSITOS DE CLIENTES
Outros Passivos
TOTAL DO PASSIVO
Capitais Próprios
TOTAL DO PASSIVO E DO CAPITAL

Valor real 2020

90
80
70
60
50

Quadro 1 – Capitais Próprios e Passivo (milhões de euros)
2020

Valor real 2021

Total do Passivo
e do Capital

GRÁFICO 05 – EVOLUÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO

Total do Passivo e Capital Próprio

2021
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2021
valor
%

Capitais Próprios

A afetação do Resultado Líquido do exercício anterior em Reservas, possibilitaram que o total de Capitais Próprios ascendesse a 84,2 milhões de euros no encerramento do exercício de 2021.

milhões de euros
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O quadro abaixo apresenta os montantes da Margem Financeira, do Produto Bancário, Resultados antes de Impostos, Resul-

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS

Para melhor comparação, a Demonstração de Resultados é apresentada no formato anterior ao das normas presentemente
em vigor, que se encontra no capítulo da Demonstração Financeira e Notas. A maior contribuição na formação do Produto
Bancário continuou a ser assegurada pela Margem Financeira, principal indicador das atividades de intermediação, a qual se
reduziu de 9,4 para 7,4 milhões de euros, em relação a 2020.
A Margem Financeira é constituída em grande parte pelas receitas de juros de crédito a clientes com o montante de 3,6 milhões de euros e de juros da atividade de investimento, com um montante de 3,8 milhões de euros. A restante componente
da Margem Financeira diz respeito às despesas com juros, com um montante de 41 mil euros.
Para a composição do Produto Bancário, além da Margem Financeira contribuíram também a margem complementar, composta pelas receitas de taxas e comissões com um montante de 1,5 milhões de euros, deduzidas das despesas de taxas e
comissões com um valor de 680 mil euros.

tado Líquido e ainda do cash-flow global.

Quadro 2 – Evolução dos Resultados (milhares de euros)
Designação
Receitas de juros
(Despesas com juros)
Margem Financeira
Receitas de dividendos
Receitas de taxas e comissões

2021

2020

variação

valor

valor

valor

%

7.458

9.467

-2.008

-21,2

-41

-101

60

59,1

7.417

9.366

-1.949

-20,8

21

24

-3

-10,5

1.510

1.702

-192

-11,3

680

940

-260

-27,7

0

0

0

(Despesas de taxas e comissões)

do ano anterior.

Resultados de ativos financeiros disponíveis

86

0

86

GRÁFICO 6 – EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS
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6.470

-3.683

-56,9

763

1.739

-976

-56,1

= Resultado após Impostos
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-47,2
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O Resultado Líquido do Exercício da CCAMTV passou de 4,7 milhões de euros em 2020, para 2 milhões de euros em 2021.
O Cash-Flow do exercício em 2021 foi de aproximadamente 3,1 milhões de euros, inferior em 2,7 milhões de euros face ao

Resultados de ativos e passivos avaliados

Resultados de alienação de outros ativos
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GRÁFICO 7 – EVOLUÇÃO DE CASH-FLOW GLOBAL
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EVOLUÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

Do total dos Ativos Líquidos, foi possível verificar um aumento, relativamente ao período homólogo, de 35,5 milhões de
euros, o que perfaz um acréscimo de 6,4%. O Ativo Líquido da CCAMTV em 31 de dezembro de 2021 é de 588,5 milhões de

-47,2%
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GRÁFICO 9 – ACTIVOS LIQUIDOS 2021
milhões de euros

milhões de euros

GRÁFICO 8 – EVOLUÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
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Do conjunto dos Ativos Líquidos que constituem a carteira da CCAMTV, a rubrica “Aplicações em IC’s” é a principal aplicação
na estrutura do Balanço. Em termos absolutos esta rubrica apresenta um acréscimo de 85,5 milhões de euros comparativamente ao período homólogo.
Quanto às “Aplicações Financeiras - Obrigações e Outros Títulos de Rendimento Fixo” foi possível observar um acréscimo
de 27,8 milhões de euros.

No quadro seguinte é possível realizar uma comparação entre os valores reais e os valores orçamentados, referentes ao
exercício de 2021.

No que respeita a “Créditos a Clientes Líquido de Imparidades”, existiu também um acréscimo, de 3,4 milhões de euros.

Quadro 3 – Evolução do Ativo Líquido (milhões de euros)

Verificaram-se ainda outras alterações significativas nas diversas rubricas do ativo relativas ao exercício anterior, com a
rubrica de “Caixa e Disponibilidades em IC’s” a sofrer uma redução de 91,2 milhões de euros.

TIPOS DE ATIVOS

Esta mudança de valores foi em busca de uma melhor rendibilidade dos recursos captados, não deixando de perder de vista
a segurança dos ativos e a redução da exposição ao risco de taxa de juro.

Caixa e Disponibilidades em IC’s
Aplicações em IC’s
Crédito a Clientes Líquido
de Imparidades
Aplicações Financeiras - Obrigações
e Outros Títulos de Rendimento Fixo

Os recursos alheios captados durante o exercício foram aplicados em Aplicações Financeiras - Obrigações e Depósitos a
Prazo.
Os montantes das várias rubricas apresentam-se da seguinte forma:

Ativos Diversos
TOTAL DO ATIVO

9.5

2021
Orçamento
2021
valor
%

variação

2020
valor

%

valor

%

162,40
118,40

89,10
172,30

15,10
29,30

180,30
86,80

9,40
15,30

-91,20
85,50

-50,60
98,40

151,60

139,00

23,60

135,70

29,80

3,40

2,50

123,00

162,80

27,70

135,00

42,00

27,80

20,60

18,30

25,30

4,30

15,20

3,50

10,10

66,40

573,70

588,50

100,00

553,00

100,00

35,50

6,40

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO A CLIENTES

O Crédito a Clientes mantém a sua influência no conjunto dos ativos que constituem a carteira da CCAMTV, sendo que em
2021 passa a ser a terceira aplicação de maior dimensão. No encerramento do exercício de 2021, o valor do crédito total
eleva-se a 149,1 milhões de euros, evidenciando um acréscimo de 3,2 milhões de euros relativamente a 2020.
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GRÁFICO 11 – EVOLUÇÃO DO CRÉDITO TOTAL
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GRÁFICO 10 – CRÉDITO A CLIENTES
149
148

+2,2%

147
147
146

149,1

145,9

145
144

2020

2017

Quadro 4 – Evolução do Crédito a Clientes (milhões de euros)

Crédito Vincendo
Crédito Vencido
Valores a Receber
TOTAL
Imparidades
TOTAL LÍQUIDO
PROVISÕES PARA GARANTIAS E
COMPROMISSOS ASSUMIDOS

140

125

Variação (percentagem)

2021
Orçamento
2021
valor
%

145

130

Numa análise mais detalhada, verifica-se que o Crédito a Clientes Vencido decresceu aproximadamente 0,5 milhões de euros
em relação ao período homólogo, o que corresponde a um decréscimo de 3,6%.
O Crédito a Clientes Vincendo atingiu os 134,3 milhões de euros face os 130,6 milhões de euros de 2020, o que corresponde
a um acréscimo de 2,9%.

SITUAÇÃO

150

135

2021

Volume Global

155

variação

2020
valor

%

valor

%

137,90
13,70
0,10
151,70
10,50
141,30

134,30
14,70
0,10
149,10
10,10
139,00

90,10
9,80
0,10
100,00
-

130,60
15,20
0,10
145,90
10,20
135,70

89,50
10,40
0,10
100,00
-

3,80
-0,50
3,20
-

2,90
-3,60
2,20
-

0,70

0,80

-

0,60

-

-

-

Face ao exposto, foi possível constatar que não foram atingidos os objetivos propostos e orçamentados para 2021, quer
relativamente ao Crédito Vincendo quer ao Crédito Vencido.

9.6

2020

2021

ATIVIDADE FINANCEIRA E DE INVESTIMENTO

A rubrica de Atividade Financeira, constituída por Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais e Depósitos e Aplicações em
IC’s, apresenta um decréscimo de 5,7 milhões de euros relativamente ao ano de 2020. Por outro lado, regista-se um aumento
de 27,8 milhões de euros na Atividade de Investimento, composta essencialmente por Investimentos em Títulos de Dívida
Pública. O peso da Atividade Financeira no Ativo Total, em termos percentuais, passou de 48,3% para 44,4%.
A Atividade de Investimento apresentou um aumento de 4,8% comparativamente com o período homólogo, tendo esta em
2021 um peso mais significativo no Ativo Total comparativamente com o ano de 2020. Em 2021, 27,7% do Ativo Total dizia
respeito a Atividade de Investimento, enquanto que em 2020 o valor era de 24,4%.
O impacto destas variações determinou um decréscimo de 0,6% no total do peso que os Ativos Financeiros e os Ativos de
Investimento têm no Ativo Total, sendo que em 2020 situava-se em 72,7%, e em 2021 foi de 72,1%.

GRÁFICO 12 – PESO DA ACTIVIDADE FINANCEIRA E
DE INVESTIMENTO NO ATIVO TOTAL
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O montante do Crédito Vencido em 2021 e 2020, é em grande parte respeitante ao incumprimento de dois mutuários, cujo
valor representa cerca de 11 milhões de euros, correspondendo a aproximadamente 75% do total da rubrica. Não obstante,
os créditos em causa possuem garantias reais de elevado valor, sendo que parte significativa do total de imparidades é referente a estes créditos.

2018

2021
Actividade de Investimento
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Quadro 5 – Evolução da Atividade Financeira e Atividade de
Investimento (milhões de euros)
DESIGNAÇÃO
Atividade Financeira
Caixa e Disponibilidades em BC e IC’s
Aplicações em IC’s
TOTAL 1
% do Ativo Total
Atividade de Investimento
Obrigações e Outros títulos de
rendimento fixo – de Emissores Públicos
TOTAL 2
% do Ativo Total
TOTAL ATIVIDADE FINANCEIRA
E DE INVESTIMENTOS (1+2)
% do Ativo

9.7

2021
valor

89,10
172,30
261,40

variação

2020
%

valor

%

valor

%

21,00
40,60
61,60
44,40

180,30
86,80
267,10

44,80
21,60
66,40
48,30

-91,20
85,50
-5,70
-3,90

23,80
19,00
-4,80
p.p.

Os Fundos Próprios Totais ou Capital Total são constituídos pela soma dos três níveis de fundos próprios referidos anteriormente.
O rácio CET 1 da CCAMTV ascende a 32,99%, representando um decréscimo face a 2020.
No entanto é importante fazer menção à posição da CCAMTV neste aspeto, que continua a deter um rácio CET1 sólido, e que
é mais do dobro do atualmente exigido pelo Banco de Portugal em processo de SREP.

162,80

38,40

135,00

33,60

27,80

4,80

162,80

38,40
27,70

135,00

33,60
24,40

27,80
3,20

4,80
p.p.

424,20

100,00

402,10

100,00

22,10

72,10

72,70

-0,60

p.p.

EVOLUÇÃO DO CET1 (COMMON EQUITY TIER 1)

Os indicadores de solvabilidade são indicadores de medição bancária que servem para medir a força do capital de um banco.
Estes indicadores de solvabilidade são melhor apresentados pelo rácio CET1, que mede o capital de um banco em relação
aos seus ativos. Como nem todos os ativos possuem o mesmo risco, os ativos adquiridos por um banco são ponderados
com base no risco de crédito e no risco de mercado que cada ativo representa.
O rácio CET1 estabelece um nível mínimo de capital que as instituições devem ter, em função dos requisitos de fundos próprios decorrentes dos riscos associados à sua atividade.
O CET1 inclui o capital realizado (com dedução de títulos próprios eventualmente detidos), as reservas elegíveis (incluindo as
reservas de justo valor), os resultados transitados, os resultados retidos do período quando positivos e certificados ou pela
totalidade se negativos. O valor de reservas e resultados transitados é corrigido da reversão dos resultados com passivos
financeiros avaliados ao justo valor através dos resultados na parte referente ao risco de crédito próprio da instituição.
É deduzido o valor de balanço dos montantes relativos a goodwill apurado, outros ativos intangíveis, bem como a diferença,
se positiva, entre o ativo e a responsabilidade do Fundo de Pensões. É igualmente sujeito a dedução os ativos por impostos
diferidos associados a prejuízos fiscais.
No que se refere aos ativos associados a programas informáticos que que sejam ativos intangíveis, a dedução dos mesmos
é realizada tendo por base o Regulamento 2020/2176.
Os Fundos Próprios de Nível 1 ou Tier 1 (T1) incorporam os instrumentos equiparados a capital, cujas condições cumpram
os requisitos definidos no artigo 52º do Regulamento 575/2013 e que tenham obtido aprovação pelo Banco de Portugal.
São igualmente elegíveis os interesses não controlados referentes aos requisitos mínimos de fundos próprios adicionais das
instituições para as quais a entidade não detém a participação pela totalidade.
A este capital são deduzidas as eventuais detenções de capital T1 de instituições financeiras sujeitas a dedução.

92

Os Fundos Próprios de Nível 2 ou Tier 2 (T2) incorporam instrumentos equiparados a capital, cujas condições cumpram os
requisitos definidos no artigo 63.º da CRR e que tenham obtido aprovação pelo Banco de Portugal. São igualmente elegíveis
os interesses não controlados referentes aos requisitos mínimos de fundos próprios totais das instituições para as quais
a entidade não detém a participação pela totalidade. A este capital são deduzidas as eventuais detenções de capital T2 de
instituições financeiras sujeitas a dedução.

Quadro 6 – CET1
ID
1
2
3
4
5
6

ITEM
CET1 Capital ratio
Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
T1 Capital ratio
Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Total capital ratio
Surplus(+)/Deficit(-) of total capital

2021

2020

32,99%
71.030.485,49
32,99%
67.290.349,74
32,99%
62.303.502,07

35,21%
67.746.165,58
35,21%
64.437.053,88
35,21%
60.024.904,95

2019
37,33%
61.638.074,66
37,33%
58.821.954,96
37,33%
55.067.128,69

GRÁFICO 13 – EVOLUÇÃO DO RÁCIO CET1
milhões de euros
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10. GESTÃO DO RISCO

RISCO DE CONCENTRAÇÃO
A concentração de riscos constitui um dos principais fatores potenciais de perda a que a nossa instituição se encontra
sujeita. Num cenário de concentração, as perdas originadas por um número reduzido de exposições podem ter um efeito
desproporcionado, confirmando o relevo da gestão deste risco na manutenção de níveis adequados de solvabilidade.
O risco de concentração é um dos tipos de risco a que a CCAMTV encontra exposta, nomeadamente em três vertentes:
GEOGRÁFICA - Decorrente do âmbito de ação da CCAMTV, existe uma limitação geográfica, pelo que o risco de concentração deste tipo de vertente assume alguma relevância na determinação do risco total.

“Considera-se que o risco de crédito
de instrumentos financeiros aumentou
significativamente desde o seu reconhecimento
inicial, (...)”

SETORIAL - Esta vertente do risco de concentração consiste na exposição significativa a grupos de contrapartes de um
determinado setor de atividade.
GRANDES RISCOS - Entende-se por “grupo de clientes ligados entre si” duas ou mais pessoas singulares ou coletivas que
constituam uma única entidade do ponto de vista do risco assumido, por estarem de tal forma ligadas que, na eventualidade
de uma delas se deparar com problemas financeiros, a outra ou todas as outras terão, provavelmente, dificuldades em cumprir as suas obrigações.
O limite de exposições a riscos, perante um cliente ou grupo de clientes ligados entre si deve respeitar os limites estipulados
internamente e decretados pelo Banco de Portugal.
Uma das técnicas de mitigação deste risco passa pela diversificação da carteira de crédito por diferentes setores de atividade, apesar das limitações legais que possam existir e dispersão das aplicações da CCAMTV no mercado, tendo sempre em
atenção os limites estabelecidos por lei.

RISCO OPERACIONAL
RISCO DE MERCADO
Prende-se com a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a movimentos
desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados por flutuações em taxas de juro,
taxas de câmbio, cotações de ações ou preços de mercadorias.
Este risco resulta da conjugação de vários riscos, incluindo o risco de crédito, de taxa de juro, de liquidez, operacional e de
compliance, aos quais acrescem os impactos provocados pelas oscilações das variáveis macroeconómicas e o comportamento da concorrência.

RISCO DE TAXAS DE JURO
É a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a movimentos adversos nas taxas
de juro, por via de desfasamentos de maturidades ou de prazos de re-fixação das taxas de juro, da ausência de correlação
perfeita entre as taxas recebidas e pagas nos diferentes instrumentos, ou da existência de opções embutidas em instrumentos financeiros do balanço ou elementos extrapatrimoniais.

RISCO DE ESTRATÉGIA
O risco de estratégia encontra-se associado aos demais tipos de risco e em linha de conta com os objetivos delineados
pela CCAMTV. Os objetivos da CCAMTV passam pelo cumprimento integral do que é proposto, tendo como base as regras/
normas existentes.
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É a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de falhas na análise, processamento ou liquidação das operações, de fraudes internas e externas, da atividade ser afetada devido à utilização de recursos
em regime de outsourcing, de processos de decisão internos ineficazes, de recursos humanos insuficientes ou inadequados
ou da inoperacionalidade das infraestruturas.
O Sistema de Controlo Interno assume nesta vertente uma importância fulcral na estabilidade e segurança da CCAMTV,
garantindo um efetivo cumprimento das obrigações legais e dos deveres a que se encontra sujeita e uma apropriada gestão
dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas.
A função de Auditoria Interna também é um fator relevante para minimizar este tipo de risco, atuando na verificação dos
procedimentos instituídos e nas falhas dos processamentos, de forma a garantir a execução das operações eficazmente quer
por parte dos sistemas de informação, quer pelos recursos humanos.

10.1 GESTÃO DO RISCO DE CRÉDITO
O risco de crédito corresponde à probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido à
incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos financeiros, incluindo possíveis restrições à transferência
de pagamentos do exterior.
O risco de crédito, pela relevância material de que se reveste, é o principal risco subjacente à atividade bancária, não obstante
a sua interligação com os restantes riscos.
Default é definido de forma consistente com a gestão interna de risco de crédito. A definição dos reguladores considera que
ocorre default se um crédito estiver em mora há mais de 90 dias (IFRS 9, B5.5.37).
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O incumprimento (default) foi definido de acordo com a política e procedimentos de crédito da CCAMTV, como incluindo
créditos que estejam em mora há mais de 90 dias ou créditos relativamente aos quais é considerado improvável a sua recuperação integral sem recursos a procedimentos adicionais. Esta definição foi aplicada a todos os créditos e é consistente com
a definição de incumprimento dos reguladores. Considera-se que a diferença entre a definição regulatória e a contabilística
é imaterial.
Considera-se “crédito curado” aquele que saiu da situação de incumprimento, tendo-se verificado simultaneamente:
1.
Uma melhoria da situação do devedor, sendo expectável, mediante a análise da condição financeira, o 		
reembolso total de acordo com as condições originais do contrato ou modificadas;
2.
Que o devedor não apresenta qualquer valor vencido; e
3.
Que decorreu um período de quarentena de um ano, após o primeiro pagamento de capital, em que o 		
devedor cumpriu com as suas responsabilidades regularmente, isto é, liquidou um valor não insignificante de
capital e juros do contrato sem que tenha apresentado qualquer exposição vencida por um período superior a 30
dias.
Considera-se que um ativo financeiro é um ativo financeiro em imparidade por perdas de crédito, quando se verifica pelo
menos uma das seguintes situações:
a)
Cliente com pelo menos um crédito em contencioso;
b)
Clientes com pelo menos um crédito em mora, desde que o mesmo não seja um descoberto;
c)
Cliente com pelo menos um crédito reestruturado, por dificuldades financeiras do cliente ou perspetiva/ pedido de
eestruturação;
d)
A instituição efetuou um perdão de dívida ou de juros fora do âmbito de uma operação de reestruturação;
e)
Cliente com notação de rating de 1, 2 ou 3 da escala de rating interno;
f)
Cliente com expetativa de insolvência ou objeto de Programas Especiais de Recuperação;
g)
Cliente com dívidas ao Fisco ou à Segurança Social em situação de contencioso ou de penhora executada pelo Estado
de valor igual ou superior a 1000€;
h)
O devedor apresenta uma estrutura financeira significativamente inadequada, ou seja, enquadra-se em três de cinco
critérios: capital próprio negativo, redução de vendas superior a 50% no ano anterior, resultado líquido negativo
nos últimos três anos, exposição vencida na CRC superior a 10% ou dívidas a empregados e/ou colaboradores.

Os créditos considerados significativos, ou seja, aqueles cuja exposição global seja superior a 600.000€, foram analisados
individualmente.
Os restantes créditos foram analisados coletivamente, tendo sido agrupados de acordo com os seguintes critérios:
•
•

PRESSUPOSTOS E TÉCNICAS DE ESTIMATIVA UTILIZADAS, RELATIVAMENTE ÀS PERDAS DERIVADAS DE CRÉDITOS,
ESPERADAS AO LONGO DA VIDA ÚTIL E A 12 MESES
a)

EAD = Exposure of default - É a estimativa da exposição ao risco de crédito numa data futura de default. Inclui capital vincendo, capital vencido, juros corridos e juros vencidos.
LGD = Loss Given Default - É a projeção da estimativa da perda que resulta do default, sendo que é uma percentagem da EAD.
O valor da LGD é calculado dividindo o valor da perda esperada pelo valor bruto do crédito em default (VBCD).
Assim, a mensuração das perdas de crédito esperadas é apresentada da seguinte forma:

LECL = LPD X EAD X LGD X DT

Deixa de exigir o crédito; ou
Continua a exigir o crédito, mas considera que o mesmo será recuperado apenas em caso de liquidação, por não
existir garantia real associada, não ser conhecida a existência de património significativo que possa ser usado ou
por não se terem verificado pagamento significativos de capital ou juro nos últimos dois anos.

Em caso de modificação de créditos, a CCAMTV procede ao cálculo do valor atual dos fluxos financeiros resultantes da modificação, atualizados à taxa de juro efetiva original. Este valor é comparado com o custo amortizado à data da modificação
de modo a identificar se a modificação é, ou não, substancial. Caso a diferença entre o custo amortizado e o valor atual dos
fluxos financeiros resultantes da modificação seja igual ou superior a 10%, a modificação é considerada substancial. Caso
contrário, a modificação não é considerada substancial.
Para efeitos de imparidade, os créditos modificados por incumprimento do devedor são considerados no stage 3. Os créditos
modificados em estado de cumprimento são considerados no stage 2. Os créditos estão sujeitos a um ano de probation,
aplicando-se as definições de aumento significativo do risco de crédito e de ativos financeiros em imparidade de crédito.

96

A mensuração das perdas de crédito esperadas ao longo da vida é efetuada considerando as seguintes
variáveis:

LPD = Lifetime Probability of default - É a estimativa do número de operações que a determinado momento se encontravam
sem indícios de imparidade, mas que entraram em default durante a duração do ativo financeiro. A PD é baseada na PD
histórica e é calibrada com fatores macroeconómicos futuros.

É feita a anulação de um crédito (write-off) quando ele se encontra em incumprimento e já não existe uma perspetiva razoável
de recuperar os fluxos de caixa decorrentes do ativo financeiro. Considera-se que não existe uma perspetiva razoável de
recuperação dos fluxos de caixa decorrentes do ativo financeiro quando a entidade:
•
•

O tipo de Cliente (empresas, ENI e particulares);
O tipo de garantia (com colateral garantia pessoal, com colateral garantia real e sem colateral).

Para os créditos com garantias reais, as perdas esperadas são calculadas considerando duas parcelas:
1.

a taxa de perda histórica, ajustada pelos efeitos macroeconómicos, aplicada ao valor da exposição à data
de relato; e
2.
o valor atual dos fluxos de caixa estimados provenientes da venda das garantias detidas ou outras
melhorias de qualidade creditícia que façam parte integrante dos termos contratuais deduzidos dos 			
custos de obtenção e venda da garantia.
A taxa de perda histórica é determinada dividindo as perdas incorridas relativas aos fluxos de caixa contratuais (capital e
juros) de exposições em default resolvidas (FCC) pelo valor da exposição em default, considerando os últimos 5 anos. A taxa
de perda histórica é ajustada tendo em conta os fatores macroeconómicos.
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O valor atual dos fluxos de caixa proveniente da venda das garantias considera o valor da garantia (VG) e o valor estimado
dos custos de venda da garantia e custos de manutenção (C). O valor da garantia é determinado por um avaliador imobiliário
externo, utilizando o método do custo, método do rendimento, método do mercado ou o método de valor de venda imediata.
O valor da garantia e o valor estimado dos custos de venda da garantia e custos de manutenção são atualizados (Dt) considerando a taxa de desconto (ie) e o prazo médio de recuperação (t).
A taxa de desconto é a taxa de juro efetiva determinada no reconhecimento inicial ou uma aproximação da mesma. Se o
ativo financeiro tiver uma taxa de juro variável, as perdas de crédito esperadas são descontadas usando a taxa de juro efetiva
corrente (IFRS 9, B5.5.44).

Para os créditos com garantia pessoal e sem garantia, a perda esperada é calculada considerando a taxa de perda histórica,
ajustada pelos efeitos macroeconómicos, devidamente aplicada ao valor da exposição à data de relato.
A taxa de perda histórica é determinada dividindo as perdas incorridas relativas aos fluxos de caixa contratuais (capital e
juros) de exposições em default resolvidas pelo valor da exposição em default, considerando os últimos 5 anos.
Assim, e tendo em conta o acima exposto, a LGD é determinada da seguinte forma:

O prazo médio de recuperação é determinado com base na recuperação ocorrida em ativos com características idênticas,
considerando a data de entrada em incumprimento e a data em que o processo de recuperação se encontra concluído. Assim,
a LGD é determinada da seguinte forma:

Legenda:
VBCD = Valor bruto do crédito em default;
FCC = Fluxos de caixa contratuais (capital e juros);
ie1 = Taxa de desconto do crédito em default;
ti = Momento em que ocorre o default;
tr = Momento em que o processo de recuperação do crédito é dado como concluído;
t = Prazo médio de recuperação;
Legenda:
VBCD = Valor bruto do crédito em default;
FCC = Fluxos de caixa contratuais (capital e juros);
CA = Coeficiente de ajustamento. O valor da LGD é agravado em 75% para o nível de rating 1; 50% para o nível de rating 2;
e 25% para o nível de rating 3.
Adicionalmente para os clientes em moratória é efetuado um agravamento adicional de acordo com a análise da situação do
cliente sendo a LGD agravada em 12,5% para os clientes de risco baixo; 25% para os clientes de risco médio; e 75% para
os clientes de risco alto.
Por fim existe ainda um agravamento de 25% para os clientes integrados nos sectores de risco mais elevado devido à situação de pandemia. Todos os agravamentos são cumulativos sendo que a LGD que resulta deste cálculo não poderá exceder
os 100%;
VG = Valor da garantia;
C = Custos de venda e de manutenção da garantia;
ie1 = Taxa de desconto do crédito em default;
ie2 = Taxa de desconto do contrato;
ti = Momento em que ocorre o default;
tr = Momento em que o processo de recuperação do crédito é dado como concluído;
t = Prazo médio de recuperação.
O valor da LGD de cada segmento é dado pela média das LGD dos contratos enquadráveis nesse segmento, ponderada pelos
saldos dos contratos. Se a LGD for negativa, para efeitos de cálculo da ECL considera-se como sendo zero.
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CA = Coeficiente de ajustamento. O valor da LGD é agravado em 75% para o nível de rating 1; 50% para o nível de rating 2;
e 25% para o nível de rating 3.
Adicionalmente para os clientes em moratória é efetuado um agravamento adicional de acordo com a análise da situação do
cliente sendo a LGD agravada em 12,5% para os clientes de risco baixo; 25% para os clientes de risco médio; e 75% para
os clientes de risco alto.
Por fim existe ainda um agravamento de 25% para os clientes integrados nos sectores de risco mais elevado devido à situação de pandemia. Todos os agravamentos são cumulativos sendo que a LGD que resulta deste cálculo não poderá exceder
os 100%.
A mensuração das perdas de crédito esperadas a 12 meses é efetuada da seguinte forma:

ECL12 meses = PD12meses X EAD X LGD X DT

PD12 meses = Probability of default a 12 meses. É a probabilidade de ocorrer default nos próximos 12 meses. A PD histórica
é derivada dos dados internos de classificação de crédito do banco e é calibrada com fatores macroeconómicos futuros. A
PD12 meses é a estimativa do número de operações que a determinado momento se encontravam sem indícios de imparidade, mas que entraram em default num período de 12 meses. A PD12 meses é ajustada para ter em conta fatores macroeconómicos futuros.
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EAD = Exposure of default - É a estimativa da exposição ao risco de crédito numa data futura de default. Inclui capital vincendo, capital vencido, juros corridos e juros vencidos.
LGD = Loss Given Default - É a projeção da estimativa da perda que resulta do default, sendo que é uma percentagem da EAD.
O valor da LGD é calculado dividindo o valor da perda esperada pelo valor bruto do crédito em default (VBCD).

a taxa de perda histórica, ajustada pelos efeitos macroeconómicos, aplicada ao valor da exposição à data de relato;

Adicionalmente para os clientes em moratória é efetuado um agravamento adicional de acordo com a análise da situação do
cliente sendo a LGD agravada em 12,5% para os clientes de risco baixo; 25% para os clientes de risco médio; e 75% para
os clientes de risco alto.

o valor atual dos fluxos de caixa estimados provenientes da venda das garantias detidas ou outras melhorias de
qualidade creditícia que façam parte integrante dos termos contratuais deduzidos dos custos de obtenção e venda
da garantia.

Por fim existe ainda um agravamento de 25% para os clientes integrados nos sectores de risco mais elevado devido à situação de pandemia. Todos os agravamentos são cumulativos sendo que a LGD que resulta deste cálculo não poderá exceder
os 100%;

Para os créditos com garantia real, a perda esperada é calculada considerando o seguinte:
1.
e
2.

Legenda:
VBCD = Valor bruto do crédito em default;
FCC = Fluxos de caixa contratuais (capital e juros);
CA = Coeficiente de ajustamento. O valor da LGD é agravado em 75% para o nível de rating 1; 50% para o nível de rating 2;
e 25% para o nível de rating 3.

A taxa de perda histórica é determinada dividindo as perdas incorridas relativas aos fluxos de caixa contratuais (capital e
juros) de exposições em default resolvidas (FCC) pelo valor da exposição em default, considerando os últimos 5 anos. A taxa
de perda histórica é ajustada tendo em conta os fatores macroeconómicos.
O valor atual dos fluxos de caixa proveniente da venda das garantias considera o valor da garantia (VG) e o valor estimado
dos custos de venda da garantia e custos de manutenção (C). O valor da garantia é determinado por um avaliador imobiliário
externo, utilizando o método do custo, método do rendimento, método do mercado ou o método de valor de venda imediata.
O valor da garantia e o valor estimado dos custos de venda da garantia e custos de manutenção são atualizados (Dt) considerando a taxa de desconto (ie) e o prazo médio de recuperação (t).

VG = Valor da garantia;
C = Custos de venda e de manutenção da garantia;
ie1 = Taxa de desconto do crédito em default;
ie2 = Taxa de desconto do contrato;
ti = Momento em que ocorre o default;
tr = Momento em que o processo de recuperação do crédito é dado como concluído;
t = Prazo médio de recuperação.
Para os créditos com garantia pessoal e sem garantia, a perda esperada é calculada da seguinte forma:

A taxa de desconto é a taxa de juro efetiva determinada no reconhecimento inicial ou uma aproximação da mesma. Se o
ativo financeiro tiver uma taxa de juro variável, as perdas de crédito esperadas são descontadas usando a taxa de juro efetiva
corrente (IFRS 9, B5.5.44).
O prazo médio de recuperação é determinado com base na recuperação ocorrida em ativos com características idênticas,
considerando a data de entrada em incumprimento e a data em que o processo de recuperação se encontra concluído. Assim,
a LGD é determinada da seguinte forma:
O valor da LGD de cada segmento é dado pela média das LGD dos contratos enquadráveis nesse segmento, ponderada pelos
saldos dos contratos. Se a LGD for negativa, para efeitos de cálculo da ECL12meses, considera-se como sendo zero.
Tal como demonstrado anteriormente, e tendo em conta a ECL12meses e PD12meses, a LDG é calculada da seguinte forma:

Legenda:
VBCD = Valor bruto do crédito em default;
FCC = Fluxos de caixa contratuais (capital e juros);
ie1 = Taxa de desconto do crédito em default;
ti = Momento em que ocorre o default;
tr = Momento em que o processo de recuperação do crédito é dado como concluído;
t = Prazo médio de recuperação;
CA = Coeficiente de ajustamento. O valor da LGD é agravado em 75% para o nível de rating 1; 50% para o nível de rating 2;
e 25% para o nível de rating 3.
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Adicionalmente para os clientes em moratória é efetuado um agravamento adicional de acordo com a análise da situação do
cliente sendo a LGD agravada em 12,5% para os clientes de risco baixo; 25% para os clientes de risco médio; e 75% para
os clientes de risco alto.
Por fim existe ainda um agravamento de 25% para os clientes integrados nos sectores de risco mais elevado devido à situação de pandemia. Todos os agravamentos são cumulativos sendo que a LGD que resulta deste cálculo não poderá exceder
os 100%.
No cálculo das perdas de crédito esperadas são ponderados fatores macroeconómicos estimados. Os fatores macroeconómicos resultam da média entra a taxa de ajustamento histórica e a taxa de ajustamentos prospetivas.
No cálculo da taxa de ajustamento histórica, as variáveis consideradas são:
•
•
•
•
•

PIB;
Taxa de desemprego;
Taxa de inflação;
Taxa de juro de mercado (Euribor);
Dívida pública.

O período de estimativa considerado é de 5 anos no cálculo da taxa de ajustamento histórica, tendo-se atribuído uma ponderação a cada um dos anos. As ponderações ascendem a 30%; 25%; 20%; 15% e 10% respetivamente, utilizando-se a
ponderação mais elevada para o ano mais recente. As variáveis utilizadas para apurar a taxa de ajustamento histórica são
atualizadas sempre que seja publicado o Orçamento de Estado ou exista um
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No cenário pessimista para cada uma das variáveis é considerada a previsão mais baixa efetuada pelas entidades mencionadas. No cenário otimista é considerada a previsão mais elevada, por sua vez no cenário base é efetuada a média das previsões
das seis entidades. Para os dois anos onde são considerados estes cenários utilizou-se uma ponderação de 60% para o
cenário base, 35% para o cenário pessimista e de 5% para o cenário otimista.
Após a utilização dos cenários obtivemos o valor anual de cada uma das variáveis. De seguida procedeu-se ao apuramento
do valor médio das variáveis durante os três anos. Por fim a taxa de ajustamento prospetiva resulta da multiplicação simples
dos fatores de cada uma das variáveis. Os valores da taxa de ajustamento prospetiva são revistos trimestralmente.
Em 2021, foram introduzidas alterações ao modelo de imparidade, devido em parte ao impacto da pandemia de covid-19,
que revelou a necessidade de atualizar o modelo de imparidade. Desta forma, foram introduzidas alterações ao modelo,
tendo sido alterada a definição de aumento significativo do risco, passando a ser considerado nesta definição os clientes
com notação interna de 4 pontos, os clientes em moratória e os clientes nos sectores de risco acrescido devido à situação
de pandemia.
Foram também introduzidas alterações na fórmula de cálculo da PD12meses tendo sido retirado do apuramento da mesma
os créditos em moratória, sendo apenas considerados caso sejam detetados defaults.
Foram também introduzidas alterações ao cálculo do coeficiente de ajustamento da LGD, sendo calculado um agravamento
adicional, que poderá ser mais ou menos gravoso, de acordo com a análise da situação económica dos clientes em moratória.
Por fim foi ainda alterada a fórmula de calculo dos fatores macroeconómicos, passando a existir duas taxas, a taxa de
ajustamento histórica e a taxa de ajustamento prospetiva. Esta alteração foi efetuada ao modelo de forma a melhor refletir as
variações económicas futuras.

Orçamento de Estado retificativo. A única exceção é a variável da taxa de juro de mercado que é atualizada mensalmente
conforme o valor mensal da Euribor. O valor de cada um dos fatores resulta da divisão do valor do ano mais recente pelos
valores médios dos fatores nos últimos 5 anos. A taxa de ajustamento histórica utilizada no modelo resulta da multiplicação
simples dos fatores de cada uma das variáveis.
Seguidamente é efetuado o cálculo da taxa de ajustamento prospetiva, sendo consideradas as seguintes variáveis:

Considera-se que o risco de crédito de instrumentos financeiros aumentou significativamente desde o seu reconhecimento
inicial, para as situações em que o número de dias em mora ultrapassa os 30. A CCAMT tem uma política para cálculo dos
dias em mora, em que considera o total dos dias em mora contados desde o primeiro dia em que o crédito se encontra
vencido até à data de relato. Esta política de cálculo é aplicada consistentemente. A entidade considera ainda os seguintes
elementos qualitativos:

•
•
•
•

a)

PIB;
Taxa de desemprego;
Taxa de inflação;
Dívida pública.

b)

Aumento significativo do risco do cliente, sendo que pelo menos um dos créditos é classificado com
estando em dificuldades de cumprimento;
Como indicador de backstop, considera-se ainda que um ativo financeiro em mora há mais de 30 dias,
ou que tenha sido objeto de perdão, sofreu um aumento significativo do risco de crédito.

O período considerado é de três anos (ano base e previsão para os 2 anos subsequentes), considerando-se para o ano base
os valores disponíveis das variáveis como cenário base e ponderadas a 100%. Na previsão para os anos seguintes são considerados três cenários, um cenário base, um cenário otimista e um cenário pessimista.

10.2 INFORMAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Os dados considerados no modelo são os publicados pelo Conselho das Finanças Públicas que agrega as previsões macroeconómicas de seis entidades a saber:

a) À provisão para perdas mensurada numa quantia igual às perdas de crédito esperadas a 12 meses;
b) À provisão para perdas mensurada numa quantia igual às perdas de crédito esperadas ao longo da vida útil para:

•
•
•
•
•

Banco de Portugal;
Comissão Europeia;
Conselho das Finanças Públicas;
Fundo Monetário Internacional;
Ministério das Finanças;

•

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.

i. instrumentos financeiros relativamente aos quais o risco de crédito aumentou significativamente 			
desde o reconhecimento inicial, mas que não são ativos financeiros em imparidade por perdas de crédito;
ii. ativos financeiros que estão em imparidade por perdas de crédito à data de relato, mas que não
são comprados ou originados em imparidade por perdas de crédito; e
iii. Contas a receber comerciais, ativos resultantes de contratos e contas a receber de locações para os
quais as provisões para perdas são calculadas;
c) Aos ativos financeiros que são adquiridos ou originados em imparidade por perdas de crédito.

São apresentadas as reconciliações entre os saldos de abertura e de fecho das provisões constituídas para perdas, sob a
forma de tabela, onde são indicadas separadamente as alterações existentes, nomeadamente quanto:
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No quadro seguinte é possível verificar os saldos finais em 2020 e 2021, e ainda os saldos iniciais em 2021, das imparidades
para perdas de crédito.

Quadro 7 – Imparidades em perdas de crédito

tada a distribuição da quantia escriturada bruta dos ativos pelos vários stage´s de imparidade.

MOVIMENTO ACUMULADO DAS IMPARIDADES
IMPARIDADES
TOTAL

SALDO A
31-12-2020
10.221.528
10.221.528

DOTAÇÕES

UTILIZAÇÕES

2.787.327
2.787.327

-

O quadro seguinte fornece informação sobre as alterações significativas na quantia escriturada bruta dos ativos financeiros e
que durante o período contribuíram para alterações na provisão constituída para perdas de crédito. Deste modo, é apresen-

ANULAÇÕES E
REPOSIÇÕES
2.939.656
2.939.656

SALDO A
31-12-2021
10.069.198
10.069.198

Quadro 9 – Quantia escriturada bruta dos ativos pelos vários
stage´s de imparidade
ECL
12 meses

LECL
com aumento
significativo

LECL
em imparidade
de crédito

TOTAL
da
exposição

C/Colateral
Fiança
S/Colateral
C/Colateral
Fiança
S/Colateral
C/Colateral
Fiança

4.193.896,79
2.263.357,49
2.267.813,08
29.545.468,40
13.923.939,46
1.044.791,71

3.077.753,98
380.035,09
864.335,58
40.391.737,83
6.238.101,06
437.154,41

4.047.453,63
6.939,79
1.309.303,29
11.825.957,12
1.727.375,41
2.150,98

11.319.104,40
2.650.332,37
4.441.451,95
81.763.163,95
21.889.415,93
1.484.097,10

18.059.440,63

2.578.436,83

1.011.576,00

21.649.453,46

658.377,12

160.583,41

90.937,09

909.897,62

S/Colateral

2.229.795,38

715.741,94

71.247,68

3.016.785,00

74.186.860,06

54.843.880,13

20.092.941,59

149.123.701,78

O quadro seguinte mostra o valor das imparidades apuradas, por segmento e stage de imparidade:

Quadro 8 – Imparidades apuradas, por segmento e stage
LECL
em imparidade
de crédito

TOTAL
das
imparidades

1.597.319,8
6.072,31
1.129.204,23
4.610.186,78
1.519.555,94
2.150,98

1.601.525,89
17.097,56
1.151.877,55
4.833.351,81
2.099.426,36
6.415,88

14,96

4.036,75
9.259,15
19.551,78
222.692,05
164.035,15
2.867,05
-

195.407,19

195.422,15

1.304,73

6.940,51

86.110,52

94.355,76

2.809,98

23.496,27

43.419,11

69.725,36

426.892,75

452.878,71

9.189.426,86

10.069.198,32

79.930,63

221.722,82

455.404,11

757.057,56

ECL
12 meses

ENIS
ENIS
ENIS
Empresas
Empresas
Empresas
Particulares
Particulares
Particulares

C/Colateral
Fiança
S/Colateral
C/Colateral
Fiança
S/Colateral
C/Colateral
Fiança
S/Colateral

Total Imparidades
Elementos Extrapatrimoniais

169,34
1.766,1
3.121,54
472,98
415.835,27
1.397,85

LECL
com aumento
significativo

ENIS
ENIS
ENIS
Empresas
Empresas
Empresas
Particulares
Particulares
Particulares
TOTAL BALANÇO

A CCAMTV detém garantias e colaterais de crédito contra determinadas exposições de crédito.
O quadro seguinte apresenta os principais tipos de garantias detidos relativos a diferentes tipos de ativos financeiros.

Quadro 10 – Tipos de garantias detidas
TOTAL DA EXPOSIÇÃO

ENIS
ENIS
ENIS
Empresas
Empresas
Empresas
Particulares
Particulares
Particulares
TOTAL BALANÇO
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C/Colateral
Fiança
S/Colateral
C/Colateral
Fiança
S/Colateral
C/Colateral
Fiança

11.319.104,40
2.650.332,37
4.441.451,95
81.763.163,95
21.889.415,93
1.484.097,10

S/Colateral

3.016.785,00

21.649.453,46
909.897,62
149.123.701,78

105

Relatório & Contas 2021 caixa agrícola de torres vedras

RELATÓRIO DE GESTÃO

Os quadros seguintes estratificam as exposições de crédito de empréstimos hipotecários. A LTV é calculada como a proporção do valor bruto do empréstimo em relação ao valor da garantia. O valor da garantia para empréstimos hipotecários é
baseado no valor da garantia original, sendo aplicados haircut’s conforme a antiguidade da avaliação e os custos de venda.
Para empréstimos em imparidade de crédito, o valor da garantia é baseado nas avaliações mais recentes.

O seguinte quadro mostra o saldo final da quantia escriturada bruta por classe de ativo financeiro e por cada notação de risco
de crédito, para o ano de 2021.

Quadro 13 – Exposição ao risco de crédito

Quadro 11 – Exposição de crédito de empréstimos hipotecários
TOTAL DA EXPOSIÇÃO

ENIS
ENIS
ENIS
ENIS
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Particulares
Particulares
Particulares
Particulares
TOTAL

Menos de 50%
51% - 71%
71% - 90%
91% - 100%
Menos de 50%
51% - 71%
71% - 90%
91% - 100%
Menos de 50%
51% - 71%
71% - 90%
91% - 100%

1.999.650,13
2.827.960,14
1.898.604,97
4.592.889,16
15.252.985,16
17.804.684,19
19.027.728,34
29.677.765,86
370.546,22
2.080.636,18
4.944.757,11
14.253.513,95
114.731.721,81

O quadro seguinte apresenta as exposições de crédito de empréstimos hipotecários, mas apenas para aqueles ativos classificados como estando em imparidade de crédito.

LECL
com aumento
significativo

LECL
em imparidade
de crédito

TOTAL
da
exposição

4.047.453,63
6.939,79
1.309.303,29
11.825.957,12
1.727.375,41
2.150,98

11.319.104,40
2.650.332,37
4.441.451,95
81.763.163,95
21.889.415,93

1.044.791,71

3.077.753,98
380.035,09
864.335,58
40.391.737,83
6.238.101,06
437.154,41

18.059.440,63

2.578.436,83

1.011.576,00

21.649.453,46

ECL
12 meses

C/Colateral
Fiança
S/Colateral
C/Colateral
Fiança
S/Colateral
C/Colateral
Fiança

4.193.896,79
2.263.357,49
2.267.813,08
29.545.468,40
13.923.939,46

658.377,12

160.583,41

90.937,09

909.897,62

S/Colateral

TOTAL BALANÇO

2.229.795,38
74.186.860,06

715.741,94
54.843.880,13

71.247,68
20.092.941,59

3.016.785,00
149.123.701,78

Elementos Extrapatrimoniais

24.388.822,69

9.303.716,81

564.520,71

34.257.060,21

TOTAL

98.575.702,75

64.147.596,94

20.657.462,30

183.380.761,99

ENIS
ENIS
ENIS
Empresas
Empresas
Empresas
Particulares
Particulares
Particulares

1.484.097,10

Para o período em análise, e relativamente aos ativos financeiros que possuíam provisões constituídas para perdas de crédito, não foram detetadas quaisquer modificações.
É importante ainda referir que, durante o período de relato, não foram efetuados abates de crédito.

Quadro 12 – Exposição crédito de empréstimos hipotecários,
para ativos com imparidade de crédito
TOTAL DA EXPOSIÇÃO

ENIS
ENIS
ENIS
ENIS
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Particulares
Particulares
Particulares
Particulares
TOTAL
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Menos de 50%
51% - 71%
71% - 90%
91% - 100%
Menos de 50%
51% - 71%
71% - 90%
91% - 100%
Menos de 50%
51% - 71%
71% - 90%
91% - 100%

1.247.704,76
2.312.837,55
377.500,00
109.411,32
1.509.174,01
7.623.341,54
1.537.706,11
1.155.736,06
99.152,94
228.241,67
291.918,16
392.263,33
16.884.987,35
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“Em Portugal, e dado que o comércio externo
com a Rússia e Ucrânia é muito reduzido, a
previsão é que os efeitos sejam menos
impactantes do que no resto da Europa. ”

A invasão da Ucrânia pela Rússia, que teve o início no dia 24 de fevereiro de 2022, terá um impacto económico negativo em
todo o Mundo e particularmente na Zona Euro, para além de todas as consequências nefastas.
O Banco Central Europeu (BCE), em março de 2022 foi obrigado a rever a previsão de aumento da inflação de 3,2% para
5,1% e as previsões de crescimento do PIB baixaram de 4,2% para 3,7% em 2022, previsões que assentam numa grande
incerteza.
A taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de
cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito permanecerão inalteradas em 0,00%, 0,25% e - 0,50%, respetivamente. A trajetória das taxas de juro diretoras do BCE continuará a ser determinada pelas indicações sobre a orientação
futura da política monetária fornecidas pelo Conselho do BCE e pelo seu compromisso estratégico de estabilizar a inflação
em 2% no médio prazo.
Tendo em conta a conjuntura altamente incerta gerada pela invasão russa da Ucrânia e o risco de repercussões regionais
passíveis de afetar negativamente os mercados financeiros da área do euro, o Conselho do BCE decidiu prolongar a facilidade
de operações de reporte do Eurosistema com bancos centrais (Eurosystem Repo Facility for Central Banks – EUREP) até
15 de janeiro de 2023. A EUREP continuará, assim, a complementar os mecanismos regulares de cedência de liquidez em
euros a bancos centrais de países não pertencentes à área do euro. Em conjunto, estes proporcionam um grupo abrangente
de facilidades de apoio para dar resposta a possíveis necessidades de liquidez em euros, na eventualidade de disfunções de
mercado fora da área do euro que possam ter um efeito adverso na transmissão regular da política monetária do BCE (Fonte:
Comunicado do Banco Central Europeu, 10/03/2022).
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De acordo com o FMI, a situação continua a ser de extraordinária incerteza, mas reconhece que as consequências económicas já são muito sérias. O FMI refere o aumento do preço de commodities como o trigo e outros cereais, assim como a
subida dos preços da energia, o que aumenta ainda mais as pressões inflacionistas que já existiam por causa da retoma
pós-pandemia e as disrupções nas cadeias mundiais de abastecimento. Os choques nos preços terão impacto em todo o
mundo, e Portugal não será exceção, especialmente nos agregados familiares mais pobres para os quais a alimentação e o
combustível tem uma proporção maior nas despesas.
O FMI aconselhou aos bancos centrais uma monitorização cuidadosa do aumento dos preços e pediu que calibrassem as
respostas apropriadas ao momento que as economias vivem. No caso da política orçamental, o FMI pediu aos Governos que
ajudassem os mais vulneráveis para colmatar o aumento do custo de vida.
Em Portugal, e dado que o comércio externo com a Rússia e Ucrânia é muito reduzido, a previsão é que os efeitos sejam
menos impactantes do que no resto da Europa. No entanto, e dada a interligação de todo o sistema financeiro, Portugal
deverá sentir os impactos indiretos que a guerra poderá vir a ter, sobretudo no que diz respeito à política monetária seguida
pelo BCE, apesar da grande incerteza. Maior certeza existe quanto ao aumento do preço dos combustíveis, que já se fazem
sentir e cujo aumento poderá ter um impacto brutal em todos os setores da atividade agrícola, sobretudo na pecuária.

Nos termos da lei vigente, o Conselho de Administração apresenta o Relatório de Gestão e Contas, referentes ao exercício
de 2021, dando cumprimento à sua obrigação estatutária de informar as autoridades, os associados, demais clientes e o
público em geral.
O sincero reconhecimento, em primeiro lugar para os nossos associados e clientes e para todos os que na justa medida do
seu contributo puseram em prática a estratégia definida e proporcionaram os resultados alcançados, nomeadamente, órgãos
sociais, funcionários e demais colaboradores, bem como todos os parceiros na atividade.
Nestas circunstâncias, apresentamos à Assembleia Geral, para apreciação, discussão e votação, o presente Relatório de
Gestão e Contas.

Torres Vedras, 24 de fevereiro de 2022
O Conselho de Administração
António José dos Santos
José Agostinho de Oliveira Alves
António de Oliveira Dias
Manuel José Silva Martins Leite Guerreiro
João Manuel da Cruz Couto
José Sebastião Nobre Nunes

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS
“O sincero reconhecimento, em primeiro lugar
para os nossos associados e clientes e para
todos os que na justa medida do seu contributo
(...) nomeadamente, órgãos sociais, funcionários
e demais colaboradores, bem como todos os
parceiros na atividade.”
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O Relatório de Autoavaliação (“Relatório”) da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras (“CCAMTV” ou
“Caixa”) foi preparado nos termos do disposto no Artigo 54.º do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal (“Aviso”)
e da Instrução nº 18/2020 do Banco de Portugal (“Instrução”), ambos em vigor desde 16 de julho de 2020, e
espelha o resultado da avaliação efetuada pela Caixa relativamente à adequação e eficácia da sua cultura organizacional e dos seus sistemas de governo e controlo interno, incluindo as práticas e políticas remuneratórias e as
demais matérias tratadas no Aviso, com referência a 30 de novembro de 2021.
O Relatório inclui a identificação das funções de controlo interno existentes na instituição, cópia do plano plurianual de ações de auditoria interna previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º do Aviso e indicação da data
da última ação de auditoria realizada a cada unidade de estrutura da instituição, bem como uma descrição das
atividades destinadas a assegurar o pleno cumprimento do indicado no Aviso e na Instrução.
No âmbito das atividades atrás referidas com vista à adaptação dos normativos e procedimentos internos da
CCAMTV ao Aviso n.º 3/2020 e à Instrução n.º 18/2020 do Banco de Portugal, a instituição contratou um escritório de advogados para proceder a um exercício de diagnóstico (gap analysis) às suas políticas e procedimentos, de modo a identificar eventuais desconformidades e oportunidades de melhorias destes elementos e,
numa segunda fase, promover a adaptação desses normativos de modo a assegurar o cumprimento integral da
disciplina do Aviso e Instrução mencionados. À data de elaboração do Relatório de Autoavaliação, o escritório
de advogados tinha dado como terminado o exercício de gap analysis e entregue as respetivas conclusões,
que se encontravam em fase de validação pela instituição. Atualmente, a CCAMTV, com o apoio desse mesmo
escritório de advogados, encontra-se em processo de adaptar as suas políticas e procedimentos internos à luz
das recomendações resultantes do exercício de gap analysis, prevendo-se que o trabalho esteja integralmente
concluído (e que os novos normativos estejam aprovados e devidamente implementados pela instituição) até ao
final do 1.º semestre de 2022.

RESUMO DO RELATÓRIO
DE AUTOAVALIAÇÃO

“Por vezes, um bom resumo pode dizer mais sobre
um romance do que um livro de duzentas páginas ”
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De acordo com o artigo 2.º da Instrução, foram descritas no Relatório de Autoavaliação as deficiências de governo e controlo interno, organizadas por categorias de risco, detetadas pelas funções de controlo da instituição,
auditores externos e entidades de supervisão, durante o período de 30 de novembro de 2020 a 30 de novembro
de 2021 e ainda não integralmente corrigidas à data de referência do Relatório e as deficiências identificadas em
relatórios anteriores e que ainda se mantenham em aberto. Do exercício de identificação de deficiências à luz
do novo normativo, cujos resultados foram analisados pelas áreas de controlo interno e reportados aos Órgãos
de Administração e Fiscalização da CCAMTV, foi possível aferir os constrangimentos existentes no sistema de
controlo interno da Caixa, bem como definir um plano de implementação de intervenções para a sua integral correção, igualmente descrito no Relatório. Este exercício demonstrou um elevado grau de alinhamento do sistema
de governo e controlo interno da Caixa com a generalidade dos requisitos que já constavam do anterior quadro
regulamentar (Aviso n.º 5/2008 do Banco de Portugal) e vertido nos normativos internos, tendo as principais diferenças sido identificadas nas novas matérias que o Aviso n.º 3/2020 veio regulamentar ou naquelas que foram
mais profundamente alteradas.
O Relatório de Autoavaliação contém a indicação dos critérios desenvolvidos para a classificação das deficiências pela instituição CCAMTV, à luz do novo enquadramento introduzido pelos Anexos I e II da Instrução, onde
são definidas as categorias de riscos a considerar e as classificações a atribuir a cada deficiência. Em conformidade com a alínea e) do artigo 2º da Instrução, o responsável do Gabinete de Auditoria Interna procedeu à
análise e validação da classificação atribuída às deficiências de controlo interno, estando as suas conclusões
igualmente vertidas no Relatório e, de acordo com a alínea f) do mesmo artigo, o Conselho de Administração e
o Conselho Fiscal declararam o seu acordo às classificações atribuídas às deficiências com nível F3 “elevada”
ou nível F4 “severa”.
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No âmbito do Relatório de Autoavaliação da Instituição foram igualmente incluídos os relatórios anuais de independência e identificação de deficiências dos responsáveis pelas Funções de Gestão de Riscos, de Conformidade
e de Auditoria Interna, nos termos dos artigos 27.º, 28.º e 32.º do Aviso. Nestes relatórios foi declarada a independência de cada uma das funções de controlo interno pelos respetivos responsáveis, sem registo de incidências ou constrangimentos que tenham comprometido ou venham a comprometer as referidas funções. Desses
relatórios consta ainda que não existiam deficiências relativamente às funções de controlo interno, identificadas
por qualquer entidade, interna ou externa à instituição, em aberto à data de referência. A deficiência atribuída
ao funcionamento da Função Auditoria Interna e a deficiência atribuída ao funcionamento da Função Gestão de
Riscos e Conformidade em aberto à data de referência do ano anterior, foram corrigidas em abril de 2021.
O Relatório integra igualmente a avaliação dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Caixa, nos termos
dos Artigos 57.º e 56.º do Aviso, respetivamente.
No âmbito da avaliação do Órgão de Administração, o Conselho de Administração entende que o sistema de governo e de controlo interno vigente na CCAMTV está adaptado à sua realidade, permitindo a antecipação de situações que possam originar perdas materiais, bem como uma correta identificação, avaliação, acompanhamento
e controlo do risco, tendo em conta a dimensão, natureza e diversidade das operações que a instituição efetua
(limitada à execução de operações complexas pelo regime jurídico do crédito agrícola) e ao âmbito territorial da
sua atividade (concelho). Ponderando ainda as deficiências em aberto referidas no Relatório e as medidas corretivas assumidas visando corrigi-las e eliminá-las, bem como o resultado do diagnóstico de gap analysis ao sistema de controlo interno e a integração das recomendações sugeridas, o Conselho de Administração conclui pela
adequação e eficácia da cultura organizacional e dos sistemas de governo e controlo interno da Caixa, incluindo
as suas práticas e políticas remuneratórias, face aos requisitos definidos no Aviso 3/2020 do Banco de Portugal.
Por sua vez, o Conselho Fiscal conclui, em função do trabalho realizado, da evidência cumulativa recolhida, ponderando os impactos atuais e potenciais das deficiências que se mantêm em aberto e das medidas previstas para
sua resolução, bem como da implementação das recomendações decorrentes da gap analysis, pela adequação
e eficácia da cultura organizacional e dos sistemas de governo e de controlo interno em vigor na CCAMTV, em
todos os aspetos materialmente relevantes, nos termos dos requisitos definidos no Aviso.
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DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO
31.12.2021

31.12.2020

NOTAS

MONTANTE
ESCRITURADO

MONTANTE
ESCRITURADO

4

89 109 408

180 312 753

(montantes expressos em Euros)

ATIVOS
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem
Dinheiro em caixa

1 909 855

2 032 089

Saldos em caixa e bancos centrais

65 515 247

30 138 681

Outros depósitos à ordem

21 684 306

148 141 984

Ativos financeiros detidos para negociação

-

-

Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

-

-

Títulos de dívida

-

-

Empréstimos e adiantamentos

-

-

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral

5

10 700 792

1 041 331

Instrumentos de capital próprio

1 041 331

Títulos de dívida

9 659 461

1 041 331
-

-

-

474 136 031

357 535 230

Empréstimos e adiantamentos
Ativos financeiros pelo custo amortizado

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Títulos de dívida

6

162 802 079

135 013 665

Empréstimos e adiantamentos

7

311 333 953

222 521 565
86 812 382
135 709 183

		

Depósitos em OIC´s

172 264 212

		

Crédito a Clientes

139 069 740

Derivados - Contabilidade de cobertura
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de
taxa de juro
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Ativos tangíveis

8

Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis

9

Goodwill
Outros ativos intangíveis
Ativos por impostos

10

Ativos por impostos correntes
tivos por impostos diferidos
Outros ativos
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda

ATIVOS TOTAIS
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11
12

-

-

-

-

2 842 976

2 781 600

2 842 976
-

2 781 600
-

15 095

18 953

-

-

15 095

18 953

2 161 107
236 260

2 157 101
162 773

1 924 847

1 994 328

7 028 271

4 707 204

2 574 221

4 469 323

588 567 902

553 023 496

-
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(montantes expressos em Euros)

PASSIVOS

NOTAS

Passivos financeiros detidos para negociação
Derivados
Outros passivos financeiros
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Depósitos de clientes
Títulos de dívida emitidos
Derivados - Contabilidade de cobertura
Variação o justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de
taxa de juro
Provisões
Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego
Outros benefícios a longo prazo dos empregados
Compromissos e garantias concedidos
Outras provisões
Passivos por impostos
Passivos por impostos correntes
Passivos por impostos diferidos
Capital social reembolsável à vista
Outros passivos
Passivos incluidos em grupos para alienação classificados como detidos para venda

13

14

10

15

PASSIVOS TOTAIS

31.12.2021

31.12.2020

MONTANTE
ESCRITURADO

MONTANTE
ESCRITURADO

500 662 861
500 662 861
-

466 789 665
466 789 665
-

757 058
757 058
16 154
16 154
2 891 486
-

567 243
567 243
17 151
17 151
3 151 105
-

504 327 559

470 525 163

CAPITAL PRÓPRIO
Capital

16
Capital realizado
Capital não realizado mobilizado
Prémios de emissão
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em
subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
17
Lucros retidos / Resultados Transitados
17
Reservas de reavaliação
17
Outras reservas
Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias,
empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados pelo método da equivalência
Outros
(-) Ações próprias
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe
(-) Dividendos provisórios
Interesses minoritários ( Interesses que não controlam)
Outro Rendimento integral acumulado
Outros elementos
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS
O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
João Silva Marques
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59 106 330
59 106 330
-

55 526 415
55 526 415
-

6 078
114 542
22 988 998
22 988 998
2 024 395
-

6 193
345 500
21 888 997
21 888 997
4 731 228
-

84 240 343
588 567 902

82 498 333
553 023 496

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
31.12.2021

31.12.2020

NOTAS

MONTANTE
ESCRITURADO

MONTANTE
ESCRITURADO

Receitas de juros
19
Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros pelo custo amortizado
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro
Outros ativos
Receitas com juros sobre passivos
( Despesas com juros )
20
( Passivos financeiros detidos para negociação)
( Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)
( Despesas com capital social reembolsável a pedido)
Receitas de dividendos
21
Ativos financeiros detidos para negociação
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
contabilizados por um método diferente do método de equivalência
22
Receitas de taxas e comissões
(Receitas de taxas e comissões)
23
Ganhos ou perdas ( - ) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não 24
mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido
Outros
Ganhos ou perdas ( - ) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor
líquido
Ganhos ou perdas ( - ) da contabilidade de cobertura, valor líquido
25
Diferenças cambiais ( ganhos ou perdas ( - )), valor líquido
Ganhos ou perdas ( - ) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido 26
27
Outras receitas operacionais
( Outras despesas operacionais )
28

7 458 376
0
7 382 409
0
75 968
0
41 158
0
41 158
0
21 230
0
21 230

9 466 566
0
9 371 006
0
95 560
0
100 711
0
100 711
0
23 726
0
23 726

1 510 104
679 729
84 422

1 701 651
939 875
-2 798

84422
0

-2798
0

0
6 396
15 500
281 121
272 332

0
4 149
1 933
355 624
214 636

RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO

8 383 931

10 29 5627

(montantes expressos em Euros)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

CONTINUAÇÃO

António José dos Santos
José Agostinho de Oliveira Alves
António de Oliveira Dias
Manuel José Silva Martins Leite Guerreiro
João Manuel da Cruz Couto
José Sebastião Nobre Nunes
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(montantes expressos em Euros)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (CONTINUAÇÃO)

NOTAS

31.12.2021

31.12.2020

MONTANTE
ESCRITURADO

MONTANTE
ESCRITURADO

(montantes expressos em Euros)

( Despesas administrativas )
( Despesas de pessoal )
29
( Outras despesas administrativas )
30
(Depreciação)
31
( Ativos fixos tangíveis )
( Propriedades de investimentos )
( Outros ativos intangíveis )
( Provisões ou reversão de provisões ( - ))
14
( Compromissos e garantias concedidos)
( Outras provisões )
( Imparidades ou reversão de imparidades ( - ) de ativos financeiros não mensurados
32
pelo justo valor através dos resultados)
( Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)
( Ativos financeiros pelo custo amortizado)
( Imparidades ou reversão de imparidades ( - ) de investimentos em subsidiárias,
33
empreendimentos conjuntos e associadas
( Imparidades ou reversão de imparidades ( - ) de ativos não financeiros )
34
( Ativos fixos tangíveis )
( Propriedades de investimentos )
Lucros ou prejuizos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados 35
como detidos para venda não elegíveis como unidades opercionais descontinuadas
LUCROS OU PREJUIZOS ( - ) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES
DE IMPOSTOS
( Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de 		10
unidades operacionais em continuação)
LUCROS OU PREJUIZOS ( - ) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS
Lucros ou prejuizos (-) de unidades opercionais descontinuadas após dedução de
impostos

6 037 586
4 032 700
2 004 886
239 117
224 447
0

5 657 484
3 867 462
1 790 022
244 193
224 564
0

14 670
189 815
189 815
0
-152 330

19 629
-261 753
-261 753
0
-636 620

0
-152 330
0

0
-636 620
-417 000

-360 038
-360 038
0
357 936

-732 264
-732 264
0

2 787 716

6 470 578

763 321

1 739 350

2 024 395

4 731 228

0

0

LUCROS OU PREJUIZOS ( - ) DO EXERCÍCIO

2 024 395

4 731 228

0

0

2 024 395

4 731 228

Atribuíveis a interesses minoritários ( interesses que não controlam)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe
O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
João Silva Marques
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INTEGRAL

28 991

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
António José dos Santos
José Agostinho de Oliveira Alves
António de Oliveira Dias
Manuel José Silva Martins Leite Guerreiro
João Manuel da Cruz Couto
José Sebastião Nobre Nunes

31.12.2021

31.12.2020

Lucros ou prejuizos (-) do exercício
Outro rendimento integral
Elementos que não serão reclassificados em resultados
Ativos tangíveis
Ativos intangíveis
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão 		
reclassificados
Elementos que podem ser reclassificados em resultados
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras ( parte efetiva )		
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Conversão cambial
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Cobertura de fluxos de caixa ( parte efetiva )
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Outras reclassificações
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Outras reclassificações
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias,
empreendimentos conjuntos e associadas
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados
como lucros ou prejuízos (-)

2 024 395
-100 000
0
0
0
-105 928
0

4 731 228
-90 000
0
0
0
22 199
0

0
0
-118 952
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

RENDIMENTO INTEGRAL TOTAL DO EXERCÍCIO

1 699 515
0
1 699 515

4 663 427
0
4 663 427

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INTEGRAL

Atribuíveis a interesses minoritários ( interesses que não controlam)
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe
O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
João Silva Marques

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
António José dos Santos
José Agostinho de Oliveira Alves
António de Oliveira Dias
Manuel José Silva Martins Leite Guerreiro
João Manuel da Cruz Couto
José Sebastião Nobre Nunes
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Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimento de juros e comissões
Pagamento de juros e comissões
Pagamentos ao pessoal e fornecedores
Contribuições para o fundo de pensões
(Pagamento)/ recebimento de imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos /(pagamentos) relativos à aividade operacional
Resultados operacionais antes das alterações nos ativos operacionais
Aumentos)/ diminuições de ativos operacionais
Ativos disponíveis para venda
Aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes
Investimentos detidos até à maturidade
Derivados de cobertura
Ativos não correntes detidos para venda
Outros ativos
(…)

8 968 480
-720 887
-6 037 644
0
-763 321
479 243
1 925 870

11 168 217
-1 040 586
-5 657 484
0
-1 739 350
176 060
2 906 857

9 664 136
85 451 830
3 207 877
27 788 413
0
-2 086 118
2 326 462
0

417 000
10 479 759
10 247 483
-53 702 266
0
-2 282 939
-274 791
0
-35 115 755

126 352 601
(Aumentos)/ diminuições de passivos operacionais
Recursos de outras instituições de crédito
Recursos de clientes e outros empréstimos
Outros passivos
(…)

CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Variação de ativos tangíveis e intangíveis
Recebimento de dividendos
Variação de partes de capital em empresas filiais e associadas
(…)
CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
Diminuição de capital
Variação das Reservas
CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento/ (diminuição) de caixa e seus equivalentes
Caixa e seus equivalentes no início do exercício
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO
O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
João Silva Marques
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-6 294
33 879 491
-261 044
0

8 918
48 441 751
-28 925
0

33 612 153

48 421 745

-90 814 578

86 444 356

127 612
-21 230
0
0

180 171
-23 725
-417 000
0

106 382

-260 554

3 579 915
-230 958
-3 631 342

5 822 775
16 006
-5 902 787

-282 385
-91 203 346
180 312 754

-64 006
86 640 904
93 671 849

89 109 408

180 312 754

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
António José dos Santos
José Agostinho de Oliveira Alves
António de Oliveira Dias

Manuel José Silva Martins Leite Guerreiro
João Manuel da Cruz Couto
José Sebastião Nobre Nunes

49 703 640
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
Reservas de Reavaliação/Alteração
de políticas contabilísticas
Transferência para reservas
5 818 980
Incorporação em Capital
7 000
Aumento de capital por entrada de novos sócios
Pedidos de exoneração
-3 205
Reembolso de capital
Reservas resultantes da valorização
de ativos financeiros disponíveis para venda
Reservas por Impostos diferidos
Reservas para Formação e Educação Cooperativa
Resevas para Mutualismo
Reserva Especial por Gratificação por
Aplicação de Resultados
IAS 19
Reserva para reforço de benefícios
IAS 19
Reserva Aviso 5/2015
Diferenças resultantes da alteração de
políticas contabilísticas
Responsabilidades com pensões
Encargos com saúde
Resultado líquido do exercício de 2020

0

55 526 415
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Reservas de Reavaliação/Alteração
de políticas contabilísticas
Transferência para reservas
Incorporação em Capital
3 577 420
Aumento de capital por entrada de novos sócios
6 500
Pedidos de exoneração
-4 005
Reembolso de capital
Reservas resultantes da valorização
de ativos financeiros disponíveis para venda
Reservas de Reavaliação Legais
Fundo de Pensões - Ganhos e perdas actuariais
Reservas por Impostos diferidos
Reservas para Formação e Educação Cooperativa
Resevas para Mutualismo
Reserva Especial por Gratificação por
Aplicação de Resultados
Reserva para reforço de benefícios
Reserva Aviso 5/2015
Diferenças resultantes da alteração de
políticas contabilísticas
Responsabilidades com pensões
IAS 19
Encargos com saúde
IAS 19
Resultado líquido do exercício de 2021

-

509 106 330

-

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

329 495 20 138 990

1 600 006

7 550

Total

DEMONSTRAÇÃO DAS
ALTERAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO

Resultado do
exercício

MONTANTE
ESCRITURADO

Resultados
transitados

MONTANTE
ESCRITURADO

Outras
Reservas

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(montantes expressos em Euros)

Reservas de
avaliação

31.12.2020

Capital

31.12.2021

(montantes expressos em Euros)

Prémios de
emissão

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

IAS/IFRS

Relatório & Contas 2021 caixa agrícola de torres vedras

7 651 436 77 831 111

-1 357 -1 592 456
-5 818 980

16 005

80 000
10 000

-80 000
-10 000
0

60 000

-150 000

6 194
0
7 000
-3 205
0
16 005
0
0
0
0
-90 000
0
0
0

4 731 228
345 500 21 888 996

6 193

4 731 228

4 731 228 82 498 333

0
1 000 001

-115 -1 000 000
-3 577 421

-118 952

6 194

-114
-1
6 500
-4 005
0
-112 758
-6 078
-105 928

-6 078
-105 928
50 000
10 000

-50 000
-10 000

0
0
0
0

40 000

-100 000

-60 000
0
0

2 024 395
114 542 22 988 998

6 078

0
2 024 395

2 024 395 84 240 343
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anexo e notas explicativas

Europeia, mais concretamente pelo Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho,
considerando as alterações que lhe foram introduzidas após a respetiva publicação.
As Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) incluem as normas contabilísticas emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), bem como as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e pelos respetivos órgãos antecessores, emitidas e em vigor a 1 de janeiro de 2021.
Com a publicação do Aviso n.º 1/2019, de 22 de janeiro de 2019, o Banco de Portugal definiu que as entidades devem ter
por referência os modelos de demonstrações financeiras e respetivas rubricas principais aplicáveis previstas no Anexo III
do Regulamento de Execução (UE) n.º 680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 2014, que estabelece normas técnicas de
execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições, de acordo com o mapeamento do FINREP.
As demonstrações financeiras da CCAMTV apresentadas reportam-se ao ano de 2021, período findo em 31 de dezembro.
As demonstrações financeiras estão expressas em Euros e foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico,
com exceção dos ativos e passivos registados ao justo valor.
De notar que a preparação das demonstrações financeiras de acordo com as IAS/IFRS requer que a CCAMTV efetue julgamentos e estimativas e utilize pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e os montantes de proveitos,
custos, ativos e passivos. Alterações em tais pressupostos ou diferenças destes face à realidade poderão ter impacto sobre
as atuais estimativas e julgamentos.
2.2. Alterações às políticas contabilísticas e comparabilidade da informação
As demonstrações financeiras de 2021 são em todos os aspetos materialmente relevantes comparáveis com as demonstrações financeiras que se apresentam no presente documento referentes ao período anterior.

NOTA 1 – NOTA INTRODUTÓRIA
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras (adiante designada por CCAMTV) foi constituída em 5 de junho de 1915.
É uma instituição de crédito sob a forma de cooperativa de responsabilidade limitada que pratica todas as operações permitidas pelo Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo (RJCAM), aprovado pelo Decreto-Lei nº 142/2009, de 16 de Junho,
tendo também obtido autorização para a prática de operações de crédito com não associados (nos termos do nº 2 do art.º 28º
do RJCAM) e para a concessão de crédito para fins não agrícolas (nos termos do nº 6 do art.º 36º-A do RJCAM), nos limites
e condições previstos pelo Banco de Portugal.
A CCAMTV opera uma rede de 16 balcões, distribuídos pelo concelho de Torres Vedras.
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração de dia 24 de fevereiro de 2022,
estando sujeitas à aprovação pela Assembleia Geral.

NOTA 2 – BASES DE APRESENTAÇÃO, COMPARABILIDADE DA INFORMAÇÃO E
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
2.1. Bases de apresentação das contas
Com a publicação do Aviso n.º 5/2015, de 7 de dezembro, do Banco de Portugal, as entidades sujeitas à supervisão do Banco
de Portugal passaram a estar obrigadas a elaborar as suas demonstrações financeiras em base individual de acordo com as

Adicionalmente, ocorreram em 2021 um conjunto de alterações às IAS/IFRS, as quais apresentamos de seguida, que não
tiveram qualquer impacto nas políticas contabilísticas ou nas demonstrações financeiras apresentadas a 31 de dezembro de
2021.
Impacto da adoção de novas normas, alterações às normas que se tornaram efetivas para os períodos anuais que se
iniciaram em 1 de janeiro de 2021:
1)
IFRS 4 (alteração), ‘Contratos de seguro – diferimento da aplicação da IFRS 9’. Esta alteração refere-se às consequências contabilísticas temporárias que resultam da diferença entre a data de entrada em vigor da IFRS 9 – Instrumentos
Financeiros e da futura IFRS 17 – Contratos de Seguro. Em especial, a alteração efetuada à IFRS 4 adia até 2023 a data de
expiração da isenção temporária da aplicação da IFRS 9 a fim de alinhar a data efetiva desta última com a da nova IFRS 17.
Sem impacto nas demonstrações financeiras da Caixa.
2)
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 (alterações) ‘Reforma das taxas de juro de referência - fase 2. Estas
alterações tratam de questões que surgem durante a reforma de uma taxa de juro de referência, incluindo a substituição de
uma taxa de juro de referência por outra alternativa, permitindo a adoção de isenções como: i) alterações na designação e
documentação de cobertura; ii) valores acumulados na reserva de cobertura de fluxo de caixa; iii) avaliação retrospetiva da
eficácia de uma relação de cobertura no âmbito da IAS 39; iv) alterações nas relações de cobertura para grupos de itens; v)
presunção de que uma taxa de juro de referência alternativa, designada como uma componente de risco não especificada
contratualmente, é identificável separadamente e qualifica como um risco coberto; e vi) atualizar a taxa de juro efetiva, sem
reconhecer ganho ou perda, para os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado com variações nos fluxos de
caixa contratuais em consequência da reforma da IBOR, incluindo locações que são indexadas a uma IBOR.

Normas Internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS), tal como adotadas em cada momento, por Regulamento da União
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Normas (novas e alterações) publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais que se iniciem em ou após 1 de
janeiro de 2022, e que a União Europeia já endossou:
1)
IAS 16 (alteração) ‘Rendimentos obtidos antes da entrada em funcionamento’ (a aplicar nos exercícios que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022). Alteração do tratamento contabilístico dado à contraprestação obtida com a venda
de produtos que resultam da produção em fase de teste dos ativos fixos tangíveis, proibindo a sua dedução ao custo de
aquisição dos ativos. Esta alteração é de aplicação retrospetiva, sem reexpressão dos comparativos.
2)
IAS 37 (alteração) ’Contratos onerosos – custos de cumprir com um contrato’ (a aplicar nos exercícios que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022). Esta alteração especifica que na avaliação sobre se um contrato é ou não oneroso,
apenas podem ser considerados os gastos diretamente relacionados com o cumprimento do contrato, como os custos incrementais relacionados com mão-de-obra direta e materiais e a alocação de outros gastos diretamente relacionados como a
alocação dos gastos de depreciação dos ativos tangíveis utilizados para realizar o contrato. Esta alteração deverá ser aplicada
aos contratos que, no início do primeiro período anual de relato ao qual a alteração é aplicada, ainda incluam obrigações
contratuais por satisfazer, sem haver lugar à reexpressão do comparativo.
3)
IFRS 3 (alteração) ‘Referências à Estrutura conceptual’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de
janeiro de 2022). Esta alteração atualiza as referências à Estrutura Conceptual no texto da IFRS 3, não tendo sido introduzidas
alterações aos requisitos contabilísticos para as concentrações de atividades empresariais.
4)
IFRS 17 (nova), ‘Contratos de seguro’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023).
Esta nova norma substitui a IFRS 4 e é aplicável a todas as entidades que emitam contratos de seguro, contratos de resseguro e contratos de investimento com características de participação discricionária. A IFRS 17 baseia-se na mensuração
corrente das responsabilidades técnicas, as quais são reavaliadas a cada data de relato. A mensuração corrente pode ser
efetuada pela aplicação do modelo completo (building block approach) ou simplificado (premium allocation approach).
5)
IFRS 17 (alteração), ‘Contratos de seguro’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023.
Esta alteração compreende alterações específicas em oito áreas da IFRS 17, tais como:
I.
âmbito;
ii.
nível de agregação dos contratos de seguros;
iii.
reconhecimento;
iv.
mensuração;
v.
modificação e desreconhecimento;
vi.
apresentação da Demonstração da posição financeira;
vii.
reconhecimento e mensuração da Demonstração dos resultados; e
viii.
divulgações. Esta alteração também inclui clarificações, que têm como objetivo simplificar alguns dos 		
requisitos desta norma e agilizar a sua implementação.
6)
Melhorias às normas 2018 – 2020 (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022). Este
ciclo de melhorias altera os seguintes normativos: IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41.
Apesar destas normas já terem sido aprovadas/endossas pela União Europeia, as mesmas ainda não foram adotadas pela
CCAM na preparação das suas demonstrações financeiras com referência a 31 de dezembro de 2021, dado que a sua aplicação não é ainda obrigatória.
Normas (novas e alterações) publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais que se iniciem em ou após
1 de janeiro de 2022, mas que a União Europeia ainda não endossou:

1)
IAS 1 (alteração), ‘Apresentação das demonstrações financeiras - classificação de passivos’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela
União Europeia. Esta alteração pretende clarificar a classificação dos passivos como saldos correntes ou não correntes em
função dos direitos que uma entidade tem de diferir o seu pagamento, no final de cada período de relato. A classificação dos
passivos não é afetada pelas expectativas da entidade (a avaliação deverá determinar se um direito existe, mas não deverá
considerar se a entidade irá ou não exercer tal direito), ou por eventos ocorridos após a data de relato, como seja o incumprimento de um covenant. Esta alteração inclui ainda uma nova definição de “liquidação” de um passivo. Esta alteração é de
aplicação retrospetiva.
2)
IAS 1 (alteração), ‘Divulgação de políticas contabilísticas’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de
janeiro de 2023). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Alteração aos requisitos de
divulgação de políticas contabilísticas baseadas na definição de “material” em detrimento de “significativo”. A informação
relativa a uma política contabilística considera-se material caso, na ausência da mesma, os utilizadores das demonstrações
financeiras não tenham a capacidade de compreender outras informações financeiras incluídas nessas mesmas demonstrações financeiras.
3)
IAS 8 (alteração), ‘Divulgação de estimativas contabilísticas’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1
de janeiro de 2023). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Introdução da definição
de estimativa contabilística e a forma como esta se distingue das alterações de políticas contabilísticas. As estimativas
contabilísticas passam a ser definidas como valores monetários sujeitos a incerteza na sua mensuração, utilizadas para
concretizar o(s) objetivo(s) de uma política contabilística.
4)
IAS 12 (alteração), ‘Imposto diferido relacionado com ativos e passivos associados a uma única transação’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso
pela União Europeia.
A IAS 12 passa a exigir que as entidades reconheçam imposto diferido sobre determinadas transações específicas, quando
o seu reconhecimento inicial dê origem a valores iguais de diferenças temporárias tributáveis e diferenças temporárias dedutíveis. As transações sujeitas referem-se ao registo de: i) ativos sob direito de uso e passivos de locação; e ii) provisões
para desmantelamento, restauro ou passivos semelhantes, e os correspondentes valores reconhecidos como parte do custo
do ativo relacionado, quando na data do reconhecimento inicial não relevem para efeitos fiscais. Estas diferenças tributáveis
deixam de ser sujeitas à isenção de reconhecimento inicial de impostos diferidos. O efeito acumulado da aplicação inicial
desta alteração é reconhecido como um ajustamento ao saldo de abertura dos resultados transitados (ou outro componente
do capital próprio, conforme apropriado) do período comparativo mais antigo apresentado.
5)
IFRS 17 (alteração), ‘Aplicação inicial da IFRS 17 e IFRS 9 - Informação Comparativa’ (em vigor para períodos
anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2023). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União
Europeia. Esta alteração aplica-se apenas às seguradoras na transição para a IFRS 17 e permite a adoção de um overlay na
classificação de um ativo financeiro para o qual a entidade não efetue a aplicação retrospetiva, no âmbito da IFRS 9. Esta
alteração visa evitar desfasamentos contabilísticos temporários entre ativos financeiros e passivos de contratos de seguro,
na informação comparativa apresentada na aplicação inicial da IFRS 17, prevendo: (i) a aplicação ativo financeiro a ativo
financeiro; (ii) a apresentação da informação comparativa como se os requisitos de classificação e mensuração da IFRS 9
tivessem sido aplicados a esse ativo financeiro, mas sem exigir que uma entidade aplique os requisitos de imparidade da
IFRS 9; e (iii) a obrigação de utilizar informações razoáveis e suportadas disponíveis na data de transição, para determinar
como a entidade espera que esse ativo financeiro seja classificado de acordo com a IFRS 9.
2.3.

Resumo das principais políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras foram as seguintes:
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1)

DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Especialização dos exercícios

A CCAMTV adota o princípio contabilístico da especialização de exercícios em relação à generalidade das rubricas das
demonstrações financeiras. Assim, os custos e proveitos são registados à medida que são gerados, independentemente do
momento do seu pagamento ou recebimento.
2)

Para a determinação das perdas por imparidade dos ativos financeiros, em conformidade com o disposto na IFRS 9, recorrese a metodologias de cálculo próprias que cumprem os requisitos regulamentares, ajustadas aos dados históricos e às
características da carteira da CCAMTV.
Um ativo financeiro encontra-se em situação de imparidade (e incorre em perdas por imparidade) quando o valor atual dos
cash-flows esperados é inferior ao respetivo valor de exposição. Esta situação verifica-se quando:

Operações em moeda estrangeira
•

Existe evidência objetiva de imparidade como resultado de um ou mais eventos que ocorrem após o 		
reconhecimento inicial do ativo (evento de perda);.

•

Esses eventos têm impacto nos cash-flows futuros esperados, podendo ser estimados de forma fiável.

Os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros à taxa de câmbio em vigor na data do
balanço.
Os proveitos e custos relativos às operações em moeda estrangeira registam-se no período em que ocorrem, considerando
as taxas de câmbio em vigor na data em que foram realizadas.

De acordo com a norma de relato financeiro IFRS 9, a avaliação de imparidade pode ter por base dois tipos de análise:

Adicionalmente, são adotados os seguintes procedimentos contabilísticos:

i.

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

Análise dos clientes com exposição significativa, através das fichas de avaliação sendo que os dados das análises individuais
são validados e utilizados para o cálculo da imparidade em base individual.
ii.

3)

Análise coletiva

Empréstimos e adiantamentos

Referem-se a instrumentos financeiros classificados ao custo amortizado.
O crédito a clientes abrange os empréstimos concedidos a clientes pela CCAMTV cuja intenção não é a de venda no curto
prazo, os quais são registados na data em que o montante do empréstimo é adiantado ao cliente, sendo reconhecidos pelo
justo valor.
Posteriormente, o crédito e outros valores a receber são registados ao custo amortizado, sendo submetidos a análises
periódicas de imparidade.
A componente de juros, incluindo a referente a eventuais prémios ou descontos, é objeto de relevação contabilística autónoma nas respetivas contas de resultados, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. Sempre que aplicável,
as comissões e custos externos imputáveis à contratação das operações subjacentes aos ativos incluídos nesta categoria devem ser, igualmente, periodificados ao longo do período de vigência dos créditos, seguindo o método da taxa de juro efetiva.
A CCAMTV classifica em crédito vencido as prestações vencidas de capital ou juros decorridos que sejam 30 dias após o seu
vencimento. Os créditos com prestações vencidas são denunciados nos termos definidos no manual de crédito aprovado,
sendo nesse momento considerada vencida a totalidade da dívida.
Garantias prestadas e compromissos irrevogáveis
As responsabilidades por garantias prestadas e compromissos irrevogáveis são registadas em rubricas extrapatrimoniais
pelo valor em risco, sendo os fluxos de juros, comissões ou outros ganhos registados em resultados ao longo da vida das
operações.
Imparidade do crédito
A entrada em vigor da IFRS 9 – Instrumentos financeiros, em 1 de janeiro de 2018, introduziu um conjunto significativo de
alterações no modelo de quantificação da imparidade.
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Análise individual

Análise dos clientes que não se enquadram nos critérios de submissão ao processo de análise individual, sendo estes analisados em grupos homogéneos de risco através de métodos estatísticos.
Definição de incumprimento
A EBA emitiu orientações em Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU)
No 575/2013 que pretendem harmonizar a definição de incumprimento em todas as abordagens prudenciais da União Europeia. Neste sentido, contém um esclarecimento detalhado sobre a definição de incumprimento e a sua forma de aplicação,
esclarece nomeadamente o método de contagem dos dias em atraso, indícios de incumprimento e condições de saída de
incumprimento. A orientação é aplicável na sua totalidade a partir de 1 de janeiro de 2021, pelo que as instituições devem
incorporar os respetivos requisitos nos seus procedimentos internos e sistemas até essa data de forma faseada e assegurar
a consonância com os modelos internos de capital e gestão do risco.
A definição de incumprimento inclui o crédito vencido há mais de 90 dias, os reestruturados com mais do que uma reestruturação e a exposição onde existe previsibilidade de incumprimento (improbabilidade de pagamento) do devedor, que
contempla critérios quantitativos e qualitativos, sobretudo no que se refere aos valores de referência considerados na sua
ativação, encontrando-se em sintonia com as orientações regulamentares para a identificação e marcação das dificuldades
financeiras do cliente. Adicionalmente, existe efeito de contágio de incumprimento (‘cross default’) para a exposição de
clientes empresariais.
Os critérios de saída de incumprimento respeitam períodos de quarentena. As exposições deixam de ser consideradas em
incumprimento quando estiverem preenchidas as seguintes condições:
•
•
•

O devedor não tem qualquer montante vencido durante mais de 90 dias;
Decorreu um período mínimo de um ano desde a data da aplicação das medidas de reestruturação;
A exposição cumpre os critérios aplicados pela instituição para deixar de estar classificada como
impaired ou em incumprimento decorridos 3 meses.
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4)

DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ativos financeiros

Os ativos financeiros são classificados em três categorias em função do modelo de negócio associado à sua detenção, do
tipo de instrumento financeiro (de dívida, de capital ou derivados) e das suas características, nomeadamente:
• Justo valor através de resultados (JVAR);
• Justo valor através de outro rendimento integral (JVAORI); ou
• Custo amortizado.

Os juros inerentes aos Ativos financeiros, e as diferenças entre o custo de aquisição e o valor nominal (prémio ou desconto)
são calculados de acordo com o método da taxa de juro efetiva e reconhecidos em resultados na rubrica de “Receitas de
juros”.

A classificação e mensuração subsequente dos instrumentos de dívida depende:

iii)

(i)
(ii)

Os instrumentos de dívida ao custo amortizado são instrumentos financeiros cujas características respeitem exclusivamente
a capital e juros e o seu objetivo é o recebimento de fluxos de caixa contratuais até ao seu reembolso, nomeadamente títulos
de dívida, aplicações em instituições de crédito, operações de compra com acordo de revenda e crédito a clientes.

das características do fluxo de caixa do ativo; e
do modelo de negócio;

No caso de as características contratuais dos fluxos de caixa de um ativo financeiro não respeitem exclusivamente capital e
juros (critério SPPI – Solely payments of Principal and Interest) serão obrigatoriamente reconhecidos e mensurados ao justo
valor através de resultados.
Com base nesses fatores, a CCAMTV classifica seus instrumentos de dívida em uma das três categorias de mensuração,
nomeadamente:
i)
Ativos financeiros ao justo valor através de resultados
Os instrumentos financeiros de dívida pelo justo valor através de resultados são transacionados em mercados Ativos, adquiridos com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo.
Estes instrumentos são reconhecidos inicialmente ao justo valor sendo os ganhos e perdas decorrentes da valorização subsequente ao justo valor reconhecidos em resultados.
Os juros inerentes aos Ativos financeiros, e as diferenças entre o custo de aquisição e o valor nominal (prémio ou desconto)
são calculados de acordo com o método da taxa de juro efetiva e reconhecidos em resultados na rubrica de “Receitas de
juros”.
A mensuração dos Ativos financeiros ao justo valor tem por base os valores mais representativos do intervalo bid.ask, face
às circunstâncias da mensuração, independentemente do nível de hierarquia IFRS 13 no qual os instrumentos são classificados. Se um preço de mercado não estiver disponível, o justo valor do instrumento é estimado com base em técnicas
de valorização, que incluem modelos de avaliação de preços ou técnicas de discounted cash-flows. Quando são utilizadas
técnicas de discounted cash-flows, os fluxos financeiros futuros são estimados de acordo com as expectativas da gestão e
a taxa de desconto utilizada corresponde à taxa de mercado para instrumentos financeiros com características semelhantes.
Nos modelos de avaliação de preços, os dados utilizados correspondem a informações sobre preços de mercado.
Estes instrumentos financeiros de dívida ao justo valor através de resultados são desreconhecidos com a venda ou quando
expiram os cash-flows associados.
ii)

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral

Os Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral incluem instrumentos financeiros cujas características respeitem exclusivamente a capital e juros e o seu objetivo é o recebimento de fluxos de caixa contratuais e a sua venda.
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Os Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral são registados ao justo valor. Os ganhos e perdas
relativos à variação subsequente de justo valor são refletidos em rubrica específica do capital próprio, designada “variação de
justo valor de Ativos financeiros ao JVAORI”, até à sua venda, momento em que são transferidos para resultados. Os ganhos
ou perdas cambiais de instrumentos de dívida são reconhecidos diretamente em resultados do período.

Instrumentos de dívida ao custo amortizado

Estes instrumentos mensurados ao custo amortizado são registados ao custo de aquisição. Os juros inerentes aos Ativos
financeiros, bem como o reconhecimento das diferenças entre o custo de aquisição e o valor nominal (prémio ou desconto),
são calculados de acordo com o método da taxa de juro efetiva e registados em resultados na rubrica de “Receitas de juros”.
No que respeita à quantificação da imparidade sobre a carteira de títulos (instrumentos de dívida) registadas ao custo amortizado, a mesma tem por base a notação de risco e os fatores de risco estabelecidos pelas principais agências de notação de
risco de crédito.
iv)

Instrumentos de capital

A CCAMTV considera Instrumentos de capital todos os que do ponto de vista do emitente são classificados como capital
próprio, isto é, instrumentos que não contêm uma obrigação contratual de pagar e que evidenciam um interesse residual
nos Ativos líquidos do emissor. Posteriormente, a CCAMTV avalia todos os instrumentos de capital ao justo valor através de
resultados.
5)

Anulações / Abates de Capital e Juros

Nos termos da IFRS 9, o montante escriturado bruto de um ativo financeiro é reduzido quando não existem expectativas razoáveis de recuperação. Uma anulação de crédito constitui um evento de desreconhecimento. A anulação pode incidir sobre
o ativo financeiro na sua totalidade ou sobre apenas uma parte do mesmo.
Por conseguinte, o montante escriturado bruto de um ativo financeiro é reduzido no montante da anulação. Um ativo financeiro deve ser anulado (abatido ao ativo), no seu todo ou em parte, no período em que o empréstimo, ou uma fração do mesmo, é considerado irrecuperável. Ao avaliar a recuperabilidade de créditos não produtivos e determinar os métodos internos
de anulação, deverá ser dada atenção às situações particulares indicadas a seguir: posições com atrasos prolongados no
reembolso e posições objeto de processo de insolvência.
A CCAMTV entende que devem ser mantidos os registos pormenorizados de todos os processos de anulação de créditos
incobráveis, as bases de dados que reúnem informação sobre processos de anulação de créditos considerados incobráveis
devem preencher requisitos de profundidade, amplitude, fiabilidade, atualidade e rastreabilidade e a informação recolhida
nas bases de dados deve ser integrada em relatórios de gestão, de forma a garantir que os relatórios e outra documentação
(recorrente ou pontual) pertinentes para o processo de tomada de decisões aos vários níveis de direção, incluindo ao nível
do órgão de administração, assentam em informação atual, completa e coerente.
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Os procedimentos de anulação de créditos incobráveis obedecem aos seguintes requisitos:

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

i)
O crédito deve encontrar-se totalmente coberto por imparidades (provisionado a 100%). Nos casos em que o grau
de cobertura da exposição por imparidade seja inferior a 100% devem ser constituídas as necessárias imparidades até este
limiar;
ii)
Tendo sido exigido o vencimento da totalidade do crédito e desenvolvidos os principais esforços de cobrança
considerados adequados, as expectativas de recuperação do crédito sejam reduzidas num horizonte temporal em que possam ser razoavelmente estimadas, conduzindo assim a uma elevada taxa de cobertura por imparidade e/ ou a existência de
incumprimento por um período de tempo prolongado.
Em termos contabilísticos, a anulação de créditos considerados incobráveis dá origem ao respetivo reconhecimento em
contas extrapatrimoniais, os quais ali deverão permanecer até que decorra o prazo de prescrição efetiva da dívida (prazo
ordinário de 20 anos, de acordo com o artigo 309º do Código Civil) ou, por algum motivo, se extinga juridicamente o direito
ao recebimento daqueles créditos (ex. recuperação da dívida, remissão da dívida, entre outros).

7)

A CCAMTV regista nesta rubrica as despesas da fase de desenvolvimento de projetos relativos a sistemas de informação
implementados e em fase de implementação, bem como o custo de software adquirido, em qualquer dos casos quando o
impacto esperado se reflete para além do exercício em que são realizados.
Os ativos intangíveis são registados ao custo de aquisição, deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas.
As amortizações são registadas como custos do exercício numa base sistemática ao longo da vida útil estimada dos ativos,
a qual corresponde a um período de 3 anos.
8)

6)

Ativos intangíveis

Ativos não correntes detidos para venda

Ativos tangíveis

Os elementos do ativo tangível utilizado pela CCAMTV para o desenvolvimento da sua atividade são mensurados ao custo
de aquisição (incluindo os custos diretamente atribuíveis), deduzido das depreciações e perdas de imparidade acumuladas.
O custo de aquisição inclui o preço de compra/produção do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e
os encargos suportados com a preparação do ativo para que este seja colocado na sua condição de utilização. Os custos
financeiros incorridos com empréstimos obtidos para a construção de ativos tangíveis podem eventualmente ser também
reconhecidos como parte do custo de construção do ativo.

A CCAMTV regista em “Ativos não correntes detidos para venda” os imóveis, equipamentos e outros bens recebidos em
recuperação de crédito (ex. dação em pagamento, arrematação judicial, outros), sendo registados pelo menor entre o valor
acordado no contrato, o qual corresponde geralmente ao valor da dívida existente que se extingue, e o valor de avaliação
do bem na data da operação. Os imóveis são registados nesta rubrica a partir do momento da celebração do contrato de
promessa de dação, arrematação, outro.
Poderão ainda ser registados como “Ativos não correntes detidos para venda” imóveis anteriormente registados no ativo
tangível, a partir do momento em que a realização esperada daquele ativo passe a ser através da venda e desde que estejam
cumpridos os critérios da IFRS 5.

A depreciação do ativo tangível é registada numa base sistemática ao longo do período de vida útil estimado do bem, tendo
por base os seguintes períodos de vida útil:
ATIVOS TANGÍVEIS

Anos de vida útil

Imóveis de serviço próprio

50

Despesas em edifícios arrendados

10

Equipamento informático e de escritório

3 a 10

Mobiliário e instalações interiores

6 a 10

Viaturas

4

As vidas úteis dos ativos tangíveis são revistas em cada relato financeiro, para que as depreciações praticadas estejam em
conformidade com os padrões de consumo dos ativos. Os terrenos não são depreciados. Alterações às vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa contabilística e são aplicadas prospectivamente nos termos da IAS 8.
As despesas de investimento em obras não passíveis de recuperação, realizadas em edifícios que não sejam propriedade da
CCAMTV, são amortizadas em prazo compatível com o da sua utilidade esperada ou do contrato de arrendamento, dos dois
o mais baixo.
Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos tangíveis, são efetuados testes de imparidade, de forma a estimar
o valor recuperável do ativo, e quando necessário registar uma perda por imparidade. O valor recuperável é determinado
como o mais elevado entre o justo valor menos custos de vender, e o valor de uso do ativo, sendo este último calculado com
base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes do uso continuado e da alienação do ativo no final da
vida útil definida.
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Para estes ativos existe a expectativa de venda no prazo de 12 meses estando ativamente em venda e o preço é regularmente
analisado e se necessário ajustado.
Em exceção ao enquadramento acima efetuado, os imóveis que apresentem algum “ónus” impeditivo de venda são contabilizados em “Outros Ativos” e não como “Ativos não correntes detidos para venda”, de acordo com o mencionado no parágrafo
7 da IFRS 5 “Ativos Não Correntes Detidos para Venda e Unidades Operacionais Descontinuadas”:
“Para que este seja o caso, o ativo (ou grupo para alienação) deve estar disponível para venda imediata na sua condição
presente sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para vendas de tais ativos (ou grupos para alienação)
e a sua venda deve ser altamente provável.”
A CCAMTV não reconhece mais-valias potenciais nestes ativos.
9)

Provisões

Esta rubrica do passivo inclui as provisões constituídas para fazer face a riscos associados a processos judiciais com base
na avaliação de probabilidade de condenação efetuada pelos Advogados que acompanham os processos e a outros riscos
específicos decorrentes da atividade da CCAMTV.
As provisões registadas pela CCAMTV têm por base os pressupostos da IAS 37 - “Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes”, respeitando a passivos ou obrigações presentes com elevada probabilidade de ocorrência futura, cuja
liquidação se espera que resulte num dispêndio de recursos. O seu elevado grau de certeza obriga ao registo de provisões,
não podendo ser apenas divulgado como “passivo contingente”.
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É considerado o efeito do desconto financeiro pela atualização das provisões.
São considerados como garantias financeiras os contratos que requerem que o seu emitente efetue pagamentos com vista
a compensar o detentor por perdas incorridas decorrentes de incumprimentos dos termos contratuais de instrumentos de
dívida, nomeadamente o pagamento do respetivo capital e/ou juros.
As garantias financeiras emitidas são inicialmente reconhecidas pelo seu justo valor. Subsequentemente estas garantias são
mensuradas pelo maior (i) do justo valor reconhecido inicialmente e (ii) do montante de qualquer obrigação decorrente do
contrato de garantia, mensurada à data do balanço. Qualquer variação do valor da obrigação associada a garantias financeiras emitidas é reconhecida em resultados.
As garantias financeiras emitidas, normalmente têm maturidade definida e uma comissão periódica cobrada antecipadamente, a qual varia em função do risco de contraparte, montante e período do contrato. Nessa base, o justo valor das garantias na data do seu reconhecimento inicial é aproximadamente equivalente ao valor da comissão inicial recebida tendo em
consideração que as condições acordadas são de mercado.
Assim, o valor reconhecido na data da contratação iguala o montante da comissão inicial recebida a qual é reconhecida em
resultados durante o período a que diz respeito. As comissões subsequentes são reconhecidas em resultados no período a
que dizem respeito.
10)

Depósitos

Após o reconhecimento inicial, os depósitos de clientes e instituições de crédito são valorizados ao custo amortizado, com
base no método da taxa de juro efetiva.
11)

Benefícios dos empregados

A CCAMTV subscreveu o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para o Crédito Agrícola (denominado por Acordo Coletivo de
Trabalho das Instituições de Crédito Agrícola Mútuo) pelo que os seus empregados ou as suas famílias têm direito a pensões
de reforma, invalidez e sobrevivência. No entanto, uma vez que os empregados estão inscritos na Segurança Social, as
responsabilidades da CCAMTV com pensões relativamente aos seus colaboradores consistem no pagamento de complementos face aos níveis previstos no ACT.
O plano de pensões, de benefício definido, prevê assim a possibilidade de pagamento das pensões fixadas pelo ACT em vigor,
em caso de reforma antecipada, reforma por velhice, reforma por invalidez e sobrevivência, em complemento àquelas que
forem atribuídas por regimes de Segurança Social.
Os benefícios pós-emprego dos colaboradores incluem ainda os cuidados médicos (SAMS), cujas responsabilidades são
apuradas com base nos mesmos pressupostos que as responsabilidades com complementos de pensões. De acordo com
a cláusula 116ª do referido ACT, constituem contribuições obrigatórias das instituições do Crédito Agrícola para o SAMS
a verba correspondente a 6,5% das pensões totais de reforma e sobrevivência, previstas no ACT, independentemente das
pensões recebidas de regimes de Segurança Social.
Em dezembro de 2018 o contrato constitutivo do Fundo de Pensões foi alterado no sentido de incluir a cobertura de responsabilidades com pré-reformas, relativamente a acordos que forem celebrados a partir de 1 de janeiro de 2019.
Para cobertura das suas responsabilidades, a CCAMTV integra o Fundo de Pensões da CA VIDA – Companhia de Seguros,
S.A
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De acordo com os Estatutos da CCAMTV, os membros dos seus órgãos sociais não são abrangidos pelos benefícios acima
descritos.
Para o cálculo das pensões do ACT, o tempo de serviço assumido é calculado a partir das seguintes datas:
•

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

•

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

O valor atual das responsabilidades por serviços passados, bem como os correspondentes custos com serviços correntes,
foram apurados com base no método “Project Unit Credit”.
O cálculo da pensão de sobrevivência aplicou-se somente aos participantes efetivamente casados, admitindo-se como idade
do cônjuge a do participante diminuída ou acrescida de três anos, consoante este seja do sexo masculino ou feminino. O
cálculo deste benefício encontra-se em função do nível de remuneração do participante, de acordo com o Anexo VI do ACT.
O Aviso n.º 4/2005 do Banco de Portugal determina a obrigatoriedade de financiamento integral pelos fundos de pensões das
responsabilidades por pensões em pagamento e de um nível mínimo de financiamento de 95% das responsabilidades com
serviços passados de pessoal no ativo.
Decorrente da aplicação da IAS 19 Revista (com início no exercício de 2013), as remensurações (ganhos e perdas atuariais;
retorno dos ativos do plano, excluindo as quantias incluídas no juro líquido sobre o passivo (ativo) líquido de benefícios
definidos; e qualquer variação do efeito do limite máximo de ativos, excluindo as quantias incluídas no juro líquido sobre o
passivo (ativo) líquido de benefícios definidos) resultantes (i) das diferenças entre os pressupostos atuariais e financeiros
utilizados e os valores efetivamente verificados e (ii) das alterações de pressupostos atuariais, são reconhecidos na sua
totalidade como um rendimento integral do respetivo exercício em que ocorrem, sendo registadas numa rubrica de reservas
de reavaliação.

Os valores registados no exercício em resultados referem-se a:
Custo do serviço: O custo do serviço inclui o custo dos serviços correntes, custo dos serviços passados e ganhos
ou perdas aquando das liquidações;
Juro líquido: O juro líquido é determinado pela multiplicação da taxa de desconto pelo passivo (ativo) líquido de
benefícios definidos (ambos determinados no início do período de relato anual, tendo em conta qualquer variação do passivo
(ativo) líquido de benefícios definidos durante o período em consequência do pagamento de contribuições e benefícios);
As remensurações registadas em “Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido” incluem
todas as alterações resultantes da remensuração das responsabilidades por serviços passados e ativos do plano.
12)

Prémios de antiguidade

Nos termos do ACT, a CCAMTV assumiu o compromisso de atribuir aos colaboradores no ativo que completem 15, 25 e 30
anos de bom e efetivo serviço um prémio de antiguidade de valor igual a 1, 2 ou 3 meses da sua retribuição mensal efetiva
(no ano da atribuição), respetivamente.
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responsabilidades com pensões. A taxa de desconto é determinada com base em taxas de mercado de obrigações de empresas de rating elevado e prazo semelhante ao da liquidação das responsabilidades.

É de destacar, no entanto, que a IAS 12 exclui a possibilidade de registar impostos diferidos, entre outras situações, nos
seguintes casos:

O impacto dos desvios atuariais estimados em cada exercício é registado em resultados do exercício.

•

13)

•

Receitas de comissões

As receitas de comissões obtidas que são uma parte integrante da taxa de juro efetiva de um instrumento financeiro são
registadas em resultados pelo método da taxa de juro efetiva.
O reconhecimento de comissões associadas a instrumentos financeiros dependerá do objetivo subjacente à sua cobrança.
Distinção entre:
• Comissões que fazem parte da taxa de juro efetiva do instrumento financeiro (“Método da taxa de juro
efetiva”)
• Comissões que são recebidas de acordo com a prestação do serviço (“Método de reconhecimento
linear pelo prazo da operação”)
• Comissões cobradas no momento de execução de um ato significativo (“Reconhecimento no momento”)
As comissões associadas a contratos de crédito pagas no momento inicial do empréstimo são diferidas e registadas numa
rubrica de “Receitas com rendimento diferido”, sendo posteriormente registadas em rendimento do exercício ao longo da
vida útil dos contratos de crédito e de acordo com o plano financeiro dos empréstimos.
As comissões relativas a operações de crédito e outros instrumentos financeiros, nomeadamente comissões cobradas ou
pagas na origem das operações, são reconhecidas ao longo do período das operações pelo método da taxa de juro efetiva
em “comissões recebidas” ou “comissões pagas”.
As comissões por serviços prestados são normalmente reconhecidas como proveito ao longo do período de prestação do
serviço ou de uma só vez, se corresponderem à compensação pela execução de atos únicos.
14)

Impostos sobre os lucros

A CCAMTV está sujeita ao regime geral previsto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC).
O total dos impostos sobre lucros registados em resultados engloba os impostos correntes e os impostos diferidos.
O imposto corrente é calculado com base no resultado fiscal do exercício, o qual difere do resultado contabilístico devido
a ajustamentos ao lucro tributável resultantes de gastos ou rendimentos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas
serão considerados em outros exercícios, de acordo com o CIRC.
Os impostos diferidos (ativos e passivos) representam o valor dos impostos a recuperar e/ou pagar em exercícios futuros
devido a diferenças temporárias entre as bases contabilísticas e as bases fiscais de um ativo ou passivo reconhecido no
balanço. Os créditos fiscais são igualmente registados como impostos diferidos ativos (ex. prejuízos fiscais), desde que a
respetiva recuperabilidade esteja suportada.
Os passivos por impostos diferidos são normalmente registados para todas as diferenças temporárias tributáveis, enquanto
os ativos por impostos diferidos só são registados até ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis
futuros que permitam a utilização das correspondentes diferenças temporárias dedutíveis ou prejuízos fiscais.
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Diferenças temporárias originadas no reconhecimento inicial de ativos e passivos em transações que não afetem o
resultado contabilístico ou o lucro tributável;
Diferenças temporárias resultantes de lucros não distribuídos por empresas filiais e associadas, na medida em que
a CCAMTV tenha a possibilidade de controlar a sua reversão e seja provável que a mesma não venha a ocorrer num
futuro previsível.

Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa estarem em vigor à data da reversão
das diferenças temporárias, que correspondem às taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de balanço.
Quando existam taxas fiscais distintas aplicáveis a níveis diferentes do lucro tributável (por exemplo, no caso da derrama
estadual), os ativos e passivos por impostos diferidos são mensurados usando as taxas médias que se presumem aplicáveis
ao lucro tributável (perda fiscal) dos exercícios em que se espera que ocorra a reversão das diferenças temporárias.
Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são refletidos nos resultados do exercício, exceto nos casos em
que as transações que os originaram tenham sido refletidas noutras rubricas de capital próprio (por exemplo, no caso da
reavaliação de ativos financeiros disponíveis para venda). Nestes casos, o correspondente imposto é igualmente refletido por
contrapartida de capital próprio, não afetando o resultado do exercício.
15)

Eventos subsequentes

Os eventos subsequentes referem-se ao tratamento contabilístico a ser dado a eventos ocorridos após a data de relato, e
antes da data de emissão das demonstrações financeiras.
Eventos que ocorreram após a data de relato, e antes da emissão das demonstrações financeiras, que fornecem informações
adicionais, ou confirmam situações pendentes na data de relato são ajustados neste conjunto de demonstrações financeiras.
Eventos que ocorreram após a data de relato e antes da emissão destas demonstrações financeiras, que não estão relacionadas com situações que existiam à data de relato, não dão origem a ajustamentos nas demonstrações financeiras, sendo
divulgados, se considerados materiais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E INCERTEZAS ASSOCIADAS À APLICAÇÃO DAS
POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras individuais da CCAMTV são continuamente avaliadas, 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
ser razoáveis.
A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa venha,
para efeitos de relato financeiro, a diferir dos montantes estimados.
A preparação das demonstrações financeiras requer a elaboração de estimativas e a adoção de pressupostos pela gestão,
que podem afetar o valor dos ativos e passivos, rendimentos e gastos, assim como de passivos contingentes divulgados.

O uso de estimativas e pressupostos mais significativos, por parte da gestão, são os seguintes:
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Imparidade na carteira de crédito a clientes e com responsabilidades extrapatrimoniais

A CCAMTV efetua uma avaliação periódica da sua carteira de crédito a clientes, bem como das suas responsabilidades por
garantias prestadas e compromissos irrevogáveis, de forma a avaliar a existência de evidência de imparidade.

por peritos avaliadores independentes, as quais incorporam diversos pressupostos nomeadamente acerca da evolução do
mercado imobiliário, melhor uso do imóvel e quando aplicável, expectativas quanto ao desenvolvimento de projetos imobiliários, considerando ainda as intenções do Banco sobre a comercialização destes ativos. Os pressupostos utilizados nas
avaliações destes imóveis têm impacto na sua valorização e consequentemente na determinação da imparidade.

Neste contexto, os clientes identificados com crédito em incumprimento e, cujas responsabilidades totais sejam consideradas
de montante significativo, são objeto de análise individual para avaliar a necessidade de registo de perdas por imparidade.

NOTA 4 – CAIXA, SALDOS DE CAIXA EM BANCOS CENTRAIS E OUTROS DEPÓSITOS À
ORDEM

Adicionalmente, é também realizada uma análise coletiva de imparidade às restantes operações de crédito que não foram
objeto de análise individual, através da alocação de tais operações em segmentos de crédito, com características e riscos
similares, sendo estimadas perdas coletivas de imparidade, cujo cálculo tem por base o comportamento histórico das perdas, para o mesmo tipo de ativos. Os créditos analisados individualmente, para os quais não se tenha verificado a existência
objetiva de imparidade, são agrupados tendo por base características de risco semelhantes e avaliados coletivamente para
efeitos de imparidade.

Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

3.2.

Benefícios a empregados

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

3.4.

31.12.2020

1.909.855

2.032.089

Depósitos à Ordem no Banco de Portugal

65.515.247

30.138.681

Disponibilidades em O. I. Crédito

21.684.306

148.141.983

89.109.408

180.312.753

Dinheiro em caixa

Justo valor dos instrumentos financeiros

O justo valor dos instrumentos financeiros é baseado em cotações de mercado, sempre que disponíveis.

3.3.

31.12.2021

Ativos por impostos diferidos

O reconhecimento de ativos por impostos diferidos pressupõe a existência de lucros tributáveis futuros aos quais as diferenças temporárias possam ser deduzidas. Para o efeito, foram estimados os resultados tributáveis futuros da CCAMTV,
tendo por base as projeções económico-financeiras realizadas, apesar da incerteza existente em algumas das variáveis que
incorporam tais projeções. Entre os fatores de incerteza encontra-se a aplicação do novo regime fiscal das imparidades, cuja
vigência se iniciou em 2019, atendendo à dificuldade em estimar a reversão do stock de imparidade tributado a 31.12.2018.
Caso estas estimativas não se concretizem, existe o risco de ajustamento ao valor do ativo por impostos diferidos

A rubrica Depósitos à Ordem em Bancos Centrais – Banco de Portugal inclui depósitos de carácter obrigatório, que têm por
objetivo satisfazer os requisitos legais quanto à constituição de disponibilidades mínimas de caixa.

NOTA 5 – ATIVOS FINANCEIROS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE OUTRO RENDIMENTO
INTEGRAL
O valor desta rubrica é composto por:

ATIVOS FINANCEIROS DISPONIVEIS PARA VENDA

Avaliação de ativos imobiliários

O serviço de avaliações é prestado por peritos independentes, registados na CMVM e com qualificações, reconhecida competência e experiência profissional, adequadas ao desempenho das respetivas funções.
Os procedimentos de avaliação pressupõem a recolha de informação rigorosa, quer de documentação atualizada, quer numa
inspeção do imóvel e zona envolvente, quer na análise do mercado, transações, relação oferta/procura e perspetivas de
desenvolvimento. O tratamento da informação permite a adoção de valores base para o cálculo, por aplicação dos métodos
e sua comparação.

31.12.2020

2.491.763

-

7.167.698

-

5

5

1.217.281

1.217.281

24.276

24.276

50

50

20.000

20.000

-220.281

-220.281

10.700.792

1.041.331

DIVIDA PUBLICA PORTUGUESA
Obrigações do Tesouro
EMISSORES PUBLICOS ESTRANGEIROS
Obrigações do Tesouro
Instrumentos de capital próprio
FERECC
SIBS
CA Informática

3.5

31.12.2021

CA Seguros
Agrimútuo, FCRL
Imparidade Acumulada

A imparidade acumulada refere-se ao ativo financeiro da SIBS.

O valor de realização dos ativos está dependente da evolução futura do mercado imobiliário.

3.6

Valorização dos Ativos não correntes detidos para venda (imóveis)

A valorização destes ativos, e consequentemente as perdas por imparidade, encontra-se suportada em avaliações realizadas
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NOTA 6 – TÍTULOS DE DÍVIDA
O valor desta rubrica é composto por:

31.12.2021

TÍTULOS DE DÍVIDA

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Habitação

17.832.376

18.522.904

Consumo

2.036.295

1.992.984

214.400

128.075

17.245.347

18.034.064

4.442.500

5.002.500

2.192

3.643

772

421

134.312.194

130.554.769

12.542.124

13.101.762

-

498

Habitação

403.237

394.121

Consumo

524

13.469

1.742.294

1.723.734

14.688.180

15.233.585

93.421

94.026

320

34

Habitação

13.620

15.157

Consumo

6.911

7.079

24.292

26.061

C

138.565

142.357

A+B+C

149.138.939

145.930.711

-10.069.198

-10.221.528

D

-10.069.198

-10.221.528

A+B+C+D

139.069.740

135.709.183

311.333.953

222.521.565

Desconto e Outros Créditos Titulados Por Efeito
Empréstimos

Títulos de dívida pública

162.802.079

135.013.665

Créditos em Conta Corrente
Descobertos em Depósitos a Ordem

Os investimentos detidos até à maturidade apresentaram um acréscimo de 27 milhões de euros que se decompõem da
seguinte forma:

TÍTULOS
INVESTIMENTO

VALOR
CONTABILÍSTICO

QUANTIDADE

PREÇO
MERCADO

VALOR DE
MERCADO

OT: PTOTEKOE0011

9.997.531

10.000.000

1,15687

11.568.700,00

OT - 2,875%

15-out-2025

OT: PTOTEROE0014

15.487.375

15.000.000

1,34114

20.117.100,00

OT - 3,875%

15-fev-2030

OT: PTOTETOE0012

44.137.355

44.500.000

1,15687

51.480.715,00

OT - 2,875%

21-jul-2026

OT: PTOTEWOE0017

20.194.730

18.000.000

1,05704

19.026.720,00

OT - 2,20%

17-out-2022

OT: PTOTESOE0013

18.079.772

20.000.000

1,15687

23.137.400,00

OT - 2,25%

18-abr-2034

OT: PTOTEXOE0024

15.128.179

15.000.000

1,1448

17.172.000,00

OT - 1,95%

15-jun-2029

OT: PTOTEOOE0033

39.777.135

40.000.000

0,9971

39.884.000,00

OT - 0,3%

17-out-2031

162.802.079

162.500.000

Total conta 22

MATURIDADE

182.386.635,00

Ativos titularizados não Desreconhecidos
A
Crédito e Juros Vencidos
Empresas e Administrações Publicas
Capital
Juros
Particulares

Capital
B
Rendimentos a Receber
Empresas e Administrações Publicas
Empréstimos

Os investimentos detidos até à maturidade são geridos pelos seguintes Bancos: Millenium BCP-Private Banking; BIG-Banco
de Investimento Global; Bankinter e Abanca.
O Aumento desta Rubrica deve-se à aquisição dos Títulos PTOTEOOE0033 durante o exercício de 2021.

Empréstimos Administrações Públicas
Particulares

Empréstimos

NOTA 7 – EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS
31.12.2021

31.12.2020

Imparidades Acumuladas
Para Crédito a Clientes

Depósitos em OIC’s
Depósitos
Juros de Aplicações em Instituições de Crédito

172.254.500

86.800.000

9.712

12.382

172.264.212

86.812.382

O volume de crédito vencido, relativo ao exercício de 2021, registou uma diminuição de 0,5 milhões de euros face ao ano
anterior. A carteira de crédito vencido é na sua maioria constituída por dois mutuários que correspondem a 11 milhões de
euros, isto é, 73% do crédito vencido dos quais 5 milhões de euros registados em imparidades.

Crédito a clientes
Empresas e Administrações Publicas
Desconto e Outros Créditos Titulados Por Efeitos

489.867

757.779

Empréstimos

79.090.792

71.851.930

Créditos em Conta Corrente

12.957.500

14.260.000

152

468

Descobertos em Depósitos a Ordem

Empréstimos e Adiantamentos

MOVIMENTO ACUMULADO DAS IMPARIDADES
RUBRICAS
DE IMPARIDADES

SALDO A
31/12/2020

DOTAÇÕES UTILIZAÇÕES

ANULAÇÕES
REPOSIÇÕES

SALDO A
31/12/2020

Particulares
Imparidades
TOTAL

140

10.221.528

2.787.327

-

2.939.656

10.069.198

10.221.528

2.787.327

-

2.939.656

10.069.198
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NOTA 8 – ATIVOS TANGÍVEIS

NOTA 10 – IMPOSTOS
31.12.2021

31.12.2020

Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

Imóveis
De Serviço Próprio

5.676.238

236.260

162.773

1.798.789

1.870.771

126.058

123.558

1.924.847

1.994.328

2.161.107

2.157.101

16.154

17.151

Ativos por impostos correntes
IRC a recuperar

Mobiliário e Material

478.982

475.160

Máquinas e Ferramentas

564.120

550.169

Ativos por impostos diferidos

Equipamento Informático

967.995

909.905

Em Ativos

Instalações Interiores

115.820

103.423

Em Passivos

Material Transporte

299.179

305.879

Equipamento Segurança

624.555

614.338

707

707

Outro Equipamento

Ativos por impostos
Passivos por impostos diferidos
Por diferenças temporárias

Ativos Tangíveis em Curso
Imoveis

68.374

68.374

Outros Ativos Tangíveis
Património Artístico

6.294

6.294

8.802.262

8.710.487

-5.133.978

-4.934.556

-825.309

-994.331

2.842.976

2.781.600

Total Ativos Tangíveis

Os gastos com impostos sobre lucros registados em resultados, bem como a carga fiscal, medida pela relação entre a
dotação para impostos sobre lucros e o lucro do exercício antes de impostos, podem ser apresentados como se segue:

Amortizações Acumuladas
Amortizações Acumuladas - Ativos Tangíveis
Imparidades Acumuladas
Ativos Tangíveis-Valorizados ao custo histórico

Imóveis

Equipamento

Outros Ativos
Tangíveis

2.295.023

411.909

6.294

Compras

Ativos
tangíveis em
curso
68.374

TOTAL
2.781.600

116.801

116.801

-126.084

-224.447

Abates / Vendas
Amortizações do exercício

-98.363

Reavaliações do exercício

169.022

169.022

Transferências
Saldo a 31/12/2021

31.12.2020

5.676.238

Equipamento

Saldo a 31/12/2020

31.12.2021

2.365.682

402.626

6.294

68.374

2.842.976

NOTA 9 – ATIVOS INTANGÍVEIS

31.12.2021

31.12.2020

Impostos correntes

694.837

968.966

Impostos sobre os lucros do exercício

698.921

980.698

Insuficiência/Excesso de estimativa p/Impostos s/Lucros

-4.084

-11.732

Registo e reversão de diferenças temporárias

68.484

770.384

Impostos diferidos

68.484

770.384

763.321

1.739.350

2.787.716

6.470.578

27,38%

26,88%

(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os
resultados de unidades operacionais em continuação)
Lucros ou prejuizos (-) de unidades operacionais em
continuaçao antes de impostos
Carga fiscal

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades
fiscais durante um período de quatro anos. Deste modo, as declarações fiscais da CCAMTV relativas aos anos de 2018 a 2021
poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão e a matéria coletável a eventuais correções.
Contudo, na opinião da Administração da Caixa Agrícola de Torres Vedras, não é previsível que ocorram correções com
impacto significativo nas demonstrações financeiras.

31.12.2021

31.12.2020

322.935

372.135

-307.840

-353.182

15.095

18.953

Outros Ativos Intangíveis
Outros Ativos Intangíveis
Amortizações Acumuladas
Ativos Intangíveis
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NOTA 11 – OUTROS ATIVOS

NOTA 13 – PASSIVOS FINANCEIROS MENSURADOS PELO CUSTO AMORTIZADO
31.12.2021

31.12.2020

Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

31.12.2021

31.12.2020

10.880

17.174

Depósitos à Ordem

1.170.587

1.039.472

2.076.161

2.880.443

Devedores e Outras Aplicações
Outros Devedores Diversos

7.119.489

4.847.005

21.612

21.612

8.900

8.749

22.012

35.166

Depósitos a Prazo

255.923

194.336

Depósitos à Ordem

209.430.966

180.840.987

Depósitos a Prazo

276.718.890

269.500.352

-399.665

-399.665

7.028.271

4.707.204

10.927.811

12.352.988

34.558

34.908

273.579

99.583
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166

18.733

22.958

557

633

500.662.861

466.789.665

Outros Ativos
Outros Metais Preciosos, Numismática e Meda.

Depósitos de Residentes
Recursos de Outras Instituições de Crédito
Recursos de clientes

Outros Juros e Rendimentos Similares
De Compromissos

Do Sector Publico Administrativo

Devedores com Encargos Diferido
Outros Despesas com Encargo Diferido

De Outros Residentes

Outras Contas de Regularização
Outras Contas a Regularizar
Devedores, Outras Aplicações e Outros Ativos
Devedores

O aumento da rubrica Outros Devedores Diversos deve-se ao montante em circulação na Prosegur, para garantir o carregamento de ATM’s.

Depósitos de Poupança
Poupança Reformado
Poupança Outros
Outros Recursos de Clientes
Cheques e Ordens a Pagar
Encargos a Pagar
Do Sector Publico Administrativo

NOTA 12 – ATIVOS NÃO CORRENTES E GRUPOS PARA ALIENAÇÃO CLASSIFICADOS
COMO DETIDOS PARA VENDA
31.12.2021

Depósitos a Prazo
De Outros Residentes
Depósitos a Prazo

31.12.2020

Depósitos de Poupança
Poupança Reformado

Ativos Não Correntes Detidos para Venda
Imoveis

3.529.683

5.645.963

-955.462

-1.176.639

2.574.221

4.469.323

Provisões para Imparidade - Ativos Não Financeiros
Ativos Não Correntes Detidos para Venda

NOTA 14 – PROVISÕES
Provisões para garantia de compromissos assumidos.
Esta rubrica decompõe-se como segue:

A metodologia utilizada para a determinação do valor do imóvel baseia-se no método de Valor de Mercado e o método de
Valor Residual, sendo simultaneamente efetuado um levantamento de valores de mercado de prédios de características
idênticas.

Movimento acumulado das provisões
Rubricas de provisões

Saldo a
31.12.2020

Dotações

Utilizações

Anulações e
reposições

567.243

757.379

-

567.564

757.058

567.243

757.379

-

567.564

757.058

Provisões para garantia de

Saldo a
31.12.2021

compromissos assumidos
Total

Provisões ou reversão de provisões
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31.12.2021

31.12.2020

786

Provisões para garantia de compromissos assumidos

757.379

521.035

886

Provisões para garantia de compromissos assumidos

-567.564

-782.788

189.815

-261.753
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NOTA 15 – OUTROS PASSIVOS

NOTA 17 – RESERVAS

Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

31.12.2021

31.12.2020

Despesas com Custo Diferido

Lucros retidos / Resultados Transitados

Responsabilidades Totais - Nota 36 nº 5
Valor patrimonial do Fundo de Pensões - Nota 36

2.997.622

2.371.427

-2.935.829

-2.304.475

Credores e Outros Recursos

Reservas de reavaliação
Reserva legal

Recursos Diversos
Sector Publico Administrativo
Cobrança por Conta de Terceiros
Contribuições para Outros Sistemas Saúde
Credores Diversos

28.276

28.276

152.435

146.325

4.344

4.229

12.864

13.545

374.697

436.780

672.100

810.171

4.496

4.898

1.580.483

1.639.929

2.891.486

3.151.105

Encargos a Pagar
Outros Encargos a Pagar
Receitas com Rendimento Diferido
Outras receitas com Rendimento Diferido
Outras Contas de Regularização
Outras Contas de Regularização

Outras reservas
Outras Reservas
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

31.12.2021

31.12.2020

6.078

6.193

114.542

345.500

20.000.000

19.000.000

2.988.998

2.888.997

22.988.998

21.888.997

2.024.395

4.731.228

25.134.013

26.971.918

NOTA 18 – PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Os compromissos associados à atividade bancária encontram-se registados em rubricas extrapatrimoniais e apresentam o
seguinte detalhe:

31.12.2021

31.12.2020

4.004.503

4.093.205

22.120.000

18.987.500

459.390

459.390

26.583.893

23.540.095

31.12.2021

31.12.2020

Juros de Crédito a Clientes

3.581.227

3.828.066

Juros de Crédito a Vencido

13.729

8.832

Juros e Rend. Similares Outros Ativos Financeiros

3.787.453

5.534.109

Ativos financeiros pelo custo amortizado

7.382.409

9.371.006

Outros Juros e Rendimentos de compromissos irrevogáveis

60.679

62.985

Juros de aplicações em OIC’s

15.289

32.021

-

554

75.968

95.560

7.458.376

9.466.566

Garantias prestadas e outros passivos eventuais

A Conta Contabilística 528 Outros Encargos a Pagar inclui a mensualização de salários e subsídio de férias a pagar.

Garantias e avales prestados

A Conta Contabilística 548 Outras Contas de Regularização inclui a movimentação de todos os ATM’s assim como TEI’S e
Débitos Diretos SEPA.

Compromissos perante terceiros
Por linhas de crédito
Compromissos irrevogáveis
Por subscrição de títulos

NOTA 16 – CAPITAL
O valor desta rubrica é composto por:

Incorporação
de reservas

Emissão
de títulos de
capital

55.065.110

461.305

55.526.415

3.577.420

-

3.577.420

5508081 Emissão de títulos de capital

-

6.500

6.500

Pedido de Exoneração

-

4.005

4.005

58.642.530

463.800

59.106.330

Saldo em 31 de dezembro de 2020
550800 Incorporação de reservas

Saldo em 31 de dezembro de 2021

NOTA 19 – RECEITAS DE JUROS
TOTAL

Em 31 de Dezembro de 2021, o capital da CCAMTV encontra-se disperso por 6.598 associados ativos (em 2020 eram 6.609
associados ativos), não existindo nenhum associado a deter mais de 500,00 euros (100 títulos de capital) no capital da
CCAMTV.

O valor desta rubrica é composto por:

Juros de disponibilidades em OIC’s
Outros Ativos
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NOTA 20 – DESPESAS COM JUROS

A redução desta rubrica deve-se à reclassificação da conta de serviços da SIBS, sendo transferida para trabalhos
especializados.

31.12.2021

31.12.2020

-

24

41.158

100.687

41.158

100.711

Juros e Encargos Similares
Juros de Recursos de Outras Instituições de Crédito
Juros de Recursos de Clientes

NOTA 24 – GANHOS OU PERDAS (-) COM O DESRECONHECIMENTO DE ATIVOS E
PASSIVOS FINANCEIROS NÃO MENSURADOS
O valor desta rubrica é composto por:

NOTA 21 – DESPESAS COM JUROS
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

Rendimentos de instrumentos de capital

31.12.2021

31.12.2020

21.230

23.726

21.230

23.726

31.12.2021

31.12.2020

Ativos financ. pelo justo valor através de out. rend. integral

-4.675

-

Outros

-1.466

-2.798

Ganhos em Ativos Financeiros Disp para Venda

90.563

-

84.422

-2.798

A rubrica Ganhos em Ativos Financeiros Disponíveis para Venda refere-se a ganhos com OT’s registadas como disponíveis
para venda.

NOTA 22 – RECEITAS E TAXAS DE COMISSÕES
NOTA 25 – DIFERENÇAS CAMBIAIS [GANHOS OU PERDAS (-)], VALOR LÍQUIDO

O valor desta rubrica é composto por:

31.12.2021

31.12.2020

387.170

343.644

O valor desta rubrica é composto por:

Rendimentos de Serviços e Comissões
Por serviços prestados
Outras Comissões Recebidas
SIBS
UNICRE
Asisa Vida
Liberty Seguros
RNA Seguros de Assistências
UNA

Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido
937.769

1.217.497

7.541

4.502

26.286

29.232

122.211

53.353

9.372

50.977

19.065

-

1.510.104

1.701.651

NOTA 23 – DESPESAS DE TAXAS E COMISSÕES
O valor desta rubrica é composto por:

Em Outras Instituições de Crédito

124.565

47.816

S.I.B.S.

124.565

47.816

Outras comissões sobre OT’s

100.210

119.835

679.729

939.875

6.396

4.149

6.396

4.149

O valor desta rubrica é composto por:

Ganhos Realizados

31.12.2020

31.12.2020

NOTA 26 – – GANHOS OU PERDAS (-) COM O DESRECONHECIMENTO DE ATIVOS NÃO
FINANCEIROS, VALOR LÍQUIDO

Perdas Realizadas

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

-

-96

15.500

2.028

15.500

1.933

Encargos com Serviços e Comissões
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NOTA 27 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

31.12.2021

Restantes membros

31.12.2020

Outros

23.703

13.617

151.265

175.878

Rendimentos da Prestação de Serviços Diversos

75.115

50.731

Outros

31.038

115.398

281.121

355.624

NOTA 28 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

31.12.2021

31.12.2020

Quotizações e donativos

26.311

12.977

Contribuições para o Fundo de Garantia

45.270

789

2.850

48.799

53.879

7.060

-

520

Impostos sobre Transportes Rodoviários

1.600

1.667

Taxas

8.112

5.395

16.005

23.571

118.305

109.634

-

4.225

272.332

214.636

Outras despesas Operacionais

Outros encargos e Gastos
Imposto de Selo

Contribuição Autárquica
Contribuição Sobre o Sector Bancário
I.M.T.

24.000

1.000

1.250

Remuneração Mensal

1.400.422

1.506.326

Remunerações Adicionais

803.725

991.603

1.297.102

951.086

6.677

5.342

4.032.700

3.867.462

Encargos Sociais Obrigatórios
Encargos Sociais Obrigatórios
Outros Custos com o Pessoal
Outros Custos com Pessoal

O número médio de colaboradores da CCAM durante o ano de 2021 foi de 76 (em 2020 eram 78). Esta diferença deve-se
essencialmente à saída de 4 colaboradores que entraram na idade da reforma, por idade ou por reforma antecipada, mediante
o cumprimento do critério (60 anos idade mais 40 anos descontos segurança social).

O valor desta rubrica é composto por:

Contribuições para o Fundo de Resolução

48.000

Remuneração Empregados

Outros Receitas Operacionais
Recuperação de Crédito, Juros e Despesas

31.12.2020

Despesas de pessoal (CONT.)

O valor desta rubrica é composto por:

Reembolso de Despesas

31.12.2021

Estas reformas antecipadas tiveram como impacto o aumento do valor dos “Encargos Sociais Obrigatórios”, no montante de
468.455 euros, referente ao aumento da contribuição da Caixa Agrícola para o Fundo de Pensões.
Com a entrada em funções a partir de agosto 2020 dos novos elementos do Conselho de Administração, o número de administradores executivos passou de dois para três, tendo o aumento reflexo também no aumento das remunerações de 2021,
face ao ano de 2020.

NOTA 30 – OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
O valor desta rubrica é composto por:

31.12.2021

31.12.2020

Outras despesas administrativas

NOTA 29 – DESPESAS DE PESSOAL

Água, Energia e Combustíveis

86.385

82.434

Material de Consumo Corrente

22.924

46.091

O valor desta rubrica é composto por:

Material de Higiene e Limpeza

18.757

32.978

6.775

17.542

15.163

14.570

165.312

344.830

Deslocações Estadas e Representação

46.283

29.582

Remuneração Órgãos de Gestão e Fiscalização

Publicidade e Edição de Publicações

79.256

67.198

Conselho de Administração

Conservação e Reparação

306.716

230.146

Outros Fornecimentos de Terceiros

31.12.2021

31.12.2020

Rendas e Alugueres
Comunicações

Despesas de pessoal

Presidente

41.340

41.340

Formação com Pessoal

10.777

6.173

Membros não executivos

82.680

82.680

Seguros

24.742

26.342

339.754

256.835

Avenças e Honorários

88.023

96.549

Judiciais Contencioso e Notariado

10.107

5.948

Membros executivos
Conselho Fiscal
Presidente
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12.000

7.000

Serviços Especializados
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31.12.2021

31.12.2020

10.107

185.161

60

60

91.115

85.088

119

980

840.515

516.033

238.460

70.637

Tratamento de Valores

34.561

27.588

SIBS/UNICRE SWIFT

480.571

346.272

Certificação Legal de Contas

44.064

43.419

Avaliadores Externos

34.739

28.116

9.964

2.316

2.004.886

1.790.022

Outras despesas administrativas (CONT.)
Informática
Segurança e Vigilância
Limpeza
Mão de Obra Eventual
Outros Serviços Especializados
Dos quais: Estudos e Consultas

Outros Serviços de Terceiros

O aumento desta rubrica deve-se essencialmente a novos contratos com serviços especializados, nomeadamente em consultadoria sobre a consulta publica do Regime Jurídico do Crédito Agrícola.

NOTA 31 – DEPRECIAÇÃO

31.12.2020

224.447

224.564

98.363

98.363

2.071

1.938

Máquinas e Ferramentas

27.607

24.212

Equipamento de Segurança

34.885

29.145

Instalações Interiores

5.518

4.818

Material de Transporte

32.976

41.464

Equipamento de Segurança

23.026

24.624

Outros ativos intangíveis

14.670

19.629

Sistema de tratamento automático de dados (Software)

14.670

19.629

239.117

244.193

Imóveis de Serviço Próprio
Mobiliário e Material

NOTA 32 – IMPARIDADES OU REVERSÃO DE IMPARIDADES (-) DE ATIVOS FINANCEIROS
NÃO MENSURADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS
O valor desta rubrica é composto por:

Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a
receber de outros devedores
Crédito a clientes – Imparidades e reforço
Crédito a clientes – Reversão de Imparidades
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Investimentos em filiais, Assoc. e Empreendimentos conjuntos

31.12.2021

31.12.2020

2.787.327

6.852.739

-2.939.656

-7.489.359

-152.330

-636.620

31.12.2021

31.12.2020

-

-417.000

-

-417.000

– Reversão de Imparidades

NOTA 34 – IMPARIDADES OU REVERSÃO DE IMPARIDADES (-) DE ATIVOS
NÃO-FINANCEIROS
O valor desta rubrica é composto por:

Ativos não financeiros – Reversão de Imparidades

31.12.2021

Ativos fixos tangíveis

O valor desta rubrica é composto por:

Ativos não financeiros – Imparidades e reforço

O valor desta rubrica é composto por:

Depreciações

NOTA 33 – IMPARIDADES OU REVERSÃO DE IMPARIDADES (-) DE INVESTIMENTOS EM
SUBSIDIÁRIAS, EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E ASSOCIADAS

31.12.2021

31.12.2020

86.560

8.380

-446.598

-740.644

-360.038

-732.264

NOTA 35 – IMPARIDADES OU REVERSÃO DE IMPARIDADES (-) DE ATIVOS
NÃO-FINANCEIROS
O valor desta rubrica é composto por:

Ativos não correntes detidos para venda - Ganhos realizados

31.12.2021

31.12.2020

357.936

28.991

357.936

28.991

NOTA 36 – PENSÕES DE REFORMA
A Crédito Agrícola Vida, Companhia de Seguros, S.A., na qualidade de Entidade Gestora do Fundo de Pensões Crédito
Agrícola, elaborou o presente relatório da avaliação atuarial das responsabilidades com pensões de reforma e sobrevivência
e respetivos encargos pós-reforma com o serviço de assistência médico-social (SAMS), previstas no Plano de Pensões da
CCAM TORRES VEDRAS, Associada do Fundo de Pensões Crédito Agrícola, com data de referência de 31 de dezembro de
2021. No ano de 2018, foi alterado o contrato constitutivo do fundo de pensões para incluir, no fundo de pensões, o benefício
de atribuição de prestações de pré-reforma, para futuras pré-reformas iniciadas após 1 de janeiro de 2019. Neste sentido, o
presente relatório inclui o cálculo das responsabilidades com o financiamento deste benefício, incluindo a parte correspondente aos encargos sociais, a cargo da entidade patronal, inerentes ao pagamento das prestações pré-reforma.
O presente relatório inclui adicionalmente os resultados relativos às responsabilidades com o pagamento de prémios de
antiguidade.
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Esta avaliação atuarial contempla os trabalhadores no ativo, licenças sem vencimento, pré-reformados e reformados e pensionistas, quando aplicável, tendo sido utilizado a informação referente a dezembro de 2021 para os reformados e pensionistas e os ficheiros de agosto de 2021 para a restante população.
Os benefícios a atribuir pelo Plano de Pensões são os definidos no Acordo Coletivo de Trabalho das Instituições de Crédito
Agrícola Mútuo (ICAM) e nas disposições constantes do contrato constitutivo do fundo de pensões Crédito Agrícola.
De acordo com a cláusula 116ª do referido acordo coletivo de trabalho (ACT), constituem contribuições obrigatórias das
instituições de crédito para o SAMS a verba correspondente a 6,5% das pensões totais de reforma e sobrevivência, previstas
no ACT independentemente das pensões recebidas de regimes da Segurança Social.

PRÉ-REFORMADOS
Número de participantes

N/A

Idade média

N/A

Antiguidade média na Banca

N/A

Salário médio anual

N/A

N/A - Não aplicável

No final do exercício de 2008, as responsabilidades com cuidados médicos pós-emprego (SAMS) passaram a ser financiados
através do fundo pensões.

A população de pré-reformados cuja prestação se encontra atualmente a ser financiada pelo fundo de pensões é a seguinte:

As Instituições de Crédito Agrícola Mútuo passaram a partir de janeiro de 2007 adotar as normas internacionais de contabilidade, nomeadamente o IAS 19 passou a regular todos os aspetos contabilísticos relativos ao reconhecimento das responsabilidades com pensões de reforma e de sobrevivência.

Número de Beneficiários

N/A

Idade média

N/A

Prestação anual a cargo do Fundo

N/A

Porém, de acordo com o Aviso nº12/2001 com as alterações introduzidas designadamente pelos avisos nº4/2005, nº12/2005
e nº7/2008 do Banco de Portugal, o reconhecimento do impacto que, a 30 de junho de 2008, se encontrava por reconhecer
ao abrigo do plano de amortização decorrente da transição para as normas internacionais de contabilidade pôde ser atingido
através da aplicação de um plano de amortização de prestações uniformes até 31 de dezembro de 2014.

N/A - Não aplicável

PRÉ-REFORMADOS COM PRESTAÇÃO FINANCIADA PELO FUNDO DE PENSÕES

A população de reformados tem as seguintes características:
REFORMADOS E PENSIONISTAS
Número de Beneficiários

23

Adicionalmente o reconhecimento do impacto que, a 30 de junho de 2008, se encontrava por reconhecer decorrente da
alteração da tábua de mortalidade bem como das responsabilidades relativas a cuidados médicos pós-emprego, pôde ser
reconhecido através da aplicação de um plano de amortização de prestações uniformes anuais até 31 de dezembro de 2016.

Idade média

Em 31 de dezembro de 2013 foram publicados o Decreto-Lei nº167-E/2013 e a Portaria nº378-G/2013, produzindo efeitos a
1 de janeiro de 2014, que vieram alterar a forma de determinação da idade normal de acesso à pensão de velhice do regime
geral da Segurança Social, tendo como referência a evolução da esperança média de vida aos 65 anos. Assim, foi fixada para
2014 e 2015 a idade normal de reforma de 66 anos, para 2016 a idade de 66 anos e 2 meses e futuramente a idade normal
de reforma varia de acordo com a evolução da esperança média de vida aos 65 anos, verificada entre o 2º e 3º ano anteriores
ao ano de início da pensão de velhice, na proporção de dois terços. Para 2021, foi fixada a idade normal de reforma aos 66
anos e 6 meses. Adicionalmente, o Decreto-Lei nº119/2018 de 27 de dezembro introduziu o conceito de idade pessoal de
reforma no sentido de prever a possibilidade de redução de idade de acesso à pensão face à idade normal de reforma definida no regime geral da Segurança Social, em quatro meses por cada ano de carreira contributiva acima dos 40 anos, com a
limitação dos 60 anos de idade.

MÉTODOS, PRESSUPOSTOS E HIPÓTESES USADOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL

O estudo atuarial que seguidamente se apresenta assenta em pressupostos considerados adequados para este esquema de
reformas, enquadrados nos princípios estabelecidos na International Accounting Standard (IAS)19.

67,1

Pensão média anual a cargo do Fundo

2 262

Nesta avaliação atuarial, utilizaram-se os seguintes pressupostos financeiros e demográficos:
PRESSUPOSTOS FINANCEIROS
Taxa de crescimento salarial futura

1,20%

Taxa de crescimento do Salário Mínimo Nacional

2,50%

Taxa de desconto

( Ver descrição abaixo)

Taxa de crescimento das pensões

0,80%

Taxa de revalorização de salários para a Seg.Social

1,20%

( nº2 Artº27 do Decreto-Lei187/2007)
Taxa de revalorização de salários para a Seg.Social

1,20%

( nº1 Artº27 do Decreto-Lei187/2007)

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
PRESSUPOSTOS DEMOGRÁFICOS

A partir dos ficheiros de dados anteriormente referidos, trabalhou-se com a seguinte informação sobre a população:

Tábua de mortalidade

TV 88/90

Tábua de invalidez
TRABALHADORES NO ATIVO E LICENÇAS SEM VENCIMENTO
Número de participantes

74

Idade média

49,6

Antiguidade média na Banca

23,9

Salário médio anual
Folha anual de salários
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Idade normal de reforma/Idade pessoal de reforma

EVK 80
De acordo com o Decreto-Lei nº187/2007 e posteriores alterações

Quanto ao pressuposto da taxa de desconto foi utilizado o seguinte:

31 192

a)

Para os trabalhadores no ativo e licenças sem vencimento com idade atuarial inferior a 55 anos: 1,40%

2 308 235

b)

Para os trabalhadores no ativo e licenças sem vencimento com idade atuarial igual ou superior a 55 anos: 1,05%

c)

Para os pré-reformados, reformados e pensionistas: 0,85%
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Na determinação da pensão da Segurança Social, tomou-se, como crescimento salarial para a carreira contributiva passada,
o do Índice de Preços no Consumidor Sem Habitação.
Para o cálculo daquela pensão, não foram considerados os meses sem contribuições para a Segurança Social.
Para efeito da presente avaliação atuarial, nomeadamente para o cálculo da idade normal de reforma, considerou-se que a
esperança média de vida aos 65 anos (EMV65) aumenta 1 ano em cada período de 10 anos (considerou-se a EMV65 em 2021
de 19,3 anos, de acordo com informação publicada pelo Instituto Nacional de Estatística).
Para estimação da pensão a cargo do Fundo, utilizou-se a tabela do ACT das Instituições do Crédito Agrícola, com as promoções obrigatórias por antiguidade, de acordo com a clausula 15ª do ACT, bem como as diuturnidades até a data de reforma definidas na cláusula 81ª do mesmo documento.

RESPONSABILIDADES COM PRÉ-REFORMADOS E COM REFORMADOS E
PENSIONISTAS
Relativamente às responsabilidades com pensões de reforma e sobrevivência de pré-reformados e às responsabilidades
com pensões em pagamento aos actuais reformados e pensionistas, o valor das responsabilidades totais, incluindo as
responsabilidades com o pagamento dos encargos com SAMS, são os que seguidamente se apresentam:
Valores em Euros
Pré-reformados

-

Na estimação das responsabilidades com o pagamento de prestações de pré-reforma foram assumidas, adicionalmente, as
seguintes hipóteses:

Reformados e pensionistas

a)
b)
c)

Para a população de pré-reformados e quando aplicável, o valor apresentado acima inclui o valor actual das responsabili-

População elegível para pré-reformas: dos 55 aos 64 anos;
Percentagem de pré-reformas no conjunto da população: 3%;
Distribuição de pré-reformas por idade:

IDADE

1 556 150

dades com o pagamento das prestações de pré-reforma e respectivos encargos sociais a cargo da entidade patronal.

CUSTO NORMAL DO PLANO DE PENSÕES

% DE CASOS

Apresenta-se de seguida o valor do custo normal para a próxima anuidade, para o financiamento das responsabilidad-

55

5%

56

5%

57

5%

58

5%

59

5%

a) Valor do custo normal para 2022

60

5%

b) Massa salarial anual

61

17,5%

62

17,5%

63

17,5%

64

17,5%

escom pensões da reforma e sobrevivência e com o pagamento de encargos pós-emprego com o SAMS:

Valores em Euros
58 115
2 308 235

c) Taxa de contribuição normal (a) / (b) x 1,012))

2,5%

Ao abrigo da clausula 114ª da ACT das Instituições do Crédito Agrícola, os trabalhadores admitidos após 1 de Maio de
1995 contribuem obrigatoriamente para o fundo de pensões com 5% da sua retribuição mínima mensal, incluindo o subsídio de férias e o subsídio de natal.

d)

e)

Prestação de pré-reforma em função do escalão etário:
- Pré-reforma entre os 55 e 60 anos: 65% do salário sujeito a TSU;
- Pré-reforma entre os 61 e 64 anos: 70% do salário sujeito a TSU;
Taxa de crescimento das prestações pré-reforma: 1%

RESPONSABILIDADES COM O PAGAMENTO DE PRÉMIOS DE ANTIGUIDADE
De acordo com a cláusula 127ª do acordo colectivo de trabalho (ACT) do Crédito Agrícola Mútuo, os trabalhadores têm
direito, após o cumprimento de algumas condições definidas na referida cláusula, a um prémio de antiguidade.

No que diz respeito aos encargos sociais inerentes ao pagamento de prestações de pré-reforma, considerou-se o seguinte:
O valor actuarial das responsabilidades com prémios de antiguidade futuros é apresentado no quadro que se segue (com
referência a 31 de Dezembro de 2021):
ENCARGOS

TAXA

BASE DE INCIDÊNCIA

18,3%

Remuneração sujeita a TSU

6,5%

Prestação de pré-reforma

Contribuição para o Fundo de Compensação de Trabalho

0,925%

Prestação de pré-reforma

Contribuição para o Fundo de Garantia Compensação de Trabalho

0,075%

Prestação de pré-reforma

Contribuição para a Segurança Social
Contribuição para o SAMS
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VALOR ATUARIAL DAS RESPONSABILIDADES

Valores em Euros

Por serviços passados

343 244

Por serviços futuros

151 559
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EVOLUÇÃO DO VALOR DAS RESPONSABILIDADES

O valor do património do Fundo de Pensões, em 31 de dezembro de 2021, referente à quota-parte da CCAM TORRES VE-

O valor das responsabilidades por serviços passados evoluiu da seguinte forma durante o exercício de 2021:

CCAM TORRES VEDRAS era o seguinte:

DRAS era de 2.935.831€. Assim, naquela data e para os parâmetros em vigor, o nível de financiamento da quota-parte da

Valores em Euros
Responsabilidades no início do exercício

2 371 426

(+) Custo do serviço corrente:

2 371 426

Custo da Entidade

27 479

Contribuições efectuadas pelos empregados

32 675

(+) Custo dos Juros

Valores em Euros
Nível de Financiamento Global
Nível de Financiamento Aviso12/2001 (*)

97,9%
100,4%2,5%

(*) Com as alterações do aviso nº4/2005 e nº7/2008 do Banco de Portugal

26 726

(+/-) (Ganhos) e Perdas actuariais nas responsabilidades

130 095

De acordo com as Cláusulas 109º, 110º e 111º do ACT, os participantes ao abrigo deste Plano terão direito a uma pensão

(+) Acréscimos de responsabilidades de reformas antecipadas

468 455

de invalidez ou velhice, em função do nível e diuturnidades, calculados e atualizados com base na totalidade do tempo de

(-) Pensões pagas pelo fundo de pensões

37 455

(-) Contribuições pagas aos SAMS

21 780

(-) Prestações e encargos pagos de pré-reforma

-

Responsabilidades no fim do exercício

2 997 620

serviço prestado até à data do evento.
Assim, o cálculo das pensões inclui as diuturnidades futuras até à aposentação definidas na Cláusula 81ª do ACT.
Foram consideradas as promoções obrigatórias por antiguidade estabelecidas pela Cláusula 15ª do novo ACT, ou sela, o
salário pensionável, projetado para a idade de reforma, incorporou a evolução automática na carreira até à idade normal de
reforma.

EVOLUÇÃO DO VALOR DO FUNDO DE PENSÕES
Os resultados da avaliação atuarial são baseados em pressupostos com alguma incerteza futura pelo que a experiência
pode diferir e provocar alterações materiais relevantes aos valores apresentados. Neste sentido, a experiência e a realização

O valor do fundo de pensões evoluiu da seguinte forma durante o exercício de 2021:
Valores em Euros
Valor do fundo no início do exercício
(+) Contribuições:
Contribuições da CCAM TORRES VEDRAS
Contribuições dos empregados
(+) Capitais de Seguro recebidos
(+) Rendimento líquido

2 304 477
641 136
608 461
32 675
96 557
24 345

(+) Participação de resultados de Seguro

10 106

(-) Pensões de reforma e sobrevivência pagas

37 455

(-) Contribuições pagas para o SAMS

21 780
-

(+/-) Transferência de participantes

-

Valor do fundo no fim do exercício

2 935 831

RESPONSABILIDADES COM PRÉ-REFORMADOS E COM REFORMADOS E
PENSIONISTAS
As responsabilidades por serviços passados, com o pagamento das pensões de reforma e sobrevivência, respetivos encargos com SAMS, e com o benefício do pagamento de prestações futuras de pré-reformas e respetivos encargos sociais a
cargo da entidade patronal, ascendiam, em 31 de dezembro de 2021, a 2.997.620€. De acordo com o Aviso nº12/2001 do
Banco de Portugal, que estabelece o nível mínimo de solvência (com os serviços passados de pessoal no ativo financiado
a um nível mínimo de 95%, sem prejuízo do cumprimento dos níveis mínimos de solvência determinados pela Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões), o valor atual das responsabilidades por serviços passados a reconhecer

158

Esta avaliação está de acordo com as disposições constantes do Aviso nº12/2001 do Banco de Portugal.
Lisboa, 3 de fevereiro de 2022.

Daniel Reis, Actuário Responsável.

308

(-) Prestações e encargos pagos de pré-Reforma

em 31 de dezembro de 2021, era de 2.925.547€.

macroeconómicos.

-32 557

(-) Prémio de Seguro pago

(-) Pagamento da Taxa de Supervisão ASF

de uma avaliação atuarial em cada ano permitirá tornar o fundo permanentemente atualizado face aos novos contextos

NOTA 37 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS OU DE RESSEGUROS
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras está inscrita no Instituto de Seguros de Portugal, com o estatuto de
Mediador de Seguros, desenvolvendo a atividade de intermediação sem qualquer exclusividade com diversas Seguradoras
que se dedicam ao exercício da atividade de seguros para todos os Ramos Não Vida, Ramo Vida e Gestoras de Fundos de
Pensões.
No âmbito dos serviços de mediação de seguros a CCAMTV efetua a venda de contratos de seguros e de adesões a Fundos
de Pensões, presta apoio pós-venda aos segurados e participa no encaminhamento das participações de sinistros que sejam
entregues nos balcões da CCAMTV.
Como contrapartida dos serviços de mediação de seguros prestados às referidas seguradoras, a CCAMTV recebe remunerações pela mediação de seguros e pela colocação de adesões em Fundos de Pensões, as quais estão definidas em Protocolos estabelecido entre a CCAMTV e as Seguradoras.
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As remunerações de mediação de seguros são reconhecidas como um rendimento na Demonstração de Resultados, na
rubrica de Rendimentos de Serviços e Comissões. Os valores de remunerações a pagar pelas Seguradoras, à data de 31 de
dezembro de cada ano, estão reconhecidas como um ativo no Balanço, na rubrica de Outros Ativos.
O quadro seguinte evidencia o valor total das remunerações de mediação de seguros, auferidas pela Caixa Agrícola nos
últimos 3 anos (valores em euros):
ORIGEM
Ramos Não Vida
Ramo Vida
TOTAL

2019

2020

2021

% POR ORIGEM 2019

128.123,03

104.329,68

131.582,92

83,35%

31.156,04

31.018,67

26.286,10

16,65%

159.279,07

135.348,35

157.869,02

100,00%

A CCAMTV não efetua a cobrança de prémios por conta das seguradoras, nem efetua a movimentação de quaisquer tipos de
fundos relativos a contratos de seguros. Desta forma, não há qualquer outro ativo, passivo, rendimento ou gasto a reportar,
relativo à atividade de mediação de seguros, exercida pela CCAMTV.

NOTA 38 – FUNDOS PRÓPRIOS
Após a crise financeira de 2008 o Comité de Basileia reformulou um conjunto de padrões internacionais para rever e monitorizar a adequação de capital dos bancos.
Estes padrões são coletivamente chamados de Basileia III, e exigem que as instituições detenham capital suficiente para absorver perdas inesperadas que surgem durante o curso normal das operações do banco. O quadro de Basileia III reforça os
requisitos de capital, limitando o tipo de capital que um banco pode incluir nos seus diferentes níveis e estruturas de capital.
A estrutura de capital de um banco consiste no capital de Nível 2, no capital de Nível 1 e no capital Common Equity 1 (CET1),
sendo este último, o capital de melhor qualidade.
A solvência bancária é avaliada pelo rácio entre o capital que o banco detém em relação aos seus ativos ponderados pelo
risco associado à sua atividade.
O CET 1 da CCAMTV ascende a 35,21%, que é mais do dobro do atualmente exigido pelo Banco de Portugal em processo
de SREP.
ID

ITEM

2021

2020

2019

1

CET1 Capital ratio

0,3299

0,3521

0,3733

2

Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital

71.030.485,49

67.746.165,58

61.638.074,66

3

T1 Capital ratio

0,3299

0,3521

0,3733

4

Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital

67.290.349,74

64.437.053,88

58.821.954,96

5

Total capital ratio

0,3299

0,3521

0,3733

6

Surplus(+)/Deficit(-) of total capital

62.303.502,07

60.024.904,95

55.067.128,69

O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
João Silva Marques
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O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
António José dos Santos
José Agostinho de Oliveira Alves
António de Oliveira Dias
Manuel José Silva Martins Leite Guerreiro
João Manuel da Cruz Couto
José Sebastião Nobre Nunes

161

Relatório & Contas 2021 caixa agrícola de torres vedras

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO
E PARECER DO CONSELHO
FISCAL
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA A APLICAÇÃO DO SALDO DA CONTA DE RESULTADOS TRANSITADOS
O Conselho de Administração da CCAM de Torres Vedras, nos termos dos Estatutos e demais legislação em vigor, vem
propor à Digníssima Assembleia Geral a manutenção das seguintes reservas, as quais se juntarão às reservas obrigatórias
para a aplicação do saldo da conta de Resultados Transitados:
1 – Reserva para Mutualismo;
2 – Reserva Especial para Incorporação em Capital (art. 30º dos Estatutos.);
3 – Reserva Especial para Reforço de Benefícios Sociais (art. 30º dos Estatutos);
Propõe o Conselho de Administração que, o saldo da conta de resultados transitados no montante de 2.030.473,29 euros
(dois milhões e trinta mil, quatrocentos e setenta e três euros e vinte e nove cêntimos) que inclui o Resultado Líquido positivo de 2021 no valor de 2.024.394,95 euros, incluindo também o valor positivo da realização da Reserva de Reavaliação legal
de Imoveis no montante de6.078,34 euros, tenha a seguinte aplicação:

DESCRIÇÃO

Valores em Euros

Reserva Legal

500.000,00

Reserva para Educação e Formação Cooperativa

25.000,00

Reserva para Mutualismo

5.000,00

Reserva Especial para incorporação em Capital

aplicação
de
resultados

Reserva para Reforço de Benefícios Sociais

50.000,00

Com estas reversões a Reserva Especial para Incorporação em Capital ficará integrada no montante de 1.450.482,23 euros.
Propõe o Conselho de Administração, que da Reserva Especial seja retirada a verba de 1.450.480,00 euros para incorporação em Capital, ficando com o saldo de 2,23 euros.
Propõe também o Conselho de Administração transferir a verba de 25.000 euros, da Reserva para Reforço de Benefícios
Sociais, de forma a cobrir o valor necessário para garantir o complemento da reforma durante o ano 2022, de acordo
com o nº1, da cláusula 4ª, do Regulamento do Estatuto Social dos Funcionários.
Com a aprovação das anteriores propostas relativamente à aplicação dos Resultados Transitados, e após as respetivas
movimentações, a estrutura dos capitais próprios da Caixa Agrícola de Torres Vedras, apresentará a seguinte composição:

DESCRIÇÃO

EM 31.12.2021

APÓS DISTRIBUIÇÃO

Capital realizado

59.106.330,00

60.556.750,00

Reserva legal

20.000.000,00

20.500.000,00

Reserva para formação e educ.cooperativa

640.000,00

665.000,00

Reserva para mutualismo

220.000,00

225.000,00

1.250.000,00

1.275.000,00

8,94

2,23

-118.951,85

-118.951,85

Reserva para reforço de benefícios sociais
Reserva especial p/incorp.capital
Reserva Ativ.financeiros disp.venda-Títulos
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1.450.415,19
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EM 31.12.2021

APÓS DISTRIBUIÇÃO

152.117,84

152.117,84

Reserva de reavaliação-fundo de pensões

81.376,00

81.376,00

Reserva do Aviso nº5/2015 do Bportugal

878.988,96

878.988,96

2.024.336,85

-

6.078,34

-

-

25.000,00

84.240.285,08

84.240.285,08

Reserva de reavaliação-imóveis

Resultado líquido do exercícico
Resultados transitados aprovados
Regulam.estat.social funcion-transferência
Total de Capital

Torres Vedras, 24 de Fevereiro de 2022
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

António José dos Santos
José Agostinho de Oliveira Alves
António Oliveira Dias
Manuel José Silva Martins Leite Guerreiro
João Manuel da Cruz Couto
José Sebastião Nobre Nunes
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FICHA TÉCNICA

ELABORAÇÃO, PESQUISA E COORDENAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DESIGN
ZDA • IMAGEM E COMUNICAÇÃO
PAGINAÇÃO
ZDA • IMAGEM E COMUNICAÇÃO
IMPRESSÃO E ACABAMENTOS
SOARTES - Artes Gráficas, Lda
TIRAGEM
300 EXEMPLARES
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