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SÍNTESE DE INDICADORES DA CCAML
(milhares de euros)

INDICADORES

2020

2021

DIMENSÃO E RESULTADOS
Ativo líquido do balanço
Empréstimos concedidos a clientes, valores brutos
Recursos de clientes totais de balanço
Recursos de clientes à ordem
Recursos de clientes a prazo
Receita dos juros, líquida ou Margem financeira
Taxas e comissões líquidas
Receitas operacionais totais, líquidas
Resultado líquido do exercício

747.683
140.239
634.534
261.384
373.253
10.229
1.272
11.487
2.088

766.893
153.298
657.223
297.788
359.589
7.731
2.453
10.478
1.739

6,46%
4,83%
2,80%
58,92%
5,26%
78,75%

5,05%
1,95%
2,63%
50,00%
4,01%
129,72%

67,85%
7.477
6.346
0,73%
7.415

77,95%
7.825
6.708
0,72%
7.757

14,27%
0,29%
2,06%
1,59%
0,43%
3,05%
40,41%

11,72%
0,23%
1,74%
1,37%
0,32%
2,45%
45,09%

Rácio de crédito a clientes total líquido / Depósitos

20,94%

22,39%

Rácio da adequação dos fundos próprios principais nível 1

48,45%

52,90%

Rácio da adequação dos fundos próprios nível 1

48,45%

52,90%

Rácio da adequação dos fundos próprios totais

48,45%

52,90%

Rácio de alavancagem utilizando definição total/ implementada dos FP Tier1

12,72%

12,80%

Rácio de alavancagem utilizando uma definição de transição dos FP Tier1

12,80%

12,84%

Rácio de cobertura de liquidez de curto prazo

4.669%

4.306%

QUALIDADE DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS
Rácio de empréstimos não produtivos
Rácio de empréstimos não produtivos > 90 dias
Rácio ajustado (Empréstimos não produtivos líquidos / Exposição total líquida)
Rácio de cobertura de empréstimos não produtivos por imparidades
Rácio de cobertura da exposição total por imparidades acumuladas
Rácio de empréstimos não produtivos vencidos há > 90 dias por imparidades
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EFICIÊNCIA/PRODUTIVIDADE
Rácio Cost-to-income
Indicador ativo líquido / n.º trabalhadores
Indicador total de depósitos / n.º trabalhadores
Rácio despesas de pessoal / recursos alheios
Indicador volume de negócios / n.º trabalhadores
RENDIBILIDADE
Rácio da margem de lucro (ml)
Rácio da rendibilidade do ativo líquido (ROA)
Rácio da rendibilidade dos capitais próprios (ROE)
Rácio das receitas operacionais totais, líquidas / ativo líquido médio
Rácio do resultado antes de impostos / ativo líquido médio
Rácio do resultado antes de impostos / capitais próprios médios
Rácio das despesas de pessoal / Receitas operacionais totais, líquidas
PRUDENCIAIS E LIQUIDEZ
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CAPÍTULO I – RELATÓRIO DE GESTÃO
1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO
O ano de 2021 iniciou-se com a persistência da pandemia COVID -19, com um novo período de confinamento geral
decretado no país, continuando a penalizar a atividade económica no 1º semestre, impactando de forma muito desigual
os setores económicos, num enquadramento de taxas de juro de mercado negativas, particularmente penalizador da
rentabilidade da atividade bancária.
Inevitavelmente houve uma perda de emprego e, apesar dos governos e bancos centrais terem adotado medidas para
preservar o poder de compra da população, as medidas restritivas limitaram o consumo e incentivaram o aumento da
poupança.
A pandemia COVID-19 continua muito presente na sociedade e na economia, com programas de vacinação em massa
em todo o mundo a partir do início de 2021, nomeadamente nos EUA e na Europa (UE teve um início lento, mas tem
evidenciado esforços para o acelerar). Os primeiros dados confirmam a elevada eficácia das vacinas, mas há
preocupações crescentes sobre novas variantes e novas vagas de infeção.
A disponibilização de vacinas em larga escala e a considerável adesão à mesma, assim como todo o conhecimento
adquirido sobre o coronavírus, foram fatores que contribuíram para um progressivo regresso à normalidade ao longo do
ano, ainda que com medidas restritivas que se fizeram sentir.
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Com a reabertura das economias, o consumo ressurgiu celeremente, deixando as empresas, que ainda se deparavam
com uma capacidade produtiva limitada, incapazes de responder. A forte procura e a oferta limitada, aliadas a um
aumento expressivo da base monetária criou um cenário propício à valorização dos bens e serviços.
A segunda metade de 2021, ficou marcada pelo regresso da inflação. Este novo cenário macroeconómico forçou os
bancos centrais a mudar o rumo, e a embarcar num conjunto de medidas monetárias contracionistas que visavam
limitar a evolução dos preços.

1.1 - Evolução da economia
Zona Euro
Na Área Euro (AE), o Produto Interno Bruto (PIB) em volume aumentou 4,6% em termos homólogos no 4º trimestre de
2021 (3,9% no 3º trimestre). No conjunto do ano 2021, o PIB aumentou 5,2% na UE e na AE, após as fortes reduções
de 6,4% na AE e de 5,9% na UE, situando-se 1,5% e 1,0% abaixo dos respetivos níveis de 2019.
Em Portugal, o PIB em termos reais registou uma variação homóloga de 5,8% no 4º trimestre de 2021 (4,5% no
trimestre anterior). No conjunto do ano 2021, o PIB português aumentou 4,9% em volume, o crescimento mais elevado
desde 1990, após a diminuição sem precedente na série longa disponível de 8,4% em 2020, em consequência dos
efeitos marcadamente adversos da pandemia COVID 19 sobre a atividade económica.
Entre as principais economias, destaca-se o crescimento do PIB de 2,0% em Espanha, assim como as variações de
0,7% em França e de 0,6% em Itália, verificando-se uma diminuição de 0,7% na Alemanha.
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Produto Interno Bruto (PIB) em volume (variação homóloga em %):

1º Trim
-1,1
AE
-1,1
UE 27
-2,8
Alemanha
0,0
Bélgica
Espanha
-4,3
1,7
França
-0,3
Itália
Portugal
-5,4
-5,0
Reino Unido
0,5
EUA
Fonte: INE
Fonte: Eurostat (15/02/2022)

PIB em volume (vh)
2021
2º Trim
3º Trim
14,4
3,9
13,8
4,1
10,4
2,9
15,1
4,9
17,7
3,4
19,0
3,5
17,3
4,0
16,4
4,5
24,6
7,0
12,2
4,9

4º Trim
4,6
4,8
1,4
5,6
5,2
5,4
6,4
5,8
6,5
5,5
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Alemanha
Em 2021, a economia da Alemanha não conseguiu retornar os índices pré-pandemia, uma vez que a escassez de
microchips afetou a produção na indústria automobilística e as restrições contra a Covid-19 desaceleraram a
recuperação da maior economia da Europa.
Em dezembro de 2021 a chanceler Ângela Merkel deixa o poder após 16 anos. O líder dos social-democratas, Olaf
Scholz, aliado do partido Verde e dos Liberais, foi o seu sucessor.
Reino Unido
O Reino Unido, que deixou o mercado único europeu a 1 de janeiro, enfrentou uma escassez de mão de obra,
especialmente no transporte rodoviário, levando à escassez em supermercados, restaurantes e postos de gasolina.
O Brexit criou ainda tensões na Irlanda do Norte e entre o Reino Unido e seus países vizinhos.
O PIB deste país registou uma variação homóloga de 6,5%, com o PIB anual de 2021 a situar-se 7,5% acima do nível
de 2020, mas 2,6% abaixo do de 2019.
EUA
Nos EUA, o PIB aumentou 4,9% em comparação com o 3º trimestre e 5,5% face ao 4º trimestre de 2020, registando,
em 2021, um PIB anual 5,7% superior ao do ano anterior e 2,1% superior ao ano de 2019.
A inflação já se aproxima dos 7%. Além das consequências para as famílias e as empresas, esta subida deixa em
aberto a possibilidade de terem de ser interrompidos estímulos orçamentais e monetários mais cedo do que se pensava
e, provavelmente, subida de juros.
A 6 de janeiro, cenas de caos provocaram consternação pelo mundo inteiro, quando várias centenas de militantes e
apoiantes do então presidente em exercício Donald Trump invadiram o Congresso dos Estados Unidos, tentando
impedir que os congressistas certificassem a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial de novembro de
2020.
Em 20 de janeiro, Joe Biden prestou juramento, numa cerimónia de posse que não contou com a presença do seu
antecessor, por se recusar a aceitar a derrota.
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Uma das medidas tomadas sob a presidência de Joe Biden foi a ordem de retirada das forças militares dos Estados
Unidos e da NATO do Afeganistão, que resultou numa entrada dos talibãs em Cabul, 20 anos depois da sua expulsão
do poder por uma força internacional liderada pelos Estados Unidos. Milhares de afegãos que colaboraram com os
países estrangeiros presentes no país nos últimos anos, principalmente os Estados Unidos, foram retirados. O país
enfrenta uma crise de segurança devido à atividade de grupos terroristas, principalmente do Estado Islâmico-Khorasan
(EI-K).
Direcionado à recuperação da economia norte-americana, após a crise pandémica, Joe Biden lança um pacote de
estímulos fiscais de grande dimensão, com medidas das quais se destacam:
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• Distribuição de cheques de USD 1 400 para os cidadãos elegíveis (pessoas individuais com rendimento inferior a USD
80 mil por ano ou casais com rendimento inferior a USD 160 mil);
• Extensão do apoio federal ao subsídio de desemprego de USD 300 por semana até dia 6 de setembro;
• Maior redução de impostos na despesa com crianças, que atualmente atribui uma isenção de USD 2 000 por criança
até aos 17 anos e passará a atribuir uma isenção de USD 3 600 por criança até aos 5 anos e USD 3 000 dos 6 aos 17
anos.
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1.2 - Visão global económica de Portugal
Após um 2020 desastroso, a economia nacional começou a recuperar em 2021, com um salto significativo no segundo
trimestre do ano. O verão trouxe um crescimento, com a recuperação do consumo pelas familias, no entanto, o PIB não
recuperou das perdas pandémicas.
Cerca de metade do investimento em Portugal vem da construção, um setor que quase não parou durante a crise
pandémica. Desde março de 2020, nunca teve um trimestre negativo, o que permitiu segurar a totalidade do
investimento na economia contrariando o absoluto colapso do comércio e da hotelaria e restauração.
Um dos desenvolvimentos mais surpreendentes da economia portuguesa durante a pandemia foi o comportamento do
mercado de trabalho. Após uma subida nos primeiros meses com a explosão do coronavírus (superando os 8%), a taxa
de desemprego começou a recuar até abaixo do nível em que estava antes da crise. Na crise anterior (2011), a taxa de
desemprego chegou aos 18% e demorou anos a voltar a um só dígito. A população empregada está hoje também em
máximos históricos.
A inflação voltou ao centro da discussão económica. Não tanto pela sua evolução em Portugal, onde só superou os 2%
no último mês do ano, mas porque está muito perto dos 5% na totalidade da zona euro.
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Mercados Financeiros
A dívida pública no final de dezembro de 2021 era de 269.599 milhões de euros, ligeiramente inferior aos 270.490
milhões de euros do ano anterior.
Do lado dos juros da dívida portuguesa, foi um ano relativamente calmo. As yields fixaram-se perto de zero, muito
influenciadas pelo programa de compras do Banco Central Europeu, mas também pelo ambiente macroeconómico e
relativa confiança no país.
O quadro abaixo representa a variação mensal das taxas de rendibilidade das Obrigações do Tesouro a 10, 5 e 2 anos,
apresentando nestas últimas duas maturidades, sempre taxas negativas.

Taxas de Rendibilidade de
Obrigações do Tesouro (média
mensal, em percentagem)

2020
dez

mai

2021
jun
jul

jan

fev

mar

abr

ago

set

out

nov

dez

a 10 anos

0,03

0,03

0,16

0,23

0,35

0,53

0,43

0,14

0,26

0,39

0,39

0,36

a 5 anos

-0,44

-0,42 -0,36 -0,34 -0,29

-0,2

-0,3 -0,41 -0,51 -0,44 -0,34 -0,34 -0,33

a 2 anos

-0,71

-0,66 -0,64 -0,66 -0,58 -0,53 -0,57 -0,61 -0,67

0,27

-0,7 -0,69 -0,73 -0,67

Fonte: Banco de Portugal
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Mercado Laboral
O comportamento do mercado de trabalho na crise pandémica contrasta fortemente com o observado na crise anterior
(crise de 2011), com um ajustamento do emprego e uma subida da taxa de desemprego muito contidos na atual
recessão.
A taxa de desemprego de 2021 situou-se em 6,6%, diminuiu 0,4 p.p. em relação ao ano anterior e igualou a taxa de
2019, correspondendo, assim, à semelhança do valor desse ano, à taxa de desemprego anual mais baixa da série
iniciada em 2011.
O número de desempregados situou-se 3,4% abaixo do nível de 2020 e 0,2% abaixo do de 2019. O emprego total
aumentou 2,7% em 2021 (variação de -1,9% em 2020).
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População desempregada e taxa de desemprego

Fonte: INE
No 4.º trimestre de 2021, a taxa de desemprego foi superior à média nacional em cinco regiões do país (Região
Autónoma dos Açores: 8,2%; Algarve: 6,9%; Área Metropolitana de Lisboa: 6,7%; Região Autónoma da Madeira: 6,6%;
Norte: 6,5%) e inferior nas restantes duas regiões – Centro e Alentejo (5,5%, em ambas).
Em termos trimestrais, a taxa de desemprego aumentou em quatro regiões, das quais se destaca a Região Autónoma
dos Açores (1,3 p.p.), manteve-se inalterada na Área Metropolitana de Lisboa e diminuiu em duas regiões (Alentejo: 0,3
p.p.; Região Autónoma da Madeira: 0,7 p.p.).
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Unidade: %
Taxa de desemprego por região NUTS II

Portugal
Norte
Centro
A. M. Lisboa
Alentejo
Algarve
R. A. Açores
R. A. Madeira

4ºTrim
2021
6,3
6,5
5,5
6,7
5,5
6,9
8,2
6,6

3ºTrim
2021
6,1
6,2
5,3
6,7
5,8
5,8
6,9
7,3

2º Trim
2021
6,7
6,3
6,2
6,7
7,9
10,2
6,8
8,4

1º Trim
2021
7,1
7,4
6,2
6,9
7,1
10,2
6,8
9,6

2021
6,6
6,6
5,8
6,8
6,6
8,2
7,2
7,9

Fonte: INE
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Ainda segundo o INE a proporção da população empregada que trabalhou sempre ou quase sempre a partir de casa
com recurso a tecnologias de informação e comunicação, isto é, em teletrabalho, foi de 9,3%, abrangendo 455,5 mil
pessoas. Apesar de o Governo ter voltado a recomendar o teletrabalho nas funções compatíveis com este regime
laboral desde o início de dezembro de 2021, tornando-se obrigatório a seguir ao Natal e até 9 de janeiro de 2022, os
9,3% registados no quarto trimestre corresponderam “à menor proporção deste indicador desde que começou a ser
acompanhado no 2.º trimestre de 2020”.
Preços
Em 2021, o Índice de Preços do Consumidor (IPC) registou uma variação média anual de 1,3%, após a variação nula
em 2020. A taxa de variação homóloga do IPC evidenciou um forte movimento ascendente ao longo de 2021, em
particular na segunda metade do ano, em que as variações observadas foram sempre superiores ao valor da média
anual. Esta aceleração verificou-se na maioria das categorias do IPC, refletindo, direta ou indiretamente, os aumentos
dos preços dos bens energéticos e, em particular, dos combustíveis rodoviários.
Entre as 12 classes de despesa que compõem o IPC, merece referência o comportamento da classe de “Habitação,
água, eletricidade, gás e outros combustíveis”. Na primeira metade do ano, assistiu-se a uma subida gradual dos preços
nesta classe, em boa medida resultante do efeito de base associado às medidas excecionais de apoio às famílias
implementadas pelos municípios nos primeiros meses de pandemia, nas quais se destacaram as reduções temporárias
dos preços dos serviços de água, esgotos e saneamento. Na segunda metade do ano, verificou-se uma aceleração
devido sobretudo aos aumentos dos preços da eletricidade e do gás.
A classe de “Transportes” foi, contudo, a que registou os aumentos mais significativos. Nos primeiros meses do ano,
estes aumentos resultaram essencialmente do efeito de base das medidas como a gratuitidade de alguns transportes
públicos durante a pandemia COVID-19 em 2020. A aceleração que se verificou no segundo semestre (6,7%) é
resultado do forte aumento dos preços dos combustíveis.
Por fim, a classe de “Restaurantes e hotéis” registou variações homólogas negativas na maioria dos meses de 2021,
mas sobretudo no primeiro semestre, apresentando o valor mais baixo em junho (-6,2%). Com a reabertura destas
atividades económicas ao longo da segunda metade de 2020, começaram a verificar-se desacelerações progressivas
dos preços, que culminaram na taxa mais baixa em junho de 2021. No segundo semestre, registou-se um movimento
marcadamente ascendente, observando-se variações positivas nos últimos três meses do ano. Efetivamente, apesar da
taxa de variação média de 2021 ter sido negativa, a do segundo semestre situou-se já em terreno positivo.
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O indicador de sentimento económico da Área Euro (AE) diminuiu em novembro e dezembro, mantendo-se, contudo,
em níveis elevados. Em dezembro, a evolução do indicador refletiu principalmente a redução acentuada da confiança
nos serviços e, menor grau, no comércio a retalho, verificando-se ainda uma diminuição do indicador de confiança dos
consumidores pelo terceiro mês consecutivo. Por seu lado, os indicadores de confiança na indústria e na construção
aumentaram ligeiramente.
A taxa de inflação, medida através da taxa de variação do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC),
registou uma taxa de variação média de 0,9% em 2021 (-0,1% no ano anterior). A taxa de variação homóloga situou-se
em 2,8% em dezembro, taxa superior em 0,2p.p. observada em novembro de 2021, no entanto abaixo do valor para a
Área do Euro.
Atividade Bancária
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, 7,7% 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 13,6% e 13,4%, respetivamente.
No que respeita a incumprimento, no final 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.
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Relativamente ao montante total de empréstimos a particulares e 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.
Portugal
Nov-20

Área do Euro

Dez-20 Nov-21 Dez-21 Nov-20 Dez-20 Nov-21 Dez-21
(taxa de variação anual-tva, em percentagem)

Empréstimos
Empréstimos a sociedade não financeiras
(SNF)
Por dimensão:
Microempresas
Pequenas empresas
Médias empresas
Grandes empresas
Empréstimos a particulares
Habitação
Consumo

8,6

9,6

4,7

4,2

6,3

6,4

2,4

3,8

14,8
13,4
5,9
-0,5
1,8
2,0
1,7

13,6
13,4
6,1
3,8
1,8
2,3
0,5

8,5
4,7
2,1
2,3
3,8
4,4
2,2

7,7
4,2
2,1
2,1
3,9
4,4
2,4

3,6
4,7
-1,1

3,5
4,7
-1,7

4,4
5,5
1,7

4,3
5,4
1,5

Depósitos
Depósitos de sociedades não financeiras
Depósitos de particulares
dos quais: Depósitos à vista

19,1
7,3
16,3

18,0
8,1
17,6

15,8
7,1
15,1

17,0
6,6
13,5

18,3
7,0
11,7

19,2
7,6
12,7

7,5
5,2
8,8

8,1
4,9
8,4

Fonte: Banco de Portugal
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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.
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.
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Este aumento da poupança traduziu-se num acréscimo de riqueza das famílias, refletindo-se no montante acumulado
em depósitos. Os montantes elevados desta poupança acumulada implicam que as perspetivas para o consumo
privado e para a atividade económica estão dependentes das decisões das famílias quanto à sua utilização no
horizonte de projeção.
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1.3 – A CCAML no contexto económico e financeiro
A pandemia pela COVID-19, que eclodiu em 2020 e se prolongou ao longo do ano de 2021, determinou a adoção de
planos de contingência operacional especificamente desenvolvidos para responder de forma imediata aos seus fatores
de risco sobre as atividades, e em conformidade com as determinações legais e as recomendações da Direção Geral
de Saúde.
Para atenuar os efeitos da crise sanitária e económica provocados pela crise pandémica, os Bancos Centrais e os
Governos iniciaram em 2020 a implementação de várias medidas que mantiveram no decorrer do ano de 2021,
nomeadamente a manutenção de políticas globais coordenadas de estímulos sem precedentes, sendo de destacar:
- A manutenção de taxas de juro de referência nulas ou negativas;
- A adoção de medidas fiscais de resposta de apoio à economia;
permitindo assim sustentar a recuperação.
Face à pandemia, tal como no ano anterior, em 2021 a CCAML assegurou o cumprimento dos procedimentos que
determinam as regras de higienização e de distanciamento social nos locais de atendimento ao público e nos locais de
trabalho, atuando preventivamente quanto à ocorrência de eventos de contágio, prevenindo a transmissão da doença e
salvaguardando a saúde do público em geral e dos colaboradores.
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Para além disso, manteve políticas de trabalho à distância (minimizando a presença de colaboradores de serviços
centrais nos seus locais de trabalho, assegurando, no entanto, a manutenção das operações de apoio às atividades
comerciais, com os adequados procedimentos de controlo de segurança de informação e no circuito documental.
Mesmo assim, perante tal contexto, a CCAML prosseguiu a consolidação da sua relação com os seus clientes,
reforçado o sentimento de confiança existente e continuando a assumi-la como um ponto importante e de distinção,
revelador da reputação que sempre norteou o modo de operar da Instituição na região, que tanto a orgulha.
Dando continuidade à tendência prosseguida em anos anteriores, as taxas de juro de remuneração dos depósitos (à
ordem e a prazo) mantiveram-se muito baixas, mantendo-se em níveis mínimos históricos. As taxas de remuneração
dos depósitos entre sociedades financeiras mantiveram-se em valores negativos, ou muito próximas de zero, tanto a
nível nacional como europeu. Ainda assim, a CCAML registou um ligeiro aumento dos recursos (depósitos) dos clientes,
na ordem dos 3,6%, traduzindo-se não obstante a existência de uma desaceleração face aos anos anteriores, à
manutenção do referido sentimento de confiança adquirido ao longo de mais de um século.
A taxa de desemprego em Portugal registou em 2021 um decréscimo de 0,2 pontos percentuais, fixando-se em 6,6%. A
zona Centro registou, no 4º trimestre de 2021, o 1º índice mais baixo a nível nacional (5,5%), a par do Alentejo,
apresentando uma taxa inferior à média do ano de 5,8%.
Num contexto desafiante, face à manutenção de níveis de taxas de juro negativas por um período consideravelmente
longo e à crescente pressão sobre o comissionamento, no exercício em apreço, seguindo a tendência verificada no
triénio de 2017-2019, a CCAML procurou contribuir para a alavancagem da economia local, seguindo a tendência
nacional, observando-se um crescimento do total do crédito concedido, face ao período homólogo, de cerca de 9 por
cento.
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2. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS
A CCAML é uma instituição de crédito com um regime regulamentar próprio. Opera como uma instituição bancária que
presta serviços financeiros no segmento de retalho, operando como uma instituição bancária de âmbito regional, tendo
como área de atuação os concelhos de Leiria, Marinha Grande e Ourém. Tem como principais linhas de negócio a
captação de novos clientes e retenção dos já existentes, a rendibilização desses recursos captados através da
concessão de empréstimos a particulares, micros, pequenas e médias empresas, da aplicação em títulos de dívida
pública, nacionais ou estrangeiras, e de depósitos em outras instituições de crédito.
Propôs-se também ser uma instituição de crédito com uma oferta de serviços financeiros diversificada, orientada para a
satisfação das necessidades dos seus associados, clientes e comunidades locais, pautando-se por uma atuação social
e economicamente responsável, baseada em valores como rigor, segurança das aplicações, confiança, mutualismo,
cooperativismo e espírito comunitário, procurando, simultaneamente, a racionalização dos custos e a maximização da
rendibilidade dos recursos, com uma gestão cuidadosa face aos riscos, através de um crescimento prudente e
sustentado dos seus negócios. A persecução destas metas tem subjacente a preservação e reforço de níveis de
solvabilidade e liquidez elevados e o compromisso de criar valor para o associado e solidez para a instituição.
Sabendo as responsabilidades que lhe cabem e o papel que desempenha na economia dos concelhos da sua área de
intervenção, continuou a dar grande relevância estratégica ao desenvolvimento de uma política de responsabilidade
social e cultural, que se manifesta pelo apoio a projetos de educação, voluntariado, solidariedade social e cultural,
através da Fundação Caixa Agrícola de Leiria, integralmente financiada pela CCAML. Assim como, pelo exercício da
sua atividade de intermediação financeira, pautada pelos valores que sempre a nortearam:
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“Servir os clientes sem nunca descurar a solidez da instituição, gerindo com diligência e segurança os capitais
que lhe são confiados”.
No decurso das contingências que a atual situação impõe, as necessidades de procurar mitigar os impactos da crise e
de aumentar a eficiência interna, como forma de preservar a sustentabilidade da atividade, determinam a orientação a
prosseguir. O próprio enquadramento regulamentar onde está inserida e as crescentes exigências inerentes ao
exercício da atividade estabeleceram a necessidade de responder, cada vez mais, a novos e mais complexos desafios
operacionais.
Neste quadro em que os fatores externos ameaçam e condicionam significativamente a atividade, foram consideradas
dez grandes orientações, tendo em vista o alinhamento estratégico em torno dos objetivos de um desempenho eficiente
e rendível da atividade, visando a defesa de um desenvolvimento sustentável a longo prazo.
Linhas de orientação estratégica para o triénio 2019 - 2021
- Preservar elevados níveis de solvabilidade e liquidez – No sentido de defender a solidez e preservar a
sustentabilidade do negócio numa perspetiva de longo prazo;
- Racionalizar os serviços e reduzir a despesa – Por via da melhoria da eficiência dos serviços, da contenção na
despesa e da redução de custos operacionais;
- Continuar com a estratégia de rigor na concessão de crédito, reforçando a seletividade e a diligência na
análise das propostas e desenvolvimento de um workflow que permita a automatização dos processos de
negócio e dos modelos de avaliação internos;
- Criar novas linhas de crédito e fomentar as existentes, quer as da Instituição quer as protocoladas - Apoio à
atividade económica local, através das Linhas de Crédito Especiais, mais segmentadas e ajustadas às necessidades de
apoio à tesouraria e investimento dos clientes;
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- Reforçar os processos de acompanhamento de crédito e de recuperação do crédito não produtivo – Por um
lado no quadro do processo de gestão do acompanhamento e, por outro, nos planos de ação de procedimentos
extrajudiciais, com maior dinamismo na prevenção de indícios de dificuldade financeira e na regularização das
situações de incumprimento;
- Acompanhar a evolução da prestação de serviços financeiros inovadores (p. e. Open Banking, Transferências
Instantâneas e 3D Secure) – Efetuar os desenvolvimentos necessários à crescente utilização de tecnologias digitais,
preparando as soluções informáticas para o Open Banking e para os pagamentos instantâneos que facilitem a oferta de
serviços aos clientes, quer em termos de número quer de qualidade, promovendo a rapidez, a autonomia do
funcionamento e a segurança das transações;
- Prosseguir com a estratégia de melhoria das competências – No sentido da valorização e certificação profissional
e pessoal dos colaboradores, em consonância com uma estratégia de melhoria do desempenho individual e de
eficiência dos serviços, perante novas e sempre complexas exigências operacionais;
- Ajustar os processos às exigências operativas e regulamentares, procurando aumentar a eficiência –
Procurando melhorar o desempenho das operações, num quadro de uma colocação contínua de novos e mais
complexos desafios operativos;
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- Prosseguir com a estratégia de promoção da imagem Institucional – Dinamizando os canais de comunicação
utilizados pela Instituição, associando os valores da solidez e confiança, aos do dinamismo e da modernidade;
- Prosseguir com a estratégia de implementação das medidas de contingência de prevenção da pandemia
COVID19 – Promovendo uma comunicação clara e assertiva com os clientes, quanto à obrigatoriedade de cumprimento
das medidas de contingência adotadas, em linhas com as orientações emanadas pela DGS (Direção Geral de Saúde).
Implementação de um conjunto de medidas operacionais visando o controlo de propagação do vírus no local de
trabalho. Esta situação pandémica estará em permanente monitorização e reavaliação.
Em 2021, deu-se continuidade ao mandato iniciado em 2019, tendo em vista o triénio de 2019 a 2021, onde foram
estabelecidas novas prioridades e onde foram revistas as linhas de orientação estratégica. Em linha com a estratégia
anteriormente definida, as novas prioridades prosseguem com as orientações existentes, tendo sempre presente a
melhoria da prestação dos serviços financeiros, revitalizando, entre outros, a atenção nos objetivos relacionados com o
controlo dos riscos e na racionalização dos serviços e redução da despesa, para fazer face às adversidades que o atual
ambiente económico e financeiro impõe.
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3. EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS AGREGADOS DO BALANÇO
3.1 – Estrutura do Ativo Líquido
Em 2021 o Ativo Líquido Total da CCAML apresentou um crescimento, face a 2020, de cerca de 19 milhões de euros (+
3 por cento) e de 82 milhões de euros face a 2019 (+ 12 por cento), fixando-se em cerca de 766,9 milhões de euros.
Em 2021, tal como no ano anterior, manteve-se como política a busca da melhor rendibilidade dos recursos captados
considerando sempre a garantia e a segurança dos ativos e a redução da exposição ao risco de taxa de juro,
respeitando sempre os limites máximos impostos legalmente. Assim, aumentou-se a exposição da CCAML nos saldos
existentes em Caixa, à ordem nos bancos centrais e em OIC, em contrapartida da rubrica Empréstimos e
adiantamentos – Instituições de Crédito, como consequência da evolução das taxas de juro (negativas) praticadas entre
Instituições de Crédito.
Destas ações, resultaram uma diminuição da rubrica Empréstimos e adiantamentos – Instituições de Crédito (Ex rubrica
de Aplicações em Instituições de Crédito) em cerca de 90 por cento (- 50 milhões de euros) e um incremento de 54 por
cento da aplicação de fundos em saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem (+ 99 milhões de
euros).
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No exercício em apreço, os agregados mais representativos da totalidade da Estrutura do Ativo Líquido foram os Ativos
de Liquidez com um peso de 38,2 por cento (33 em 2020 e 26 em 2019), seguindo-se as rubricas de Títulos de dívida
com um peso de cerca de 28,4 por cento, os Empréstimos líquidos de imparidades com um peso de 19,5 por cento e os
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral com um peso de 13,9 por cento.
Em relação à rubrica Empréstimos, líquidos de provisões e imparidades, em 2021 a CCAML manteve o registo
expansionista do ano anterior, apresentando um crescimento, face a 2020, de 10,8 por cento (+ 14.295 milhares de
euros) e de 15,5 por cento (+ 19.740 milhares de euros) face a 2019.
Em 2021, a carteira de títulos da CCAML (Títulos de dívida e Ativos financeiros pelo justo valor através de outro
rendimento integral), representou globalmente um peso de 42,3 por cento na estrutura total do ativo líquido, o que,
comparativamente ao ano anterior, resultou num decréscimo no peso da estrutura do ativo de cerca de 7,1 pontos
percentuais, porém, em valor, representou um decrescimento de 43,7 milhões de euros.
ESTRUTURA DO ATIVO LÍQUIDO TOTAL
(milhares de euros)

Rubricas

2021

2020

Variação

Valor

%

Valor

%

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

753 809

98,29

733 855

98,15

19 954

2,71

Ativos de Liquidez
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros
depósitos à ordem
Empréstimos e adiantamentos – Instituições de Crédito

287 588

38,15

238 229

32,47

49 359

20,71

282 098

98,09

182 787

76,74

99 311

54,33

5 490

1,91

55 442

23,27

-49 952

-90,09

Empréstimos e adiantamentos - Clientes
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro
rendimento integral
Títulos de dívida

147 152

19,52

132 857

18,10

14 295

10,75

105 005

13,92

116 758

15,91

-11 753

-10,06

214 064

28,39

246 011

33,52

-31 947

-12,98

13 084

1,71

13 828

1,85

-744

-5,38

Ativos tangíveis

8 145

62,25

8 499

61,46

-354

-4,16

Outras rubricas

4 939

37,74

5 329

38,54

-390

-7,31

766 893

100,00

747 683

100,00

19 210

2,56

OUTRAS APLICAÇÕES

ATIVOS TOTAIS

Valor

%
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3.2 – Capitais Próprios e Passivos
Em 2021, tal como no ano de 2020 e anteriores, a CCAML viu uma vez mais reforçado o sentimento de confiança dos
seus clientes, atingindo no final do exercício em estudo no agregado da rubrica Passivos Totais cerca de 666,5 milhões
de euros, o que, comparando com os cerca de 646,5 milhões de euros de 2020, representou um crescimento de 20
milhões de euros (+ 3,4 por cento).
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS
(milhares de euros)

Rubricas

2021

2020

Variação

Valor

%

Valor

%

657 416

85,72

634 676

84,89

22 740

3,58

Capital social reembolsável à vista

2 598

0,34

2 844

0,38

-246

-8,64

Outros passivos

6 531

0,85

9 006

1,20

-2 475

-27,48

60 046

7,83

60 053

8,03

-7

-0,01

6 478

0,84

9 019

1,21

-2 541

-28,17

32 052

4,18

29 998

4,01

2 054

6,84

1 739

0,23

2 088

0,28

-349

-16,71

33

0,01

-1

0,0001

34

-3400,00

766 893

100,00

747 683

100,00

19 210

2,56

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

Capital
Outro rendimento integral acumulado
Outras reservas líquidas
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe
Lucros retidos
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS

Valor

%
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No exercício em apreço, tal como em exercícios anteriores, a rubrica que mais contribuiu, de forma determinante, para
a formação deste agregado foi o crescimento dos Depósitos de clientes que, num contexto de revisão em baixa das
respetivas taxas de remuneração dos depósitos, para valores muito próximos de zero, registaram ainda assim um
aumento de 22,7 milhões de euros (+ 3,6 por cento), situando-se no final de 2021 em 657,4 milhões de euros.
Tal como em anos anteriores, a adoção da orientação estratégica “Aprofundar a relação com associados e clientes,
aumentando a prestação de serviços”, procurando uma relação de proximidade junto dos associados e clientes,
aumentando o envolvimento comercial nos diversos serviços financeiros disponibilizados, permitiu que os recursos
captados mantivessem ao longo do período em análise uma evolução crescente, não obstante a política de redução de
taxas dos depósitos efetuada e, não menos importante, a prestação de serviços na oferta de produtos de poupança
alternativa oferecidos por outras Instituições Financeiras e Não Financeiras.
Face ao ano anterior, a rubrica Capital realizado manteve-se praticamente inalterada, mantendo o registo de 60 milhões
de euros.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

O agregado da rubrica Capital Próprio Total decresceu cerca de 810 milhares de euros (- 0,8 por cento do que no ano
anterior), atingindo cerca de 100,3 milhões de euros.
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4. VOLUME DE NEGÓCIOS
No ano de 2021, o volume de negócios da CCAML apresentou um crescimento de 2,5 por cento face ao ano transato (+
18,7 milhões de euros), fixando-se em cerca de 760 milhões de euros.
No exercício em análise, as rubricas que mais cresceram em valor foram os Saldos de “Caixa, saldos de caixa em
Bancos Centrais e outros depósitos à ordem” com cerca de 99 milhões de euros e dos “Empréstimos e adiantamentos Clientes” em cerca de 13 milhões de euros. O agregado Ativos Financeiros pelo Custo Amortizado, não obstante a
quebra verificada comparativamente aos anos anteriores, continuou a ser a parcela mais representativa na formação do
volume de negócios total da CCAML com cerca de 49 por cento (- 11 por cento do que em 2020).
FORMAÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS
(milhares de euros)

2021
Rubricas

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos
à ordem
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro
rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado:
- Títulos de dívida
- Empréstimos e adiantamentos:
- Empréstimos e adiantamentos - Clientes
- Empréstimos e adiantamentos - Instituições de Crédito
VOLUME DE NEGÓCIOS

2020

Variação

Valor

%

Valor

%

Valor

%

282 098

37,11

182 787

24,65

99 311

54,33

105 219

13,84

116 972

15,77

-11 753

-10,04

372 864
214 064
158 800
153 298

49,05
57,41
42,59
96,54

441 762
246 011
195 751
140 239

59,58
55,69
44,31
71,64

-68 898
-31 947
-36 951
13 059

-15,59
-12,98
-18,87
9,31

5 501

3,46

55 512

28,36

-50 011

-90,09

760 181

100,00

741 521

100,00

18 660

2,51
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5. ATIVIDADE COMERCIAL
5.1 – Recursos alheios
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da rubrica que agrega os recursos alheios era constituído, à semelhança dos
anos anteriores, quase exclusivamente pelo Total de depósitos de clientes, representando 99,99 por cento do total do
agregado e registando uma evolução positiva traduzida por um crescimento de cerca de 3,6 por cento face a 2020
(cerca de 22,7 milhões de euros).
FORMAÇÃO DOS RECURSOS ALHEIOS
(milhares de euros)

Rubricas

Valor

2020

Variação

%

Valor

%

Valor

%

Depósitos à ordem

297 788

45,29

261 384

41,18

36 404

13,92

Depósitos a prazo

359 589

54,70

373 253

58,81

-13 664

-3,66

Total de Depósitos

657 377

99,99

634 637

99,99

22 740

3,58

39

0,01

39

0,01

0

0,00

657 416

100,00

634 676

100,00

22 740

3,58

Recursos de outras instituições de crédito
TOTAL RECURSOS ALHEIOS
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2021

O agregado dos Passivos Totais, Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado – Depósitos - apresentou,
face ao ano de 2020, crescimento dos depósitos à ordem que totalizaram 36,4 milhões de euros (+ 13,9 por cento) e
decrescimento dos depósitos a prazo de cerca de 13,7 milhões de euros (- 3,7 por cento).
Tal como nos exercícios anteriores, em 2021, a CCAML manteve o ascendente apreciável de retenção e captação de
poupanças, embora a um ritmo mais lento, registando uma forte consolidação dos Depósitos aplicados à ordem
efetuados por clientes, revelando-se os maiores da última década, fixando-se nos cerca de 298 milhões de euros,
correspondentes a cerca de 45 por cento do total do agregado. Quanto aos depósitos aplicados a prazo verificou-se
uma inversão da tendência de crescimento registada ao longo dos últimos anos, fixando-se no registo apreciável de
cerca de 360 milhões de euros, correspondentes a cerca de 55 por cento do total dos Depósitos de clientes.
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5.2 – Qualidade da carteira de empréstimos
A CCAML no ano de 2021, tal como nos últimos três anos, apresentou uma variação favorável deste agregado,
expandindo-se em cerca de 9,3 por cento. A sua rubrica de Empréstimos total registou um acréscimo de 13.059
milhares de euros, fixando-se nos cerca de 153,3 milhões de euros.
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
(milhares de euros)

Rubricas
Produtivo
Não produtivo
TOTAL DA EXPOSIÇÃO

2021
Valor

2020
%

Valor

Variação
%

Valor

%

145 560

94,95

131 178

93,54

14 382

10,96

7 738

5,05

9 061

6,46

-1 323

-14,60

153 298

100,00

140 239

100,00

13 059

9,31

5.2.1 – Empréstimos produtivos
O crédito produtivo da CCAML registou em 2021, uma evolução positiva de cerca de 11 por cento (+ 14.382 milhares de
euros). Para este efeito, para além do crédito novo concedido, contribuíram também, de forma significativa, a
quantidade de pagamentos suspensos, que não foram liquidados, pelo efeito das moratórias concedidas anteriormente.
O segmento “Empresas” (não financeiras) e o segmento das “Famílias” (pessoas singulares e IPSS) foram as parcelas
mais representativas e que mais contribuíram para a formação do agregado do crédito produtivo. Ambas as rubricas
apresentaram crescimentos, fixando-se em 77,3 e 65,5 milhões de euros e passando a representar, no seu conjunto,
cerca de 98 por cento do total do agregado.
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DISCRIMINAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PRODUTIVOS
(milhares de euros)

Rubricas

2021
Valor

2020
%

Valor

Variação
%

Valor

%

Administrações públicas

1 560

1,07

33

0,03

1 527

4.627,27

Outras empresas financeiras

1 178

0,81

169

0,13

1 009

597,04

Empresas não financeiras

77 323

53,12

68 458

52,18

8 865

12,94

Famílias

65 499

45,00

62 518

47,66

2 981

4,76

TOTAL

145 560

100,00

131 178

100,00

14 382

10,96

5.2.2 – Empréstimos não produtivos
O crédito não produtivo da CCAML registou em 2021, um decréscimo significativo de 14,6 por cento (- 1,3 milhões de
euros), enquadrando-se na estratégia de redução de créditos não produtivos, para o ano em apreço, previsto no Plano
Estratégico definido internamente para o triénio 2019-2021, relativo à gestão de exposições não produtivas (NPE) e
reestruturadas.
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O referido Plano Estratégico, em termos operacionais, previa uma redução gradual das exposições não produtivas,
encontrando-se projetado para 2021 um rácio máximo de 8 por cento, tendo sido alcançado no final do ano a excelente
marca de 5 por cento, encontrando-se esta informação mais detalhada no ponto 7 – Gestão de Riscos.
A rubrica “Empresas não financeiras” foi a parcela mais expressiva e representativa da formação do agregado do
crédito não produtivo, fixando-se em 5,6 milhões de euros e passou a representar cerca de 72 por cento do total do
agregado, seguindo-se a rubrica “Famílias” com cerca de 28 por cento, a que correspondeu a verba de cerca de 2,2
milhões de euros.
DISCRIMINAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS NÃO PRODUTIVOS
(milhares de euros)

Rubricas

2021
Valor

2020
%

Valor

Variação
%

Valor

%

Administrações públicas

0

0,00

0

0,00

0

-

Outras empresas financeiras

0

0,00

0

0,00

0

-

Empresas não financeiras

5 563

71,89

7 508

82,86

-1 945

-25,90

Famílias

2 175

28,11

1 553

17,14

622

40,05

TOTAL

7 738

100,00

9 061

100,00

-1 323

-14,60
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Da análise à qualidade da carteira de empréstimos, foi possível verificar que o valor dos empréstimos não produtivos,
superiores a 90 dias, diminuíram face ao ano transato cerca de 3.796 milhares de euros (- 56 por cento), enquanto que
os empréstimos não produtivos inferiores a 90 dias aumentaram 2.473 milhares de euros (+ 108 por cento).
O rácio de empréstimos não produtivos superiores a 90 dias, face à exposição total, decresceu ligeiramente cerca de
2,9 pontos percentuais, fixando-se em 1,95 por cento (4,83 por cento em 2020) e o rácio ajustado fixou-se em cerca de
2,6 por cento (- 0,17 pontos percentuais em relação a 2020).
No exercício em análise, salientamos ainda o decréscimo, face ao ano de 2020, da taxa de cobertura dos empréstimos
não produtivos por imparidades em cerca de 8,9 pontos percentuais, apesar do decréscimo de imparidades de
exposições não produtivas na ordem dos 1.470 milhares de euros, atingindo a cobertura de cerca de 50 por cento dos
empréstimos não produtivos. Para esta evolução contribuiu a redução da exposição não produtiva superior a 90 dias,
com a resolução de processos em contencioso, mais antigos, com uma taxa de imparidade mais elevada.
A cobertura da exposição não produtiva superior a 90 dias por imparidades é de cerca de 130 por cento, face aos 79
por cento registados em 2020.
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DA QUALIDADE DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS
(milhares de euros)

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Rubricas

Variação

2021

2020

Exposição total

153 298

140 239

13 059

9,31

Produtivas

145 560

131 178

14 382

10,96

Não produtivas, dos quais com probabilidade reduzida de:

7 738

9 061

-1 323

-14,60

- Pagamento que não estão vencidos ou estão vencidos há <= 90 dias

4 755

2 282

2 473

108,36

- Pagamento que estão vencidos há > 90 dias

2 983

6 779

-3 796

-55,99

Imparidades acumuladas

6 146

7 383

-1 237

-16,75

Produtivas

2 277

2 044

233

11,39

Não produtivas

3 869

5 339

-1 470

-27,53

Rácio de empréstimos não produtivos

5,05%

6,46%

-1,41% p.p.

Rácio de empréstimos não produtivos > 90 dias

1,95%

4,83%

-2,88% p.p.

Rácio ajustado (Empréstimos não produtivos líquidos / Exposição total líquida)

2,63%

2,80%

-0,17% p.p.

Cobertura de Empréstimos não produtivos por imparidades

50,00%

58,92%

-8,92% p.p.

Cobertura da Exposição total por imparidades acumuladas

4,01%

5,26%

-1,25% p.p.

129,72%

78,75%

50,97% p.p.

Valor

%

Rácios de Empréstimos Não Produtivos em relação à Exposição Total:

Cobertura de Empréstimos não produtivos vencidos há > 90 dias por imparidades
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5.2.3 – Garantias
a) Crédito produtivo
O crédito produtivo em 2021 fixou-se em 145.560 milhares de euros, dos quais cerca de 69,9 por cento encontram-se
caucionados por garantias reais; 22,9 por cento beneficiaram de garantias pessoais; e 7,2 por cento não estavam
suportados por garantias adicionais - sem caução.
b) Crédito não produtivo
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O total de crédito não produtivo, em 2021, fixou-se em 7.738 milhares de euros, encontrando-se caucionados por
garantias reais em 65,9 por cento; 27,3 por cento beneficiaram de garantias pessoais; e 6,7 por cento não têm garantia
adicional associada.
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5.3 – Atividade seguradora
Portugal
Segundo a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), em 2021 a produção global de seguro
direto1, relativa à atividade em Portugal das empresas de seguros, sob a supervisão prudencial da ASF, aumentou 34,2
por cento face ao ano de 2020.
Analisando o mercado segurador por ramos, contrariamente ao ano anterior, concluiu-se que, para esta expansão, foi
determinante o comportamento dos diferentes ramos, com crescimentos no ramo Vida de 68,5 por cento e do ramo Não
Vida de 4,8 por cento.
CCAML
A CCAML está inscrita na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, com a categoria de agente de
Seguros, estando autorizada ao exercício da atividade de seguros para todos os Ramos Vida e Não Vida. No âmbito
dos serviços de mediação de seguros, a CCAML efetua a venda de contratos de seguros, presta apoio pós-venda aos
segurados e participa no encaminhamento das participações de sinistros que sejam entregues nos Balcões da CCAML.
Em 2021, a atividade de seguros da CCAML, contrariamente ao ano anterior, apresentou um crescimento no número de
apólices de cerca de 11 por cento (+ 799 apólices). Este crescimento foi determinante para os crescimentos registados
no valor acumulado dos prémios de cerca 678 por cento e das comissões recebidas de cerca de 72 por cento.
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Por ramos, em termos de número de apólices, fixou -se no número total de 8.257 apólices e apresentou variações
positivas nos dois ramos (Vida e Não Vida), com crescimentos de cerca de 16 e 5 por cento, respetivamente.
SEGUROS - N.º APÓLICES
Ramos

2021
Nº apólices

2020
%

Nº apólices

Variação
%

Nº apólices

%

Não vida

4 066

49,24

3 857

51,72

209

5,41

Vida

4 191

50,76

3 601

48,28

590

16,38

Total

8 257

100,00

7 458

100,00

799

10,71

1

Seguro direto é o conceito utilizado no setor segurador para significar a receita global das empresas de seguros, proveniente da sua atividade
comercial - o termo seguro direto surge por oposição ao resseguro, dito seguro indireto.
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N.º DE CONTRATOS POR TIPO DE PRODUTO
Ramos / Produtos
Totais Vida:
Risco/CH
PPR
Totais Não Vida:
Saúde, dos quais:
CCAML Saúde
Acidentes
Automóvel
Patrimoniais
Diversos
TOTAL GERAL

2021
N.º
4 191
1 805
2 386
4 066
530
499
409
1 238
1 753
136
8 257

2020
%
50,76
43,07
56,93
49,24
13,03
12,27
10,06
30,45
43,12
3,34
100,00

N.º
3 601
1 821
1 780
3 857
461
439
402
1 223
1 640
131
7 458

%
48,28
50,57
49,43
51,72
11,95
11,38
10,42
31,71
42,52
3,40
100,00

Variação
N.º
%
590 16,38
-16
-0,87
606 34,04
209
5,41
69 14,96
60 13,66
7
1,74
15
1,22
113
6,89
5
3,81
799 10,71
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Em termos de prémios, em 2021 registou-se uma variação positiva em ambos os ramos. No ramo Vida (+ 902 por
cento) e no ramo Não Vida (+ 7 por cento), conforme ilustração gráfica seguinte. Para este resultado do ramo Vida foi
determinante a volumetria de PPR subscritos (+ 24.528 milhares de euros).
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6. ATIVIDADES FINANCEIRAS E DE INVESTIMENTO
As Atividades financeiras e de investimento registaram um crescimento de cerca de 1 por cento face a 2020, a que
correspondeu um incremento de cerca de 5,7 milhões de euros. Em 2021, a rubrica que mais contribuiu para a
formação deste agregado foi a rubrica Caixa, Saldos de Caixa em Bancos Centrais e Outros Depósitos à Ordem, com
um peso de 46,5 por cento, em consequência da adoção de uma política interna, iniciada em anos anteriores e descrita
no ponto 3.1.
Para o acréscimo registado, foi determinante o incremento da rubrica Caixa, Saldos de Caixa em Bancos Centrais e
Outros Depósitos à Ordem em 99,3 milhões de euros (+ 54,3 por cento), representando cerca de 46,5 por cento do total
do agregado, seguindo-se as rubricas de Títulos de dívida; Ativos Financeiros pelo justo valor através de outro
rendimento integral; e Empréstimos e adiantamentos; a representarem um peso de 35,2; 17,3; e 0,9 por cento,
respetivamente.
A rubrica de Ativos financeiros disponíveis para venda engloba os instrumentos de dívida e os instrumentos de capital.
O montante aplicado em instrumentos de capital, em termos brutos não sofreu alterações no exercício, estando fixo, em
termos globais, em cerca de 1.233 milhares de euros, sendo constituídos por títulos de capital da SIBS (98,2 pontos
percentuais), da Agrimútuo, FCRL (1,6 p. p.) e da SWIFT (0,2 p. p.).
ATIVIDADES FINANCEIRAS E DE INVESTIMENTO
(milhares de euros)
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Rubricas
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros
depósitos à ordem
Empréstimos e adiantamentos - Instituições de Crédito
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro
rendimento integral
Títulos de dívida
TOTAL

2021
Valor

%

2020
Valor

%

Variação
Valor
%

282 098

46,50

182 787

30,41

99 311

54,33

5 490

0,90

55 442

9,23

-49 952

-90,09

105 005

17,31

116 758

19,43

-11 753

-10,06

214 064
606 657

35,29
100,00

246 011
600 998

40,93
100,00

-31 947
5 659

-12,98
0,94
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7. GESTÃO DE RISCOS
A CCAML tem implementado um sistema de controlo interno forte e amplo, adaptado à especificidade das atividades
desenvolvidas, à complexidade e aos riscos associados. Desenvolve uma cultura de risco através de políticas,
procedimentos e da formação dos colaboradores, aprovados pelo Conselho de Administração.
O sistema de controlo interno da CCAML foi implementado tendo em consideração o princípio da proporcionalidade e o
grau de centralização de autoridade e delegação de poderes instituído, tendo por base o modelo das três linhas de
defesa.
O processo de tomada de decisão é transparente e documentado com uma clara atribuição de responsabilidades e o
quadro de controlo interno instituído respeita uma adequada segregação das funções. À função de controlo interno
cabe a responsabilidade de apresentar ao Conselho de Administração relatórios periódicos sobre as principais
deficiências identificadas.
O sistema de gestão de riscos é organizado de forma a ser sólido, eficaz e consistente, abrange todos os produtos,
atividades, processos e sistemas, incluindo os subcontratados. Baseia-se em processos de identificação, avaliação,
acompanhamento e controlo dos riscos, suportados em políticas e procedimentos adequados à atividade e em limites
de tolerância ao risco. Integra o disposto nos planos de recuperação.
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O quadro de gestão de riscos abrange todos os segmentos da atividade e unidades internas, proporcionando a
informação adequada ao processo decisório sobre os riscos atuais e futuros que a CCAML pode estar exposta. Inclui
todos os riscos relevantes, nomeadamente o risco de crédito, de taxa de juro da carteira bancária, operacional, liquidez
e financiamento, modelo de negócio, governo interno e outros riscos.
A gestão dos riscos é assegurada por uma estratégia de prudência, assente na manutenção e reforço dos níveis de
solvabilidade e liquidez, com uma exposição em ativos de menor risco e uma carteira de crédito sem exposições
representativas de grandes riscos e na manutenção de um sistema de controlo interno adequado e eficaz, destinado a
garantir o cumprimento das obrigações legais e regulamentares e uma apropriada compreensão da natureza e
magnitude dos riscos subjacentes à atividade desenvolvida.
A estratégia e as políticas que regem a gestão de riscos são da competência do Conselho de Administração, tendo
estabelecido linhas de reporte internas que visam a cobertura de todos os riscos significativos e suas políticas em
coordenação com o Departamento Financeiro e as unidades de estrutura com funções específicas de controlo interno,
em conformidade com as determinações do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal.

Política global de risco
A política global de risco define os princípios orientadores nos quais se estabelece o quadro de apetência ao risco, que
está na base do planeamento estratégico desenvolvido pela CCAML:


Modelo de negócio - A CCAML desenvolve um modelo de negócio com baixo apetite pelos riscos
relacionados com os objetivos estratégicos, não estando disponível para aceitar perdas elevadas na procura
de elevados retornos. Privilegia a sustentabilidade orientando a gestão para ativos de menor risco,
equilibrando as operações de crédito com a obtenção de garantias e diversifica a oferta de serviços.
A viabilidade e sustentabilidade do modelo de negócio estão baseadas numa gestão prudente dos ativos,
orientada para a aplicação de excedentes em ativos de menor risco, visando manter a solidez no capital e na
liquidez, com níveis robustos acima das exigências regulamentares e dos mínimos históricos, assim como,
com políticas e procedimentos baseados em adequadas práticas de governação e de gestão dos riscos;
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Governo interno - A atividade bancária está subordinada pela aplicação das melhores normas e das melhores
práticas, seguidas e avaliadas pela supervisão do Banco de Portugal.
A CCAML tem implementados os novos requisitos relativos aos sistemas de governo e de controlo interno,
estabelecidos através do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020, que visam assegurar a adequação e
eficiência das práticas de Governação já estabelecidas, com políticas e procedimentos que garantam a
conformidade com as novas normas e com as diretrizes da Supervisão, com uma adequada conduta e cultura
organizacional, num quadro de uma efetiva gestão dos riscos e cultura de riscos, em conformidade com os
princípios de Controlo Interno estabelecidos;



Crédito - A gestão dos ativos efetuada privilegia a aplicação em ativos de baixo risco como títulos de
administrações centrais da Zona Euro. A concessão de empréstimos é criteriosa, com uma adequada
cobertura por garantias, quando forem aceitáveis. Na gestão de excedentes é privilegiada a aplicação no
banco central, seguida de uma distribuição por Instituições de Crédito de depósitos de curto prazo.
A CCAML tem um apetite moderado para o crescimento da exposição em empréstimos a empresas e
particulares, procurando simultaneamente melhorar a qualidade da carteira de crédito, com políticas de
acompanhamento a mutuários com dificuldades financeiras e uma estratégia de redução das exposições não
produtivas sempre que possível.
O crescimento sustentado da carteira de crédito a retalho é assegurado através de uma análise diligente e
seletiva das propostas, suportadas na melhor capacidade financeira, uma adequada cobertura por garantias,
uma política de preços ajustada aos custos de financiamento, operativos e de risco e um controlo de limites de
exposição por segmentos, com um acréscimo de prudência na seleção de projetos em setores menos afetados
pela crise provocada pela pandemia.
A prevenção do incumprimento é baseada também em políticas de acompanhamento e recuperação de
crédito, de modo a permitir uma recuperação de crédito tempestiva e numa fase inicial de dificuldades
financeiras. Para assegurar soluções sustentáveis para os devedores que, em dificuldades, permaneçam
viáveis e para mitigar os efeitos negativos que possam advir da cessação das moratórias, é implementado um
plano de acompanhamento dos mutuários, que visa a monitorização destas posições e proporcionar a
informação necessária para suportar a adoção de medidas adequadas aos segmentos ou sobre os mutuários
individuais, enquadrada dentro do quadro de monitorização implementado.
A CCAML irá prosseguir, dentro do que é possível pela atual conjuntura, com a estratégia de redução das
exposições não produtivas, promovendo uma estratégia pró-ativa de recuperação de crédito e de redução da
exposição com o abate de créditos antigos;



Mercado - A CCAML não tem apetite ao risco de mercado, não assumindo posições materiais diretamente
expostas ao mercado;



Taxa de juro da carteira bancária - A gestão do risco de taxa de juro é assegurada através de políticas e
procedimentos adequados, baseados no sistema de governação, na medição e na avaliação do capital interno
(sem o recurso a instrumentos de cobertura, cujo acesso lhe está vedado) que visam assegurar o cumprimento
dos limites regulamentares e internos e a manutenção de níveis de capital que permitam absorver choques
adversos;



Operacional - A gestão do risco operacional é assegurada através de políticas e procedimentos adequados,
baseados no sistema de governação, prevenção de práticas fraudulentas, na dinamização da política de
segurança, no robustecimento dos mecanismos de contingência, nas práticas de subcontratação, com um
adequado processo de gestão de riscos;
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Liquidez e financiamento - A CCAML procura preservar níveis de liquidez significativos, acima das exigências
regulamentares e dos mínimos históricos, através da orientação da aplicação dos excedentes para ativos de
menor risco e com elevada liquidez, com capacidade para absorver choques adversos.
A CCAML procura manter estável o volume de depósitos de clientes, enquanto principal fonte de
financiamento, porém espera a sua redução, em consequência do aumento as comissões pelos serviços
prestados.
A gestão do risco de taxa de liquidez e financiamento é assegurada através do processo de ILAAP, que
especifica as políticas e os procedimentos para identificar, medir, gerir e monitorizar o risco de liquidez e de
financiamento, de forma a assegurar que se mantêm os níveis adequados de liquidez num horizonte temporal
adequado;



Outros - A ocorrência de eventos de risco poderá surgir devido a outros fatores específicos da atividade e
modelo de negócio ou de fatores humanos, que resultam, entre outros, da necessidade de evoluir
constantemente a estratégia de negócios para acompanhar o ritmo do setor e as exigências dos clientes ou
dos novos requisitos normativos.
O objetivo de manter baixo o risco é transversal, por isso a CCAML promove uma cultura de risco integrada,
uma conduta profissional responsável e prudente, o contributo para reforçar os níveis de confiança e reputação
da CCAML, não sendo tolerados incumprimentos com o código de conduta.
A CCAML promove a reputação da Instituição através de práticas comerciais não agressivas para os clientes e
com o apoio a entidades de caráter cultural, educativo, artístico, social e filantrópico locais.
A CCAML compromete-se a desenvolver uma estratégia de negócio que tem em conta os riscos climáticos e
ambientais, avaliando no enquadramento das atividades desenvolvidas os seus impactos a curto, médio e
longo prazo, a incluir métricas qualitativas na declaração de apetência ao risco e a implementar um plano de
ação, que integre a gestão dos riscos climáticos e ambientais no quadro de governo interno, no sistema de
gestão de riscos, nos instrumentos de reporte e na divulgação de informação.

A apetência ao risco consiste na definição dos riscos que são aceitáveis para alcançar os objetivos a que a CCAML se
propõe, dentro das caraterísticas da sua estrutura financeira e do seu perfil de risco. É estabelecida a partir da
declaração de apetência aos riscos, com a identificação dos objetivos, dos níveis de tolerância e dos limites aplicáveis.
A estratégia para os riscos é assim definida através dos objetivos e respetivos níveis de tolerância, tendo em conta os
dados históricos e os objetivos de negócio projetados, avaliados no âmbito da função de planeamento estratégico, do
ICAAP, do ILAAP, com os testes de esforço e com a informação especifica sobre os processos de gestão dos riscos.
A apetência aos riscos é acompanhada através de indicadores de monitorização, com limites que estabelecem a
necessidade de análise e avaliação quanto à adoção de medidas corretivas.
A gestão de riscos é efetuada de forma centralizada e independente, respeitando o princípio de segregação de funções,
entre as áreas de tomada de risco e de gestão de risco. Compreende o conjunto de processos que visam assegurar a
compreensão da natureza e magnitude dos riscos subjacentes à atividade desenvolvida, identificando, avaliando,
acompanhando e controlando todos os riscos materiais a que a Instituição está exposta ou possa estar exposta, por
forma a assegurar a implementação de uma estratégia adequada ao cumprimento dos seus objetivos.
Ao nível prudencial, a CCAML apresentava, em dezembro, um rácio de Fundos Próprios de nível 1 de 52,90 por cento,
um rácio de alavancagem de 12,84 por cento e um rácio de cobertura de liquidez de 4.306 por cento De forma mais
detalhada, é divulgada a informação sobre os riscos no documento Disciplina de Mercado (disponível no site em
www.caixacreditoleiria.pt/pt/Instituicao/Informacao-financeira), cumprindo com os critérios técnicos em matéria de
transparência e divulgação de informações estabelecidos na Parte VIII do Regulamento (UE) N.º 575/2013, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho.
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Risco de crédito
O Risco de Crédito, está associado ao risco de incumprimento, quanto às perdas e ao grau de incerteza quanto à
capacidade de um cliente cumprir com as suas obrigações, mas também inclui o risco soberano, o risco de
empréstimos especializados, o risco de migração, o risco de “spread de crédito” e o risco de concentração de crédito.
A CCAML concede crédito no segmento de banca de retalho, a particulares e a pequenas e médias empresas, nos
Concelhos da sua área de intervenção. Para analisar e controlar o Risco de Crédito, a CCAML, tem implementado um
sistema de identificação, avaliação, acompanhamento e controlo do risco da sua carteira de crédito que é assegurado
por uma estrutura que respeita o princípio da segregação de funções, entre as áreas comerciais, de análise de risco e
de recuperação de crédito, com linhas de reporte, delegação de competências, quatro níveis de aprovação das
operações de crédito e normas internas de suporte definidas.
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A gestão do risco de crédito é assegurada, nas diferentes fases do ciclo de financiamento, através de processos e
procedimentos específicos estabelecidos em normativo interno, pelas unidades de estrutura com as competências
específicas determinadas para o efeito, em cumprimento pelos requisitos legais, visando a minimização e a redução da
exposição que pode resultar da não recuperação do capital, juros e comissões, nos prazos e outras condições
estabelecidas, nos termos dos contratos de crédito.
A concessão de empréstimos assenta em procedimentos de recolha e manutenção de elementos, que documentam, de
forma objetiva, as decisões. É realizada com base numa apreciação efetuada pelo Serviço de Análise de Crédito. A
exposição ao risco de crédito é gerida através de uma análise à existência de indícios de dificuldades financeiras, à
capacidade de reembolso de capital e juros e sobre as garantias apresentadas, pelos mutuários. As propostas de
crédito obedecem a uma estrutura documental de suporte predefinida, através da aplicação de formulários
padronizados tipificados quanto à informação necessária para o seu processamento, e são todas sujeitas a uma análise
individual, da qual são emitidos pareceres, com base em elementos de natureza qualitativa e quantitativa. Esta análise
é feita no momento da concessão do crédito, periodicamente e sempre que existam alterações no relacionamento com
o cliente, ou se identifiquem fatores que sugiram a necessidade de uma reavaliação do risco. É conferida uma atenção
acrescida à situação financeira das empresas, valorizando o envolvimento dos sócios ou acionistas e a capacidade de
reembolso perante o nível de endividamento. Nos particulares, além da cuidada análise financeira, sobre a
solvabilidade é conferida uma preocupação sobre a análise das garantias apresentadas.
Entre os mecanismos de controlo estão definidos, também, por instrução do Conselho de Administração, limites de
aprovação para os diferentes escalões de delegação de poderes (Agência e Comissão de Crédito), por tipo de
operação, spreads, montante da operação e sempre em função das responsabilidades globais do cliente.
Entre os meios de controlo e redução do risco de crédito, a CCAML tem implementada uma política de cobertura e
redução de risco em função da garantia das operações, privilegiando-se as operações realizadas com garantias reais,
com uma política de aprovação de propostas condicionada à existência de seguros de vida e multirriscos, no caso do
crédito à habitação, e de proteção ao crédito, no crédito aos consumidores.
Ao nível do acompanhamento das operações individuais, a CCAML implementou processos que procuram assegurar a
monitorização e o acompanhamento sistematizado, no sentido de uma intervenção preventiva do incumprimento e de
regularização extrajudicial de situações de incumprimento, através de uma sistematização dos procedimentos PARI,
PERSI, acompanhamento de créditos com moratórias e de empréstimos com recurso a linhas de apoio Estatal e de
exposições reestruturadas, além do acompanhamento regular sobre a existência de mutuários com indícios de
dificuldades financeiras.
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Estratégia relativa a Exposições Não Produtivas (ENP)
A CCAML tem vindo a implementar uma estratégia de redução de créditos não produtivos, visando uma redução
gradual e realista, tendo em conta tendo em conta a avaliação do ambiente operacional, as opções de implementação
estratégica disponíveis e o prazo previsto.
Tendo por base as Orientações sobre a gestão de exposições não produtivas e exposições reestruturadas da EBA
(EBA/GL/2018/06), que determinam que sempre que as instituições de crédito com um rácio de crédito não produtivo
bruto igual ou superior a 5% devem desenvolver uma estratégia relativa a ENP e dispor de uma estrutura operacional e
de governo adequadas à gestão destas exposições, que inclua, também, políticas específicas sobre a reestruturação de
créditos, para o reconhecimento de ENP, mensuração de imparidades, abate de créditos e avaliação de garantias,
foram desenvolvidos planos de ação, com medidas concretas que têm vindo a ser adotadas de acordo com a
programação efetuada.
A implementação destas medidas permite o reforço das políticas e dos procedimentos de gestão de exposições não
produtivas, adequadas à natureza e dimensão das atividades da CCAML e de acordo com as Orientações, contribuindo
para uma melhor preparação para fazer face ao impacto que decorre das dificuldades financeiras sentidas pelos
mutuários em resultado da crise que resulta da pandemia da COVID-19.
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Em termos quantitativos foram superados os objetivos globais propostos, com uma redução relevante da exposição não
produtiva em 2020 e em 2021, alcançando-se o limite de 5% para os empréstimos não produtivos e mantendo o rácio
NPL abaixo desse limiar, num contexto mais adverso para o risco de crédito.
Não obstante o plano operacional adotado e dos objetivos alcançados, a CCAML prossegue com uma estratégia para a
gestão de exposições não produtivas e exposições reestruturadas com o objetivo de consolidação dos resultados
obtidos e melhoria dos indicadores. O eclodir da crise provocada pela atual pandemia resultou no desdobramento de
iniciativas conducentes a uma efetiva gestão do risco de crédito, de acordo com as expectativas da Supervisão
Bancária e em cumprimento dos deveres legais e regulamentares, da qual resultou um crescimento de operações em
acompanhamento e reestruturadas. Neste sentido, visando evitar o crescimento do crédito não produtivo, mantém-se o
objetivo de redução dos empréstimos não produtivos e de empréstimos reestruturados, em linha com as expectativas
de Supervisão, revendo e consolidando as políticas implementadas de acompanhamento de reestruturação de créditos
e da exposição com o abate de créditos antigos ao ativo.
Não obstante os resultados alcançados para o crédito não produtivo, o montante de créditos reestruturados (produtivos
e não produtivos) registou um incremento, em resultado das medidas de reestruturação adotadas de acordo com a
política de reestruturação e os procedimentos de acompanhamento implementados em linha com as Expectativas de
supervisão para a gestão de risco de crédito no contexto da pandemia.

Políticas para mitigar os efeitos negativos da pandemia da COVID-19
Para assegurar a implementação de soluções sustentáveis para devedores que, em dificuldades, permaneçam viáveis
e mitigar os efeitos negativos da cessação das moratórias, foram estabelecidos procedimentos de monitorização e
acompanhamento das operações de crédito com moratórias (moratória legal e privada) e empréstimos efetuados com o
recurso a linhas de apoio Estatal. Na espectativa de identificar tempestivamente oportunidades de reestruturação
viáveis de créditos, a CCAML desenvolveu um plano de acompanhamento aos clientes, assente na monitorização de
indicadores financeiros e de outra informação necessária para suportar a adoção de medidas adequadas aos
segmentos ou sobre os mutuários individuais.
Através de uma abordagem pelo risco foram definidas medidas de monitorização específicas sobre segmentos que
representem maior risco, atentos aos fatores: 1) setores de atividade mais afetados; 2) mutuários de maior exposição
em análise individual ou com maior exposição em moratórias; 3) presença em listas de acompanhamento (créditos já
marcados como reestruturados em stage 2 ou stage 3 devido a reduzida probabilidade de pagamento).
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Os empréstimos e adiantamentos objeto de moratória (em conformidade com as Orientações da EBA ascenderam a
31.272 milhares de Euros, dos quais 29.489 encontram-se expirados em 31 de dezembro.
Unidade: milhares de Euros

Montante escriturado bruto

Dos quais:
moratórias
legislativas

Empréstimos e adiantamentos objeto de
moratórias conformes com os requisitos da EBA
dos quais: famílias
dos quais: sociedades não financeiras

Dos quais:
objeto de
moratórias
prorrogadas

Dos quais:
expirados

31 272

30 964

27 710

29 489

9 781
21 491

9 473
21 491

9 309
18 401

9 781
19 708

Permanecem ativas as moratórias concedidas aos créditos que são objeto de sistemas de garantia pública no contexto
da crise da COVID-19, no montante de 3.871 milhares de Euros, essencialmente a empresas e considerados produtivos
na sua totalidade.
Dos empréstimos que foram objeto de moratórias, mas que estão expiradas, 26.388 milhares de Euros são
considerados montantes produtivos, dos quais 11.719 correspondem a exposições objeto de medidas de reestruturação
(corresponde a 44,4%) e 3.101 milhares de Euros são considerados não produtivos, mesmo após a aplicação de
medidas de reestruturação em exposições no montante de 2.921 milhares de Euros (correspondendo a 94,2%).
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A cobertura por imparidade dos créditos objeto de moratória expiradas não produtivas é de 56,1%.

Unidade: milhares de Euros
Montante escriturado bruto
Produtivos

Não produtivos

Dos quais:
com medidas
de
reestruturação

Empréstimos e adiantamentos objeto
de moratórias conformes com os
requisitos da EBA expiradas
dos quais: famílias
dos quais: sociedades não financeiras

Imparidade acumulada
Produtivos

Não
produtivos

Dos quais:
com medidas
de
reestruturação

29 488

26 388

11 719

3 101

2 921

-3 235

-1 495

-1 740

9 781
19 708

8 844
17 544

2 975
8 744

937
2 164

937
1 984

-968
-2 267

-307
-1 188

-661
-1 078

Modelo de Imparidade
A CCAML elabora as demonstrações financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade, adotadas,
por Regulamento da União Europeia e respeitando a estrutura conceptual para a preparação e apresentação de
demonstrações financeiras que enquadra aquelas normas, por via da determinação do Aviso do Banco de Portugal n.º
5/2015, de 7 de dezembro.
Neste sentido, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018 a metodologia de cálculo da imparidade resulta da adoção
dos requisitos e das linhas orientadoras previstos nos regulamentos aplicáveis, nomeadamente a Norma de
Internacional de Relato Financeiro 9 “Instrumentos Financeiros” (IFRS 9), por força do Regulamento (UE) 2016/2067 da
Comissão de 22 de novembro de 2016, da Instrução n.º 5/2013, do Banco de Portugal, sobre a imparidade da carteira
de crédito e do entendimento do Banco de Portugal quanto aos critérios de referência para mensuração de perdas de
crédito esperadas no contexto da aplicação da IFRS 9 divulgados em Carta Circular do Banco de Portugal n.º 62 de
2018.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________|

34

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA – C.R.L. – Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 Apartado 1085 2401-801 Leiria Telef.244 848 000 / Fax 244 848 009 geral@caixacreditoleiria.pt

www.caixacreditoleiria.pt

A mensuração das perdas de crédito assenta num modelo de perdas esperadas, onde as exposições são avaliadas
tendo em conta as alterações no risco de crédito ocorridas desde o reconhecimento inicial e com base no valor atual da
diferença entre os fluxos de caixa contratuais e os fluxos de caixa que a Instituição espera receber, incluindo os fluxos
de caixa provenientes da venda de colaterais recebidos.
Os ativos financeiros são divididos em 3 grupos de risco, dependendo da atribuição de um grau de degradação
significativa de risco de crédito:
Fase/Patamar 1 - Ativos sem aumento significativo de risco de crédito desde o reconhecimento inicial;
Fase/Patamar 2 - Ativos com aumento significativo de risco de crédito desde o reconhecimento inicial;
Fase/Patamar 3 - Ativos em imparidade.
Dependendo da classificação, as perdas de crédito são estimadas de acordo com os seguintes critérios:
- Perdas Esperadas a 12 meses (PD): perda esperada resultante de um evento de perda que ocorre nos 12 meses
após a data de cálculo, sendo aplicada para operações na fase 1;
- Perdas Esperadas Lifetime (PD ajustada): perda esperada obtida através da diferença entre os fluxos de caixa
contratuais e os fluxos de caixa que a entidade espera vir a receber até à maturidade do contrato, sendo aplicada para
operações das fases 2 e 3.
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Para que o modelo de imparidade tenha a maior adequação possível ao contexto económico e ao comportamento da
carteira de crédito, é efetuada uma revisão mensal da estimativa da imparidade, suportada na revisão trimestral da
imparidade de clientes de análise individual e na revisão trimestral e anual dos fatores de risco que incidem sobre a
restante exposição tratada coletivamente.
A mensuração de perdas esperadas inclui a exposição de outros ativos reconhecidos e mensurados ao custo
amortizado com uma expressão materialmente relevante, como são os casos dos depósitos em Instituições de Crédito
e os Títulos de Dívida. As suas especificidades próprias, com a ausência de informação histórica, conduzem a uma
avaliação das perdas esperadas que tem em consideração a informação de risco externa, como é o caso dos
indicadores de risco divulgados pelas Agências de Notação de Risco (ECAI), ou mesmo o reconhecimento de perdas
esperadas nulas em casos específicos, não se afigurando razoável a realização de uma procura exaustiva de
informação.
O modelo de imparidade está suportado numa estrutura de governação interna devidamente documentada e aprovada
pelo Conselho de Administração, de forma a assegurar uma adequada independência e segregação de funções. São
estabelecidas políticas e procedimentos que baseiam a sistematização do processo de quantificação da imparidade e a
validação dos seus pressupostos.
Moratórias públicas e privadas aplicadas a operações de crédito:
A moratória pública foi estabelecida através do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, e do Decreto-Lei 22-C/2021
de 22 de março, para proteção e apoio à liquidez e tesouraria, de famílias, empresas instituições particulares de
solidariedade social, associações sem fins lucrativos e demais entidades da economia social, por força dos impactos
económicos e financeiros da contração da atividade económica decorrente da pandemia da doença COVID-19.
Com os mesmos objetivos, a CCAML aderiu ao Protocolo sobre moratórias gerais de iniciativa privada a aplicar no
âmbito da pandemia COVID-19, promovido pela Associação Portuguesa de Bancos e pelas Instituições subscritoras,
tendo em vista a definição de condições gerais, transversais e harmonizadas de moratórias de âmbito privado, visando
assegurar um tratamento prudencial e contabilístico equiparado ao dispensado às moratórias legais.
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Ambas as moratórias têm o mesmo enquadramento prudencial e contabilístico que lhes é conferido pelas Orientações
relativas a moratórias públicas e privadas aplicadas a operações de crédito no contexto da pandemia COVID-19
(EBA/GL/2020/02), da EBA de 2 de abril de 2020. As Orientações estabelecem os termos e condições que a
prorrogação de prazos de pagamentos inerentes a operações de crédito, associada a uma moratória pública ou privada
criada no contexto da pandemia COVID-19, deve cumprir para não reconduzir à verificação de uma situação de
incumprimento do devedor, nem à verificação do conceito de medida de reestruturação, nos termos do artigo178.º do
Regulamento n.º 575/2013.
Em 31 de dezembro de 2021, as moratórias privadas e as estabelecias através do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de
março, encontram-se extintas, mantendo-se, apenas, ativas as moratórias concedidas em cumprimento do Decreto-Lei
22-C/2021 de 22 de março, que veio prorrogar os períodos de carência de capital em empréstimos com garantia do
setor público.
Análises de cenário:
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O modelo incorpora informação prospetiva nas análises de imparidade com o intuito de antecipar o reconhecimento de
perdas de crédito esperadas. É efetuada uma análise a fatores de influência sobre a experiência histórica, com base
numa análise de cenários, de forma a refletir as condições económicas atuais que não afetaram a totalidade do período
no qual se baseia o referido histórico, bem como as previsões de condições económicas futuras.
Neste âmbito, o Banco de Portugal determinou, através da Carta Circular (CC/2020/00000036, de 5 de junho de 2020),
sobre a utilização de projeções macroeconómicas na determinação de estimativas de perdas de crédito esperadas, no
contexto da aplicação da IFRS 9, durante o período caracterizado pela pandemia COVID-19, que as Orientações do
Banco Central Europeu (SSM-2020-0154, de 1 de abril), relativas à utilização de projeções na determinação de
estimativas de perdas de crédito esperadas, no contexto da aplicação da IFRS9 para as Instituições mais significativas,
se aplicam também às restantes.
Neste sentido, com o objetivo de assegurar uma utilização de parâmetros de risco adequados ao atual contexto, as
análises de cenário foram efetuadas de forma a não considerar apenas abordagens “through-the-cycle” ou “médias de
longo termo”, incorporando estimativas macroeconómicas confiáveis, através de uma análise aos fatores que possam
causar diferenças entre as perdas associadas às exposições de crédito e a experiência histórica é efetuada com o
objetivo de identificar um fator de ajustamento sobre a estimativa de imparidade.
O cenário espectável é ainda significativamente influenciado pelos impactos proporcionados pela crise e pelas medidas
e proteção ao crédito adotados para fazer face à pandemia provocadas pela Pandemia da doença COVID-19
Estimativa de imparidade:
Em 2021, verificou-se um crescimento de 9,3% do crédito produtivo, impulsionada pelo segmento de empresas (não
financeiras), que cresceram 8.866 milhares de Euros, e no segmento de Famílias (pessoas singulares e IPSS), que
cresceram 2.980 milhares de Euros. Para este efeito, além do crédito novo concedido, contribui, também, de forma
significativa a quantidade de pagamentos suspensos pelo efeito das moratórias.
O crédito não produtivo, que inclui além do crédito vencido com mais de 90 dias o crédito com reduzida probabilidade
de pagamento (situações de insolvência ou liquidação do devedor, existência de crédito com prestações de capital ou
juros vencidas há mais de 90 dias representativas de mais de 20% da exposição e todo o crédito reestruturado),
apresenta um decréscimo de 1.323 milhares de Euros, traduzindo uma redução de 25,9% no segmentos das
sociedades não financeiras e um crescimento de 40,1% nas famílias. O rácio de crédito não produtivo reduziu assim 1,4
pontos percentuais, fixando-se nos 5,0% no final de 2021.
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A cobertura de crédito não produtivo por imparidade (50,0%) decresceu 8,9 pontos percentuais, assim como o montante
total de imparidades (-16,7%). Para esta evolução, contribuiu, a redução da exposição não produtiva, com a resolução
de processos em contencioso mais antigos com uma taxa de cobertura por imparidades elevada.
(milhares de euros)

Rubricas
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Exposição
Produtivas
Administrações públicas
Outras empresas financeiras
Empresas não financeiras
Famílias
Não produtivas
Administrações públicas
Outras empresas financeiras
Empresas não financeiras
Famílias
Imparidade
Produtivas
Administrações públicas
Outras empresas financeiras
Empresas não financeiras
Famílias
Não produtivas
Administrações públicas
Outras empresas financeiras
Empresas não financeiras
Famílias
Rácio de crédito não produtivo
Cobertura de crédito não produtivo por
imparidade

31-12-2021
Valor
%
153 298
100,00
145 560
95,0
1 560
1,1
1 178
0,8
77 323
50,4
65 499
42,7
7 738
5,0
0
0,0
0
0,0
5 563
3,6
2 175
1,4
6 146
100,0
2 277
37,0
3
0,2
3
0,1

31-12-2020
Valor
140 239
131 178
33
169
68 458
62 518
9 061
0
0
7 508
1 553
7 383
2 044
0
1

%
100,0
93,5
0,02
0,1
48,8
44,6
6,5
0,0
0,0
5,4
1,1
100,0
27,7
0,0
0,01

Variação
Valor
%
13 059
9,31
14 382
10,96
1 527
4 627,27
1 009
597,04
8 865
12,94
2 981
4,76
-1 323
-14,60
0
0
-1 945
-25,90
622
40,05
-1 237
-16,75
233
11,39
4
2
200,00

1 817
454
3 869
0
0
2 814

29,4
7,3
63,0
0,0
0,0
45,8

1 565
478
5 339
0
0
4 740

21,2
6,5
72,3
0,0
0,0
64,2

252
-24
-1 470
0
0
-1 926

16,10
-5,02
-27,53
-40,63

1 055

17,2

599

8,1

456

76,12

5,0%

6,5%

-1,4 p.p.

50,0%

58,9%

-8,9% p.p.

No anexo II (Mensuração da imparidade da carteira de crédito e respetivas divulgações) é descrito o modelo, de forma
mais detalhada, quanto às suas características qualitativas e quanto aos resultados obtidos pela sua implementação
sobre a carteira de crédito da CCAML.
Requisitos de Capital:
Os Requisitos de Capital para Risco de Crédito são determinados a partir do Método-Padrão, definido no Regulamento
(UE) N.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho. No âmbito do processo de Autoavaliação da
adequação do capital (ICAAP) procede-se a uma análise do capital apurado, do qual é elaborado um relatório anual.
Em 2021 a exposição ponderada pelo risco de crédito decresceu 9,5%, em resultado, fundamentalmente, da redução
da exposição em Instituições de Crédito. Esta informação é mais detalhada na Disciplina de Mercado.
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Risco de Taxa de Juro da carteira bancária
O Risco de Taxa de Juro inerente à atividade financeira, manifesta-se quando ocorre uma variação da taxa de juro
perante divergências entre as maturidades de revisão das taxas entre ativos e passivos (Risco de reavaliação e risco de
curva de rendimentos), diminuindo a rendibilidade ou aumentando o custo financeiro. O Risco de taxa de juro pode
manifestar-se, também, em resultado de alterações no indexante (Risco de base), que no caso da CCAML está contido
ao indexante (Euribor), utilizado na carteira de empréstimos. O risco de opção não ocorre na CCAML, pela natureza dos
seus ativos.
O risco de taxa de juro é acompanhado trimestralmente, avaliando-se o impacto na margem financeira e nos fundos
próprios, de cenários de variação das taxas de juro sobre os gaps (diferencial entre ativos e passivos), obtidos através
da agregação em intervalos residuais de revisão de taxas, de todos os ativos e passivos sensíveis a estas variações.
Foram reforçados os procedimentos de monitorização, com adaptação aos novos requisitos normativos.
Na Disciplina de Mercado são efetuadas as divulgações mais pormenorizadas sobre as exposições ao risco de taxa de
juro da carteira bancária, nomeadamente a sua natureza e as medidas para avaliar o efeito de aumento e redução das
taxas no valor económico da Instituição
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Em 2021, as taxas de juro de referência para os empréstimos, situaram-se em níveis historicamente baixos, mantendo
a evolução descendente, persistindo a existência de valores negativos para os indexantes (Euribor). Prosseguiu-se uma
política de ajustamento na remuneração dos depósitos, reduzindo as taxas praticadas, em resultado das taxas
praticadas no mercado permitindo uma redução nos gastos de financiamento. Esta evolução descendente também
ocorreu nas taxas sobre as Obrigações do Tesouro, nomeadamente nas taxas praticadas no mercado secundário,
alcançando níveis historicamente baixos e negativos.
O Regulamento (UE) 2016/1011 do Parlamento Europeu e do Conselho (conhecida como EU Benchmark Regulation ou
BMR) veio estabelecer um quadro comum para assegurar que as taxas de juro de referência cumprem determinados
requisitos que garantam a sua fiabilidade e eficiência bem como protejam o consumidor e investidor, o que implicou um
conjunto de reformas, atualmente em curso, das taxas de juro de referência com implicações diversas para as
atividades das instituições financeiras. No que respeita a uma eventual substituição da Euribor, está em curso um
processo de revisão contratual para incluir a clausula da “fallback”.

Risco operacional
O Risco Operacional é o risco de perdas resultantes da inadequação ou deficiência de procedimentos, do pessoal ou
dos sistemas internos ou de eventos externos. Decorre da ocorrência de eventos em oito subcategorias: Fraude
Interna; Fraude Externa; Práticas em matéria de emprego e segurança no local de trabalho; Clientes, produtos e
práticas comerciais; Danos ocasionados em ativos físicos; Perturbação da atividade; Execução, entrega e gestão de
processos; Tecnologias de informação e comunicação.
A gestão do Risco Operacional permite um melhor entendimento e mitigação do perfil dos riscos das instituições. A
gestão do risco inclui os processos e identificação dos riscos, a medição e avaliação dos riscos, a monitorização da
exposição e a avaliação das necessidades de capital, adotando as medidas para o controlo e a mitigação dos riscos, e
o reporte aos órgãos de gestão e fiscalização sobre a exposição, controlos e níveis de capital. Os controlos do risco
operacional são incorporados nas atividades diárias, para assegurar, dentro do possível, a eficiência e a eficácia das
operações, que a informação é fidedigna, atempada e completa, e que a instituição está em conformidade com as leis e
os regulamentos.
Atendendo ao crescimento do potencial para a ocorrência de disrupções significativas nas operações bancárias com
origem em pandemias, desastres naturais, eventos destrutivos por falhas na cibersegurança ou na componente
tecnológica, a política de gestão do Risco Operacional visa também contribuir para o fortalecimento da capacidade da
CCAML para absorver os impactos de falhas operacionais significativas, incorporando nas suas componentes os
elementos essenciais para a resiliência operacional.
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Sendo um risco primordial em qualquer organização, assume particular importância pela complexidade das operações
realizadas e pela dependência que gera junto dos clientes, com repercussões ao nível da reputação, assumindo-se
como um risco materialmente relevante.
A gestão do risco operacional na CCAML encontra-se integrada no sistema de controlo interno e é transversal a toda a
organização, através de controlos de primeira linha nas unidades geradoras de negócio e funções de apoio ao negócio
(unidades geradoras de risco), controlos de segunda linha, essencialmente, pelo exercício das competências atribuídas
à função de gestão de riscos, e controlos de terceira linha assegurados pela Auditoria interna, que integra nos seus
planos de atividades de controlo sobre o riscos.
Foram identificados 136 eventos, o que representa uma redução de 62 face ao ano anterior e uma redução de 71
quando comparado com a média dos 5 anos anteriores, com um volume total de perdas financeiras efetivas (após
recuperação) de 13.480 Euros. Este decréscimo resulta da redução de participações de eventos suspeitos de fraude
externa, designadamente pelo uso de meios de pagamento. O tipo de eventos ocorridos com maior frequência está
relacionado com Execução, entrega e gestão de processos (36,5 por cento, crescendo 11,9 pontos percentuais face a
2020), seguido por eventos de Perturbação da atividade (32,1 por cento das ocorrências, registando um crescimento de
21,1 pontos percentuais), da Fraude externa (21,9 por cento, menos 33,9 pontos percentuais face ao anoa anterior), de
danos em ativos físicos (5,1 por cento) e de Práticas em matéria de emprego e segurança no local de trabalho (4,4%
dos eventos, menos 3,7 pontos percentuais).
Distribuição do tipo de eventos por frequência

2021
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Fraude Externa

2020

VAR P. P.

21,9%

55,8%

-33,9

Práticas em matéria de emprego e segurança no local de trabalho

4,4%

8,0%

-3,6

Danos ocasionais em ativos físicos

5,1%

0,5%

4,6

Perturbação da atividade

32,1%

11,1%

21,0

Execução, entrega e gestão de processos

36,5%

24,6%

11,9

0,0%

0,0%

0,0

Outros

Apesar de não terem proporcionado perdas financeiras diretas (em indemnizações ou coimas), foram, também,
analisados 18 eventos de perda momentânea na disponibilidade da prestação de serviços de pagamento que
proporcionaram paragens parciais na prestação de serviços de pagamento.
No que respeita ao PCN, no exercício em análise, além da manutenção dos procedimentos de contingência para a
COVID-19, foram dinamizadas ações previstas no Plano, com o objetivo de preparar a resposta operacional perante
eventos suscetíveis de perturbar o normal exercício da atividade, minimizando os seus impactos e eventuais perdas
financeiras, numa política de análise, revisão e reforço contínuo dos mecanismos de contingência.
No decurso da pandemia pela COVID-19 e dos eventos de contingência implementados, em conformidade com as
determinações legais e as recomendações da Direção Geral de Saúde, que asseguraram o cumprimento dos
procedimentos que determinam as regras de higienização e de distanciamento social nos locais de atendimento ao
público e nos locais de trabalho, atuando preventivamente quanto à ocorrência de eventos de contágio, assim como, da
implementação de procedimentos de trabalho à distância, não foram identificados eventos de risco com impacto
material, além do absentismo inerente ao isolamento profilático ou por contágio da doença.
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Risco de Liquidez e Financiamento
O Risco de liquidez manifesta-se sempre que existe um desfasamento entre os fluxos de pagamento e de recebimento
(Risco de mismatch), em resultado da natureza, volatilidade e maturidade dos mesmos, gerando dificuldades em
cumprir com os compromissos assumidos, nas datas acordadas. Manifesta-se, também, sempre que existam
constrangimentos no cumprimento do crédito intradiário (Risco intradiário). O Risco de financiamento manifesta-se
sempre que existam constrangimentos no financiamento (retalho ou por grosso) o Risco de custo de financiamento
sempre que o custo de financiamento supere as projeções efetuadas no plano de negócio.
A CCAML tem implementado um processo de ILAAP que especifica as políticas e os procedimentos para identificar,
medir, gerir e monitorizar o risco de liquidez e de financiamento, de forma a assegurar que se mantêm os níveis
adequados de liquidez num horizonte temporal adequado, tendo presente as orientações da EBA, de acordo com o
princípio da proporcionalidade, atendendo à natureza, escala e complexidade das atividades exercidas.
A CCAML detém no seu balanço uma posição significativa de ativos de elevada liquidez, que proporcionam reservas
confortáveis para assegurar uma dimensão mínima de liquidez adequada e absorver possíveis choques,
proporcionando os instrumentos necessários para manter ou repor os níveis adequados de liquidez, cobrindo os riscos
a que está ou possa estar exposta.
O financiamento resulta dos depósitos de clientes de retalho, com muito reduzida concentração, e dos fundos próprios,
assegurando-se o acesso a mecanismos alternativos de financiamento em contingência.
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A CCAML não tem risco de exposição cambial ou intragrupo e não recorre ao financiamento por grosso.
Para o seu acompanhamento e controlo é efetuada uma medição mensal, através da análise dos prazos residuais de
maturidades dos diferentes ativos e passivos do Balanço, dos elementos que proporcionam e dos que requerem
liquidez, tanto do período como acumulados, com o reporte efetuado ao Banco de Portugal no âmbito do COREP
(Common Reporting, estabelecido pelo Regulamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junho).
Os indicadores de liquidez evidenciam uma estrutura financeira “desalavancada”, apresentando um rácio de cobertura
de liquidez de curto prazo de 4.306 por cento (valor significativamente superior aos limites mínimos de 100 por cento
com a implementação total dos novos requisitos) e de cobertura de liquidez a médio prazo de 381.98 por cento.
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8. DIMENSÃO E ÁREA DE MEIOS
8.1 – Dimensão
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Da análise e interpretação aos indicadores de dimensão, apresentados no quadro abaixo, concluímos que a dimensão
da CCAML tem vindo a consolidar-se, gradualmente, desde 2019. Comparando os resultados alcançados no exercício
de 2021, com os alcançados nos dois exercícios anteriores, concluímos que a generalidade dos indicadores de
dimensão da CCAML cresceram de forma continuada, consolidaram-se ou então mantiveram-se praticamente
inalterados, exceto no número de contas de DO ativas e no número de colaboradores que nestes últimos anos
decresceram. O Ativo líquido do balanço, o Ativo líquido médio e o número de Terminais de pagamento automático têm
vindo a crescer consecutivamente.
INDICADORES DE DIMENSÃO

Unidade

2021

2020

2019

Ativo líquido do balanço

mil euros

766 893

747 683

684 588

Ativo líquido médio

mil euros

765 075

724 288

664 570

Recursos próprios do balanço

mil euros

100 348

101 158

100 259

Recursos próprios médios

mil euros

99 959

101 232

100 078

Número de trabalhadores

unidades

98

100

103

Agências

unidades

13

13

13

Contas de D.O. ativas

unidades

41 539

43 734

46 690

Caixas Automáticos

unidades

27

27

25

Terminais pagamento automático

unidades

559

521

503

8.2 – Recursos humanos
8.2.1 – Quadro de pessoal
Durante o exercício de 2021, o quadro de pessoal da CCAML
registou quatro saídas, compensadas apenas por duas novas
entradas, apresentando ao seu serviço, no final do ano, o total
de 98 colaboradores, dos quais 59 por cento correspondem a
homens e 41 por cento a mulheres.

O número de colaboradores com habilitações de nível
superior, compreendendo colaboradores com bacharelato,
licenciatura, mestrado, pós-graduação e doutoramento,
aumentou em 2021, visto que entraram 2 novos
colaboradores com formação superior, enquanto que o
agregado da Outra formação baixou, em número, quatro
unidades.
Para esta diminuição na categoria “Outra formação”
contribuíram o falecimento de um colaborador e a saída
de outros 3 por efeitos da reforma.
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Quanto à estrutura etária, em 2021 notou-se um acréscimo da
percentagem de colaboradores com mais de 45 anos fixandose em 76 por cento (+ 3 pontos percentuais do que em 2020).
Para este aumento, não obstante a saída de 4 colaboradores,
três por efeitos de reforma e um por falecimento, todos com
idades superiores àquele indicador, contribuíram os
colaboradores que atingiram aquele limiar.

8.2.2 – Formação
Acreditando que é pelo conhecimento que se reconhece e retém o talento individual de cada ativo humano, a CCAML
investe em permanência no desempenho e implementação de formação distintiva e motivadora que permita assegurar a
melhoria dos desempenhos e possibilite o desenvolvimento e a evolução dos colaboradores na organização.
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O ano de 2021 tal como o ano de 2020 ficaram marcados como anos de exceção devido ao contexto de pandemia
mundial vivido, obrigando as entidades a reajustar os seus meios e as formas de formação, para garantir a prossecução
dos objetivos formativos traçados.
Perante este cenário, o Gabinete de Formação, no ano de 2021, deu continuidade ao exercício da sua atividade
apresentando como responsabilidades principais o acompanhar da evolução do negócio bancário e o detetar de
eventuais necessidades formativas dos colaboradores, tendo sempre em vista o desenvolvimento das suas
competências profissionais e pessoais.
Em termos globais foram realizadas 57 ações formativas, a que corresponderam 4.053 horas de formação, com uma
média aritmética de cerca de 41 horas por colaborador.
O plano de formação executado teve em consideração a especificidade das funções e área de negócio de cada
colaborador, tanto na formação comportamental como técnica, dando sequência à sua estratégia de valorizar os
recursos humanos, acrescentar qualidade ao desempenho pessoal e profissional, aumentar a responsabilidade
profissional e desenvolver a cultura de interdependência e respeito, pautada por elevados padrões de ética.
Para 2021, mantiveram-se as metodologias utilizadas nas ações formativas do ano anterior, tendo sido ajustadas em
função da pandemia e da altura do ano, contudo centraram-se, essencialmente, na formação e-learning e Webinar.
Pontualmente e, sempre que possível, de forma muito residual, mas gradual, recorreu-se a formação presencial e
workshops/seminários/conferências.
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FORMAÇÃO
(em número)

Rubricas

2021

Variação

2020

Ações formativas:

N.º

%

57

58

-1

-1,72

- Internas

12

6

6

100,00

- Externas

45

52

-7

-13,46

468,5

985,5

-517

-52,46

4 053,0

6 317,0

-2 264

-35,83

16 903,29

24 125,00

-7 221,71

-29,93

Horas de formação
Horas de formação acumuladas dos colaboradores
Investimento em formação (euros)

No ano de 2021, contabilizaram-se 45 ações de formação externa, que se traduziram em cerca de 437 horas de
formação (essencialmente formação via e-learning), resultantes das seguintes ações:
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Formação Externa

Colaboradores Horas
2,0

Horas
acumuladas

1

Evolução dos serviços TARGET

4,0

8,0

2

Webinar Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho

1,0

2,0

2,0

3

Formação Avançada em Compliance

2,0

72,0

144,0

4

Programa de Especialização em Cibersegurança e Segurança da Informação

1,0

26,0

26,0

5

Webinar | Gestão de Pessoas em Teletrabalho

1,0

1,0

1,0

6

Evolução serviços TARGET – Gestão de Liquidez

4,0

2,0

8,0

7

Formação PBCFT - Alterações Decorrentes da Lei nº 58/2020

23,0

4,0

92,0

8

Evolução dos serviços TARGET -funcionalidades para gestão de liquidez

4,0

3,0

12,0

A Reestruturação Financeira de uma Empresa - os aspetos essenciais para uma reestruturação bemsucedida

1,0

3,5

3,5

9

10 Folha de Cálculo

1,0

50,0

50,0

Evolução dos serviços TARGET - Das mensagens FIN (MT) para as pacs: fluxos e principais campos
11 das mensagens

5,0

1,5

7,5

12 Curso de conformação para mediadores de seguros - pessoas singulares

1,0

20,0

20,0

13 Formação Liberty - Introdução às técnicas de venda

60,0

20,0

1 200,0

14 Master Class - O FUTURO DA BANCA E A TRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

3,0

2,0

6,0

15 Comercialização de Crédito Hipotecário - Vertente comercial - 2020

1,0

25,0

25,0

16 Comercialização de Crédito aos Consumidores - 2020

10,0

25,0

250,0

17 Comercialização de Crédito Hipotecário - Vertente comercial - 2021

7,0

25,0

175,0

18 Reestruturações de Empresas e Créditos

5,0

7,5

37,5

19 Conceitos Gerais do Regime Jurídico da Distribuição de Seguros

5,0

15,0

75,0

20 Conhecimento de Moeda Euro

40,0

2,0

80,0

21 Conhecimento de Nota Euro

2,0

4,0

8,0

22 Formação Avançada em Compliance - Módulo de Compliance

2,0

12,0

24,0

23 Evolução dos serviços TARGET: Sessões de formação de junho

5,0

3,0

15,0

24 Comercialização de Crédito aos Consumidores - 2021

20,0

25,0

500,0

25 Conhecimento de Moeda Euro

2,0

2,0

4,0

26 Conhecimento de Nota Euro

2,0

4,0

8,0

27 Conformação para Mediadores de Seguros e Resseguros - BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

10,0

5,0

50,0
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TARGET- “Graphical User Interface do Central Liquidity Management (CLM) e do Real-Time Gross
28 Settlement (RTGS)”

4,0

3,0

12,0

29 TARGET - “Configuração de dados de referência”

3,0

3,0

9,0

30 Cálculo e Processamento Salarial

2,0

6,0

12,0

31 Responsible Business

4,0

3,0

12,0

32 Target - Testes de certificação

6,0

2,0

12,0

33 Conformação para Mediadores de Seguros e Resseguros - BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

21,0

5,0

105,0

34 Avaliações para o setor financeiro

1,0

4,0

4,0

35 Conhecimento de Moeda Euro

2,0

2,0

4,0

36 Sustentabilidade no Sector Financeiro

1,0

25,0

25,0

37 Sustentabilidade: um novo currículo para os Boards | Programa de Formação para Alta Direção

3,0

3,0

9,0

38 Prevenção de Branqueamento de Capitais

30,0

7,0

210,0

39 As principais alterações à Lei-Quadro de Fundações

2,0

1,0

2,0

40 SWIFT – Utilizador 1

1,0

2,5

2,5

41 SWIFT - Utilizador 2

1,0

3,0

3,0

42 SWIFT - Utilizador 3

1,0

0,5

0,5

43 SWIFT - Utilizador 4

1,0

1,0

1,0

44 Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation

1,0

1,5

1,5

45 SWIFT - Utilizador 5

1,0

1,0

1,0

307

437

3 257
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TOTAIS

A formação interna realizada em 2021, resultou em 12 ações de formação levadas a cabo por colaboradores da própria
instituição, tendo sido investido na sua própria formação para poderem posteriormente transmitir o seu conhecimento a
todos. Resultando nas seguintes ações:
Formação Interna

Colaboradores Horas

Horas
acumuladas

1

Real Vida Seguros - Webservice e Produtos Vida Risco

31

1,0

31,0

2

Seguros Vida, Crédito Habitação e Outros - Garantias e Exclusões

24

1,5

36,0

3

Seguros - Reunião III

44

1,0

44,0

4

Reunião Interna - Assuntos Diversos

56

3,5

196,0

5

Reunião Formativa Área de Crédito - Anexos de Crédito Hipotecário

40

1,5

60,0

6

Acolhimento à Função de Caixa

2

7,0

14,0

7

Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

2

1,5

3,0

8

Reunião de Comissão de Crédito

23

9,0

207,0

9

Reunião Área de Crédito - Acompanhamento de Clientes com Moratória e Linhas de Crédito e
Instrução nº 13/20 - Procedimento de Monitorização e Medidas de Reestruturação

11

2,0

22,0

10 Prevenção de BC/FT - Update

64

1,0

64,0

11 CI nº 19/2021 de 27 de setembro

68

1,5

102,0

12 Crédito - Instrução nº 06/15 PARI - Plano de Ação para Risco de Incumprimento

17

1,0

17,0

382

31,5

796

TOTAIS
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8.3 – Recursos tecnológicos e informáticos
Os recursos tecnológicos e informáticos são cada vez mais imprescindíveis em qualquer instituição de crédito devido às
exigentes e constantes alterações normativas impostas ao setor bancário e à contínua evolução dos níveis de
operacionalidade, de segurança e das necessidades dos clientes.
Qualquer manutenção, mudança, transformação ou inovação carecem, quase obrigatoriamente, de um
acompanhamento desta área, obrigando a investimentos consideráveis. Em 2021 foram implementadas e adaptadas
um conjunto de ações de desenvolvimento das quais destacamos:
1. - Implementação de novo Software e/ou melhorias na Aplicação Bancária Central devido a novas normas
legais de autoridades externas ou devido a necessidades internas da instituição:
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Prestação de serviços de manutenção aplicacional – Core Bancário – nomeadamente ao nível da solução
de faturação;
Serviço de Desenvolvimento/Atualização de Aplicações – Internet/segurança de controlos, sensores
PRTG, Firewalls, entre outras;
Subsistema de Homebanking (HB) – Implementação de melhoramentos de vários módulos,
nomeadamente pagamentos, APPs Mobile, PSD2, certificação telemóvel do cliente, documentos digitais,
reportes, entre outros;
Atualização do SO dos servidores para Windows 10 – Subsistema SWIFT/AT2 Banking;
Transferências imediatas;
Novos cartões 3D Secure;
IVAucher.

- Adaptação dos módulos aplicacionais, devido a normas legais/reguladoras:




Novo módulo KYT DCS – AML – Prevenção e controlo do BCFT – Implementação/integração da solução
e ligação ao Core (hardware/software);
Melhorias desenvolvidas na ficha de cliente, com integração de novos campos e registo de
consentimentos sobre tratamento de dados pessoais;
Nova aplicação para registo de pagamentos TARGET

2. - Hardware e Comunicações
Para a operacionalização dos novos postos FrontOffice de atendimento individuais (BOXs clientes) adquiriram-se:



Novas estações de trabalho;
Novos monitores de 22´para as novas estações de trabalho.
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8.4 – Meios de pagamento
A área de prestação de Serviços de Pagamento reforçou a dinâmica de crescimento dos anos anteriores, refletindo uma
aceitação por parte dos clientes mais significativa das soluções disponibilizadas, após promoção das mesmas junto das
agências.
A emissão de cartões bancários registou um crescimento global de 0,6 por cento no número de cartões ativos,
verificando-se um crescimento de 0,7 por cento no número de cartões de débito e um decrescimento de 2,3 por cento
no número de cartões de crédito.
O número de cartões de crédito resulta da parceria existente com a Unicre, S.A., através da emissão de cartões
Unibanco com a marca da CCAML, representando um volume pouco expressivo na carteira de cartões desta (cerca de
3 por cento) comparativamente a posições existentes no mercado por outras instituições, refletindo claramente uma
postura de contenção na dinamização comercial deste tipo de cartões.
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Em 2021, mantendo a tendência favorável dos últimos anos, os Terminais de Pagamento Automático registaram um
crescimento de cerca de 7,3 por cento, os Caixas Automáticos mantiveram-se inalterados e os levantamentos nos
Caixas Automáticos, não obstante terem resultado de uma redução em número de operações, aumentaram no
montante de dinheiro levantado, a que correspondeu um crescimento de 8,2 por cento (+ cerca de 6,9 milhões de euros
levantados).
O Serviço CCAML On-Line mantém e reforça a tendência de expansão de anos anteriores registando um crescimento
de 11,9 por cento no número total de contratos ativos. O número de clientes Particulares com adesão ao serviço OnLine fixou-se em 1.736 contratos e o número de clientes Empresas elevou-se em 371 contratos, traduzindo, face a
2020, a uma taxa de crescimento superior a 30 por cento para os particulares e uma taxa de decrescimento superior a
32 por cento para as empresas.
Os extratos eletrónicos ativos acumulados, não obstante o número de novos contratos se ter contraído ligeiramente no
período em apreço, registaram uma tendência favorável, evidenciando um crescimento de 11,2 por cento (+ 2.303
contratos).
SERVIÇOS DE PAGAMENTO
Rubricas
CARTÕES (n.º):
Cartões de débito
Cartões de crédito
CAIXAS AUTOMÁTICOS (n.º):
Número de operações (n.º)
Levantamentos (milhões de euros)
TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO (TPA):
Contratos em vigor (n.º)
Operações (n.º)
Operações de baixo valor e outros canais (n.º)
HOMEBANKING - SERVIÇO ON-LINE (n.º)
Particulares - Novos contratos (n.º)
Empresas - Novos contratos (n.º)
Total de contratos HB ativos - acumulados
EXTRATOS ELETRÓNICOS ACUMULADOS (N.º)
Extratos eletrónicos - novos contratos (n.º)
Total de extratos eletrónicos ativos - acumulados

2021
Valor
%
31 348 100,00
30 437 97,09
911
2,91

2020
Valor
%
31 165 100,00
30 233 97,01
932
2,99

Variação
Valor
%
183
0,58
204
0,67
-21
-2,25

27

-

27

-

0

0,00

1 862 237
90,50

-

1 888 465
83,64

-

-26 228
6,86

-1,38
8,20

559
1 911 582
1 729 921
2 107
1 736
371
12 191

100,00
82,39
17,61
-

521
1 754 080
1 221 831
1 881
1 332
549
10 896

100,00
70,81
29,19
-

38
157 502
508 090
226
404
-178
1 295

7,29
8,97
41,58
12,01
30,33
-32,42
11,88

2 490
22 923

-

2 526
20 620

-

-36
2 303

-1,42
11,16
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9. RESULTADOS, EFICIÊNCIA E RENDIBILIDADE
9.1 – Análise e decomposição dos resultados
O Resultado líquido do exercício, após a dedução dos impostos, fixou-se em 1.739 milhares de euros, a que
correspondeu uma variação desfavorável, face ao ano 2020, de cerca de 17 por cento (- 348,8 milhares de euros).
O comportamento de cada variável (com impacto positivo ou negativo) influenciou, individualmente, a formação do
agregado “Lucros ou Prejuízos de unidades operacionais em continuação antes de impostos”, tendo-se registado uma
variação global desfavorável de 630,1 milhares de euros.
As variáveis que contribuíram, de forma mais favorável, para a formação deste agregado foram os aumentos das
rubricas: Ganhos com taxas e comissões (+ 1.180,4 milhares de euros); Ganhos com o desreconhecimento de ativos e
passivos financeiros (+ 314,9 milhares de euros); Outras receitas operacionais líquidas (+ 108,2 milhares de euros); e a
redução das rubricas: Imparidades ou reversão de imparidades de ativos financeiros (- 791,2 milhares de euros);
Imparidades ou reversão de imparidades de ativos não financeiros (- 30,6 milhares de euros); e Depreciações (-10,6
milhares de euros).
Os maiores impactos negativos decorreram, essencialmente, da evolução desfavorável, face ao ano de 2020, das
rubricas: Receita Líquida dos Juros (- 2.498 milhares de euros); Despesas administrativas (+ 381,1 milhares de euros);
e Perdas com o desreconhecimento de ativos não financeiros (- 124,5 milhares de euros).
EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS
(valores em euros)

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Rubricas

2021

Variação

2020

Valor
Receitas de juros

%

8 488 408,00

10 736 392,46

-2 247 984,46

-20,94

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

2 463 156,34

2 792 720,98

-329 564,64

-11,80

5 929 175,34

7 808 556,53

-1 879 381,19

-24,06

0,00

0,00

0,00

-

96 076,32

135 114,95

-39 038,63

-28,89

0,00
756 657,76

0,00
506 693,79

0,00
249 963,97

49,33

(Passivos financeiros detidos para negociação)

0,00

0,00

0,00

-

(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através
dos resultados)

0,00

0,00

0,00

-

(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)

141 668,04

464 677,50

-323 009,46

-69,51

(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de
juro)

0,00

0,00

0,00

-

7 179,97

7 207,08

-27,11

-0,37

607 809,75
7 731 750,24

34 809,21
10 229 698,67

573 000,54
-2 497 948,43

1.646,11
-24,41

Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente
contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através
dos resultados
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro
rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de
juro
Outros ativos
Receitas com juros sobre passivos
(Despesas com juros)

(Outros passivos)
(Despesas com juros sobre ativos)
MARGEM FINANCEIRA
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(Despesas com capital social reembolsável a pedido)

459,21

7 123,36

-6 664,15

-93,55

20 020,00

22 594,16

-2 574,16

-11,39

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

20 020,00

22 594,16

-2 574,16

-11,39

0,00

0,00

0,00

-

2 761 428,06

1 580 129,93

1 181 298,13

74,75

308 413,27

307 515,79

897,48

0,29

232 783,90

-82 156,13

314 940,03

-383,34

232 783,90

-82 156,13

314 940,03

-383,34

Ativos financeiros pelo custo amortizado

0,00

0,00

0,00

-

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

0,00

0,00

0,00

-

Outros
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros
detidos para negociação, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não
negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo
valor através dos resultados, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros
contabilizados pelo justo valor através dos resultados,
valor líquido
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura,
valor líquido
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor
líquido
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de
ativos não financeiros, valor líquido
Outras receitas operacionais
(Outras despesas operacionais)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

333,78

505,68

-171,90

-33,99

0,00

0,00

0,00

-

5 075,02

-427,20

5 502,22

-1 287,97

0,00

124 547,64

-124 547,64

-100,00

436 495,35
401 064,54
10 477 949,33

338 891,91
411 696,74
11 487 448,77

97 603,44
-10 632,20
-1 009 499,44

28,80
-2,58
-8,78

7 604 438,00

7 223 332,75

381 105,25

5,27

(Despesas de pessoal)

4 724 843,48

4 642 078,24

82 765,24

1,78

(Outras despesas administrativas)

2 879 594,52

2 581 254,51

298 340,01

11,55

41 277,88

37 736,87

3 541,01

9,38

(Depreciação)

522 326,27

532 933,76

-10 607,49

-1,99

(Ativos fixos tangíveis)

396 235,38

489 402,07

-93 166,69

-19,03

(Propriedades de investimento)
(Outros ativos intangíveis)
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido

0,00
126 090,89
0,00

0,00
43 531,69
0,00

0,00
82 559,20
0,00

189,65
-

0,00

0,00

0,00

-

Receitas de dividendos
Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente
contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro
rendimento integral
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos
e associadas contabilizados por um método diferente do
método da equivalência
Receitas de taxas e comissões
(Despesas de taxas e comissões)

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de
ativos e passivos financeiros não mensurados pelo
justo valor através dos resultados, valor líquido
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro
rendimento integral

(Despesas administrativas)

(Contribuições em numerário para fundos de resolução
e sistemas de garantia de depósitos)

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro
rendimento integral
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Ativos financeiros pelo custo amortizado
(Provisões ou reversão de provisões (-))

0,00

0,00

0,00

-

9 415,00

-18 820,01

28 235,01

-150,02

0,00

0,00

0,00

-

9 415,00

-18 820,01

28 235,01

-150,02

0,00

0,00

0,00

-

-113 643,33

677 545,23

-791 188,56

-116,77

0,00

0,00

0,00

-

-113 643,33

677 545,23

-791 188,56

-116,77

0,00

0,00

0,00

-

-28 813,46

1 794,88

-30 608,34

-1 705,31

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-

0,00
-28 813,46
0,00

0,00
1 794,88
0,00

0,00
-30 608,34
0,00

-1 705,31
-

0,00

0,00

0,00

-

10 600,00

50 729,30

-40 129,30

-79,10

2 453 548,97

3 083 654,59

-630 105,62

-20,43

714 109,49

995 369,97

-281 260,48

-28,25

416 092,56

995 369,97

-579 277,41

-58,19

298 016,93

0,00

298 016,93

-

1 739 439,48

2 088 284,62

-348 845,14

-16,70

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

1 739 439,48

2 088 284,62

-348 845,14

-16,70

0,00

0,00

0,00

-

1 739 439,48

2 088 284,62

-348 845,14

-16,70

(Compromissos de pagamento para fundos de
resolução e sistemas de garantia de depósitos)
(Compromissos e garantias concedidos)
(Outras provisões)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos
financeiros não mensurados 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, empreendimentos
conjuntos e associadas)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos
não-financeiros)
(Ativos fixos tangíveis)
(Propriedades de investimento)
(Goodwill)

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

(Outros ativos intangíveis)
(Outros)
Goodwill negativo reconhecido nos resultados
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos
em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e
associadas contabilizada pelo método da equivalência
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e
grupos para alienação classificados como detidos para
venda não elegíveis como unidades operacionais
descontinuadas
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES
OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE
IMPOSTOS
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas
com os resultados de unidades operacionais em
continuação)
(Despesas ou receitas (-) com impostos correntes
relacionadas com os resultados de unidades operacionais
em continuação)
(Despesas ou receitas (-) com impostos diferidos
relacionadas com os resultados de unidades operacionais
em continuação)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES
OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO
DE IMPOSTOS
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais
descontinuadas após dedução de impostos
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais
descontinuadas antes de impostos
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com
unidades operacionais descontinuadas)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não
controlam]
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe
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Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

As Receitas dos juros são formadas em grande parte pelos juros recebidos da rubrica Ativos financeiros pelo custo
amortizado (com cerca de 70 por cento) e pela rubrica Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento
integral (com cerca de 29 por cento), enquanto que, as Despesas com juros são formadas, essencialmente, pelas
Despesas com juros sobre ativos (absorvendo cerca de 80 por cento) e pelos Passivos financeiros mensurados pelo
custo amortizado (com cerca de 19 por cento).

FORMAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DOS JUROS
(milhares de euros)

Rubricas

2021
Valor

2020
%

Valor

Variação
%

Receitas de juros, das quais:

8 488 100,00

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento
integral

2 463

29,02

2 793

Ativos financeiros pelo custo amortizado: Títulos de dívida

2 904

34,21

Ativos financeiros pelo custo amortizado: Empréstimos

3 015

Ativos financeiros pelo custo amortizado: Adiantamentos
Outros ativos

Valor

10 736 100,00

%

-2 248

-20,93

26,01

-330

-11,81

4 508

41,99

-1 604

-35,58

35,52

3 238

30,16

-223

-6,88

10

0,12

62

0,58

-52

-83,87

96

1,13

135

1,26

-39

-28,88

Despesas com juros, das quais:

757 100,00

507 100,00

250

49,30

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

142

18,73

465

91,72

-323

-69,46

7

0,94

7

1,38

0

0,00

Despesas com juros sobre ativos

608

80,33

35

6,90

RECEITA DOS JUROS LÍQUIDA

7 731

0,00

10 229

0,00

Outros passivos

573 1.637,14
-2 498

-24,42
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Em 2021, a Receita dos juros líquida, também conhecida de Margem financeira, fixou-se em 7.731 milhares de euros, a
que correspondeu um decréscimo, face ao ano 2020, de cerca de 24,4 por cento (- 2.498 milhares de euros).

FORMAÇÃO DAS TAXAS E COMISSÕES LÍQUIDAS
Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

(milhares de euros)

Rubricas
Receitas de taxas e comissões, das quais:

2021
Valor

2020
%

Valor

Variação
%

Valor

%

2 761

100,00

1 580

100,00

1 181

74,74

66

2,42

49

3,12

17

34,69

2 306

83,51

1 310

82,89

996

76,03

387

14,02

220

13,91

167

75,90

2

0,06

1

0,08

Despesas de taxas e comissões, das quais:

308

100,00

308

100,00

0

0,00

Por serviços bancários prestados por terceiros

287

93,21

287

93,31

0

0,00

21

6,79

21

6,69

0

0,00

2 453

0,00

1 272

0,00

1 181

92,84

Por garantias prestadas
Por serviços prestados
Por operações realizadas para conta de terceiros
Outras comissões recebidas

Outras comissões pagas
TAXAS E COMISSÕES LÍQUIDAS

0 100,00

Em 2021 as Taxas e comissões líquidas expandiram-se fixando-se em 2.453 milhares de euros, a que correspondeu
um acréscimo, face ao ano de 2020, de cerca de 93 por cento (+ 1.181 milhares de euros).
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9.2 – Receitas operacionais totais, líquidas

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

No ano de 2021, as Receitas operacionais totais, líquidas, fixaram-se em 10.478 milhares de euros, situando-se abaixo
do montante registado no ano anterior, em 1.009 milhares de euros (- 8,8 por cento), tendo contribuído fortemente para
esta variação desfavorável, o decrescimento da rubrica Receita líquida dos juros no montante de 2.498 milhares de
euros.

No ano em análise, foi possível apurar uma Receita dos juros líquida de 7.731 milhares de euros, a que correspondeu
uma parcela de cerca de 74 por cento da formação total das Receitas operacionais líquidas, contra 23 pontos de
percentagem referente às Taxas e comissões líquidas.
FORMAÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS LÍQUIDAS
(milhares de euros)

2021

2020

Variação

Rubricas
Valor

%

Valor

%

Valor

%

Receita dos juros líquida (Margem financeira)

7 731

73,79

10 229

89,05

-2 498

-24,42

Taxas e comissões líquidas

2 453

23,41

1 272

11,08

1 181

92,84

Outras receitas ou despesas operacionais líquidas

294

2,80

-14

-0,13

308

-2.200,00

RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS LÍQUIDAS

10 478

100,00

11 487

100,00

-1 009

-8,78
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Na perspetiva da aplicação/distribuição das Receitas operacionais totais, líquidas, constatou-se que as Despesas de
pessoal passaram a ser a rubrica que absorveu a maior fatia do produto bancário com 45,1 por cento, face aos 40,4 do
ano anterior, seguindo-se a rubrica Outras despesas administrativas com 27,5 por cento (22,5 em 2020) e, finalmente,
as Receitas operacionais totais, líquidas, com 27,4 por cento (37,1 em 2020).

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

APLICAÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS LÍQUIDAS
(milhares de euros)

Rubricas

2021
Valor

2020
%

Valor

%

Despesas de pessoal

4 725

45,09

4 642

40,41

Outras despesas administrativas

2 880

27,48

2 581

22,47

Receitas operacionais após dedução das despesas administrativas

2 873

27,43

4 264

37,12

10 478

100,00

11 487

100,00

RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS LÍQUIDAS
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9.3 – Eficiência
Em 2021 o rácio que mede o peso das Despesas de funcionamento nas Receitas operacionais totais, líquidas - rácio
cost-to-income – tal como no ano anterior, evidenciou uma degradação do indicador, registando um aumento de cerca
de 10,1 pontos percentuais face ao ano de 2020, fixando-se na percentagem de 78,0 face aos 67,9 por cento,
verificados no período homólogo anterior.
Esta perda de eficiência resultou do decréscimo das Receitas operacionais totais, líquidas (no montante total de 1.009
milhares de euros) e do aumento das Despesas de funcionamento, Depreciações e Contribuições em numerário para
fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos (num montante total de 374 milhares de euros).
CÁLCULO DO RÁCIO DE EFICIÊNCIA TOTAL (cost-to-income)
A. Despesas de pessoal
B. Despesas administrativas
C. Depreciação
D. Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas garantia de depósitos
E. Despesas funcionamento (A+B) + Depreciações (C) + Contribuições FR e FGD (D)
F. RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS LÍQUIDAS
G. RÁCIO COST-TO-INCOME (E/F)

Unidade
mil euros
mil euros
mil euros
mil euros
mil euros
mil euros
%

2021
4 725
2 880
522
41
8 168
10 478
77,95

2020
4 642
2 581
533
38
7 794
11 487
67,85

EVOLUÇÃO DOS GASTOS DE ESTRUTURA
(milhares de euros)
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Contas
1. Despesas de pessoal
Remuneração de órgãos de gestão e fiscalização
Remuneração de empregados
Encargos sociais obrigatórios
Outros custos com pessoal
2. Outras despesas administrativas
Fornecimento de terceiros
Rendas e alugueres
Comunicações
Deslocações, estadas e representações
Publicidade e edição de publicações
Conservação e reparação
Transportes
Formação de pessoal
Seguros
Serviços especializados
Outros serviços de terceiros
3. Depreciações
Imóveis
Equipamento
Outros ativos tangíveis
Ativos intangíveis
4. Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas garantia de
depósitos
5. TOTAL DOS CUSTOS DE ESTRUTURA
6. RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS LÍQUIDAS
Receita dos juros líquida
Outras receitas ou despesas operacionais líquidas, incluindo as taxas e comissões
7. RÁCIO COST-TO-INCOME (5/6)

Variação
Valor
%

2021

2020

4 725
450
3 224
995
56
2 880
174
15
213
27
29
216
83
18
33
1 608
464
522
213
181
3
125

4 642
454
3 168
964
56
2 581
235
14
189
27
30
169
81
25
33
1 456
322
533
216
270
4
43

83
-4
56
31
0
299
-61
1
24
0
-1
47
2
-7
0
152
142
-11
-3
-89
-1
82

1,78
-0,88
1,76
3,21
0,00
11,58
-25,95
7,14
12,69
0,00
-3,33
27,81
2,46
-28,00
0,00
10,43
44,09
-2,06
-1,38
-32,96
-25,00
190,69

41

38

3

7,89

8 168

7 794

374

4,80

10 478 11 487
-1 009 -8,78
7 731 10 229
-2 498 -24,42
2 747 1 258
1 489 118,36
77,95% 67,85% 10,10 p.p. 14,89
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EFICIÊNCIA RELATIVA
(em percentagem)

Rácios

2021

2020

Valor

em %

1. Despesas de pessoal / Receitas operacionais totais, líquidas

45,09

40,41

4,68

p.p.

11,58

2. Despesas administrativas / Receitas operacionais totais, líquidas

27,48

22,47

5,01

p.p.

22,29

4,99

4,64

0,35

p.p.

7,54

0,39

0,33

0,06

p.p.

18,18

77,95

67,85

10,10

p.p.

14,89

3. Depreciações / Receitas operacionais totais, líquidas
4. Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de
garantia de depósitos
5. RÁCIO COST-TO-INCOME (1+2+3+4)

INDICADORES DE FUNCIONAMENTO/PRODUTIVIDADE

Unidade

Ativo líquido / N.º de trabalhadores

mil euros

7 825

7 477

%

0,99%

0,97%

mil euros

6 708

6 346

%

0,72%

0,73%

Despesas administrativas / Ativo líquido
Total de depósitos / N.º trabalhadores
Despesas de pessoal / Recursos alheios

2021

2020

Receitas operacionais totais, líquidas / N.º trabalhadores

mil euros

107

115

Volume de negócios / N.º trabalhadores

mil euros

7 757

7 415

em n.º

7,54

7,69

Total de trabalhadores / N.º Agências
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Variação

Os indicadores que avaliam a eficiência da CCAML registaram em 2021 valores razoáveis, no entanto, em alguns
indicadores, registaram valores ligeiramente inferiores aos registados no ano anterior, conforme se comprova pela
análise deste quadro.
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9.4 – Rendibilidade
Em relação aos indicadores de rendibilidade, os níveis alcançados pela CCAML em 2021, na globalidade, são
razoáveis, no entanto, fixaram-se abaixo dos valores obtidos no período homólogo anterior.
INDICADORES DE RENDIBILIDADE

Unidade

2021

2020

A. Margem de lucro (ml) = Resultados do exercício / Proveitos totais

%

11,72%

14,27%

B. Rendimento dos ativos (ra) = Proveitos totais / Ativo líquido médio

%

1,94%

2,02%

C. Rendibilidade do ativo líquido (ROA) = (ml) x (ra)

%

0,23%

0,29%

D. Relação Ativo líquido médio / Capitais próprios médios

n.º

7,65

7,15

E. Rendibilidade dos capitais próprios (ROE) = C x D

%

1,74%

2,06%

F. Resultados antes impostos / Ativo líquido médio

%

0,32%

0,43%

G. Receitas operacionais totais, líquidas / Ativo líquido médio

%

1,37%

1,59%

H. Resultados antes impostos / Capitais próprios médios

%

2,45%

3,05%

(1) De acordo com a definição constante da Instrução n.º 16/2004 do Banco de Portugal.

O cash-flow fixou-se em 2.843 milhares de euros, a que corresponde um decréscimo, face a 2020, de 1.434 milhares de
euros (- 33,5 por cento). Esta variação deve-se essencialmente à redução registada na rubrica Provisões e imparidades
líquidas em cerca de 794 milhares de euros (- 120,1 por cento), acompanhado pela diminuição registada no Resultado
do exercício antes de impostos em cerca de 630 milhares de euros (- 20,4 por cento).
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ESTRUTURA DO CASH-FLOW
(milhares de euros)

Rubricas

2021
Valor

2020
%

Valor

Variação
%

Valor

%

Depreciações

522

18,37

533

12,46

-11

-2,06

Provisões e imparidades líquidas

-133

-4,68

661

15,44

-794

-120,12

Resultado do exercício antes de impostos

2 454

86,31

3 084

72,10

-630

-20,42

CASH-FLOW

2 843

100,00

4 277

100,00

-1 434

-33,52
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10. INDICADORES PRUDENCIAIS
Na sequência da publicação, em 26 de junho de 2013, da regulamentação europeia relativa ao novo regime prudencial
para o setor bancário, referenciado como - Basileia III -, foram criadas novas regras estabelecidas pelo Regulamento da
UE n.º 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRD IV/CRR) e pela Diretiva 2013/36/UE (Capital Requirements
Directive IV).
No Regulamento e na Diretiva nomeados foram estabelecidas novas regras aplicáveis aos requisitos de fundos
próprios e aos fundos próprios a observar pelas instituições de crédito e empresas de investimento. Os fundos próprios
passaram a ser constituídos pelos seus fundos próprios de nível 1 (que consistem na soma dos fundos próprios
principais de nível 1 com os fundos próprios adicionais de nível 1) e pelos seus fundos próprios de nível 2.
Assim, no final de 2021, os rácios dos fundos próprios principais de nível 1, dos fundos próprios de nível 1 e dos fundos
próprios totais, fixaram-se individualmente em cerca de 53 por cento, face aos cerca de 49 por cento registados em
2020. Estes indicadores alcançados, mantêm uma margem significativa acima dos requisitos mínimos impostos no
referido Regulamento de 4,5; 6 e 8 por cento respetivamente, acrescidos dos buffers de capitais adicionais obrigatórios
do Pilar 2 ou outros.
(em percentagem)
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Rácios (Ratios)

2021

Adequação Capital (Capital Adequacy):
Fundos próprios principais, nível 1 (Common Equity Tier 1 Capital ratio)
Fundos próprios nível 1 (Tier 1 Capital ratio)
Fundos próprios totais (Total capital ratio)
Alavancagem (Leverage):
Alavancagem - utilizando uma definição totalmente implementada dos
fundos próprios de nível 1 (Leverage - using a fully phased in definition of
Tier 1 Capital)
Alavancagem - utilizando uma definição de transição dos fundos próprios
de nível 1 (Leverage - using a transitional definition of Tier 1 Capital)

Variação
Valor
%

2020

52,90
52,90
52,90

48,45
48,45
48,45

4,45
4,45
4,45

9,18
9,18
9,18

12,80

12,72

0,08

0,62

12,84

12,80

0,04

0,31

Em 2021, contrariamente ao ano homólogo, observou-se um aumento do rácio do crédito sobre os depósitos em cerca
de 1,5 pontos percentuais, passando dos 20,9 por cento, em 2020, para os 22,4 por cento, em 2021. Este acréscimo
traduz a aceleração do crescimento do crédito concedido a um ritmo mais elevado do que o crescimento verificado na
rubrica Recursos de Clientes (que apresentaram em 2021 um crescimento de cerca de 22,7 milhões de euros).
RÁCIO DE CRÉDITO SOBRE DEPÓSITOS
(milhares de euros)

Rubricas

2021

A. Crédito total bruto
B. Provisões/Imparidade acumulada para crédito
C. Crédito total líquido (A-B)
D. Total de depósitos de clientes
E. Rácio de crédito sobre os depósitos (C/D)

153 298
6 146
147 152
657 183
22,39

2020
140 239
7 383
132 857
634 495
20,94

Variação
Valor
%
13 059
9,31
-1 237
-16,75
14 295
10,75
22 688
3,57
1,45
6,92

De forma mais detalhada é divulgada a informação sobre os riscos e os rácios prudenciais no documento Disciplina de
Mercado (disponível no sítio da internet da CCAM de Leiria, em Informação Financeira) cumprindo com os critérios
técnicos em matéria de transparência e divulgação de informações estabelecidos na Parte VIII do Regulamento (UE)
n.º 575/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho.
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11. ÁREA SOCIAL
No final do exercício o número de associados da CCAML fixou-se em 11.589 associados, registando o seguinte
movimento:

Sócios em 31 de dezembro de 2020 ………………………………………….

11 804

Sócios admitidos no ano de 2021 ……………………………………………...

73
11 877

Sócios demitidos a seu pedido no ano de 2021 ……………………………...

183

Sócios falecidos e excluídos no ano de 2021

105

Sócios existentes em 31 de dezembro de 2021 ………………….………..

11 589
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Em 2021 o número de associados da CCAML decresceu em número 215 sócios face a 2020 e 394 face a 2019, a que
correspondeu um decréscimo de 1,8 e 3,3 por cento, respetivamente.
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CAPÍTULO III – ESTRUTURA DE GOVERNAÇÃO
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria CRL. (CCAML) é uma instituição de crédito, sob a forma de cooperativa de
responsabilidade limitada, que rege a sua atividade de acordo com o Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, tendo
como âmbito territorial os concelhos de Leiria, Marinha Grande e Ourém.
Para além das disposições legais, estatutárias e das normas regulamentares emitidas pelo Banco de Portugal, todas as
atividades desenvolvidas pela CCAML regem-se, também, pelo cumprimento das deliberações dos órgãos associativos
e das normas internas.
O Normativo Interno é divulgado a todos os colaboradores através de um portal interno (intranet), estruturado por temas
do qual fazem parte integrante o Código de Conduta, a Estrutura Organizativa da CCAML, o Plano de Continuidade de
Negócio, o Plano de Contingência COVID-19, a Política de AML, a Política de Participação de Irregularidades e a
Política de Conflitos de Interesses e de Transações com Partes Relacionadas.
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A informação financeira e prudencial, nos termos das disposições legais e regulamentares aplicáveis, assim como
informação de caráter Institucional, são divulgadas no sítio da Internet www.caixacreditoleiria.pt.
Em dezembro de 2021, de acordo com o preceituado no art. 30º e seguintes do RGICSF, foram efetuadas eleições que
elegeram a composição da Mesa da Assembleia Geral (Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa – Presidente;
Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança – Vice-Presidente; Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves –
Secretário; e Adelino de Sousa – Secretário Suplente), do Conselho de Administração (Mário Ferreira Matias –
Presidente; Jorge Manuel Pereira Cova – Vice-Presidente; Ernestina Maria Lourenço Tavares Santos – Vogal; José
Manuel Varela Costa – Vogal; António José de Almeida Sequeira – Vogal; e José António Monteiro Rocha - Suplente),
do Conselho Fiscal (Pedro Miguel Pereira Manso - Presidente; Maria Rafaela de Jesus Lopes da Silva e Sá – Vogal;
Oliveira de Jesus Soares – Vogal; e Inês Margarida Cadima Lisboa – Suplente) e designado o Revisor Oficial de Contas
(Sociedade BDO & Associados, SROC, Lda. Representada pelo ROC Rui Lourenço Helena; e ROC suplente Ana
Gabriela Almeida), para o triénio 2022 a 2024.
O presente relatório reporta ao período de 2021, nomeadamente no que respeita à composição dos Órgãos Sociais e à
Política de Remuneração, não obstante a menção existente às alterações efetuadas na sequência da nova eleição.
O modelo de governação da CCAML é composto pela Assembleia Geral, dirigida pela sua Mesa, pelo Conselho de
Administração e pelo Conselho Fiscal, que exercem funções com uma duração de mandato de três anos. O modelo
prevê, ainda, a existência de um órgão com funções, dominantemente, consultivas, denominado de Conselho
Consultivo e do Revisor Oficial de Contas.

1. ASSEMBLEIA GERAL
Conforme definido nos estatutos, compete à Assembleia Geral:
a) Eleger, suspender e destituir os titulares dos cargos sociais;
b) Votar a proposta de plano de atividades e de orçamento da Caixa Agrícola para o exercício seguinte;
c) Votar o relatório, o balanço e as contas do exercício anterior;
d) Aprovar a fusão, a cisão e a dissolução da Caixa Agrícola;
e) Aprovar a associação e a exoneração da Caixa Agrícola de organismos cooperativos de grau superior;
f) Fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Caixa Agrícola;
g) Decidir do exercício do direito de ação cível ou penal contra Administradores, gerentes, outros mandatários ou
membros do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo ou da Mesa da Assembleia Geral;
h) Decidir da alteração dos Estatutos.
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Os membros da mesa da Assembleia Geral, à semelhança dos restantes membros dos órgãos sociais, são eleitos
trienalmente em Assembleia Geral. As reuniões da Assembleia Geral são dirigidas pelo Presidente da Mesa, a qual é
composta, para além do Presidente, por um Vice-Presidente, um Secretário e um Secretário Suplente:
Presidente: Guilherme Alves da Silva
Vice-Presidente: Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa
Secretário: Adelino de Sousa
Secretário Suplente: Mário José Santos Carreira

2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Sem prejuízo do mais previsto nas leis e nos estatutos, compete ao Conselho de Administração:
a) Administrar e representar a Caixa Agrícola;
b) Elaborar, para votação pela Assembleia Geral, uma proposta de plano de atividades e de orçamento para o exercício
seguinte;
c) Elaborar, para votação pela Assembleia Geral, o relatório e as contas relativas ao exercício anterior;
d) Adotar as medidas necessárias à garantia da solvabilidade e liquidez da Caixa Agrícola;
e) Decidir das operações de crédito da Caixa Agrícola;
f) Fiscalizar a aplicação dos capitais mutuados;
g) Promover a cobrança coerciva dos créditos da Caixa Agrícola, vencidos e não pagos;
h) Organizar, dirigir e disciplinar os serviços.
A Administração da CCAML é exercida pelo Conselho de Administração, eleita trienalmente em Assembleia Geral, com
mandato de 2019 a 2021, é constituída por cinco administradores, eleitos para os cargos de Presidente, Vice-presidente
e três Vogais:
Presidente: Mário Ferreira Matias
Vice-Presidente: Jorge Manuel Pereira Cova
Vogal: Ernestina Maria Lourenço Tavares Santos
Vogal: José Manuel Varela Costa
Vogal: António José Almeida Sequeira
Suplente: José António Monteiro Rocha

3. CONSELHO FISCAL
Sem prejuízo do disposto na lei e nos estatutos, compete ao Conselho Fiscal:
a) Acompanhar assiduamente a ação do Conselho de Administração, colaborando com ela quando para tanto for
solicitado;
b) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrita e documentação da Caixa Agrícola, verificando a existência de
valores de qualquer natureza;
c) Emitir pareceres sobre o relatório e contas da Caixa Agrícola e sobre a proposta de Plano de Atividades e de
Orçamento;
d) Zelar pela correta aplicação das regras legais e estatutárias e das deliberações da Assembleia Geral.
O Conselho Fiscal, enquanto órgão fiscalizador, é composto por três membros efetivos e um suplente. Dos membros
efetivos, um assume a função de Presidente e os restantes de vogais:
Presidente: Maria Rafaela de Jesus Lopes da Silva e Sá
Vogal: Oliveira de Jesus Soares
Vogal: Luís Heleno Cardoso
Suplente: Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança
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4. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO
4.1 - Política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização
A Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Leiria, CRL. (CCAML) é estabelecida para cumprimento do estabelecido no artigo 115.º-C do Decreto-Lei n.º
298/92, de 31 de dezembro, relativo ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF –
que sofreu a última alteração - a versão 56ª - a 31 de agosto, através da publicação da Lei n.º 58/2020) e, enquanto
esteve em vigor, do Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011 que veio a ser revogado em 29/06/2020 pelo Aviso n.º
3/2020, sendo divulgada e submetida à aprovação da Assembleia Geral da CCAML.
A Política de Remuneração resulta da proposta do Conselho de Administração para o triénio de 2019-2021, aprovada
por maioria em Assembleia-Geral realizada no dia 13 de dezembro de 2018, onde consta a composição discriminada
das remunerações dos órgãos de administração e de fiscalização.
Não obstante ter sido aprovada para o triénio, a proposta é anualmente submetida, novamente, à apreciação e votação,
tendo a política relativa ao ano de 2021 sido aprovada na Assembleia Geral realizada a 17 de dezembro de 2020.
A política de remuneração resulta da proposta do Conselho de Administração aprovada em Assembleia-Geral,
respeitante ao mandato cessante, onde consta a composição discriminada das remunerações dos órgãos de
administração e de fiscalização, que veio a ser aprovada por unanimidade.
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A Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Leiria, CRL é apresentada no Anexo I à Estrutura de Governação.

4.2 - Análise sobre a Política de Remuneração
Em cumprimento do disposto no ponto 6 do artigo 115º - C do Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro e do disposto
no artigo 44º do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020, é apresentada em anexo (Anexo II - Relatório de avaliação à
política de remuneração de 2021), uma análise interna e uma avaliação da implementação da Política de
Remunerações dos órgãos de administração e fiscalização, elaborada pelo Conselho Fiscal.

4.3 - Informação quantitativa sobre as remunerações aplicáveis às categorias de pessoal com impacto
significativo no perfil de risco da Instituição
Para cumprimento do disposto nas alíneas g) a j) do artigo 450.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de junho, e dos artigos 46.º e 47.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020, de 29 de
junho, no que se refere à divulgação de informação quantitativa referente à remuneração paga pela Instituição às
categorias de colaboradores com impacto significativo no perfil de risco, previstas no n.º 2 do artigo 115.º-C do Regime
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), discriminamos de seguida, por categoria de
colaboradores, os montantes anuais brutos das remunerações auferidas no ano de 2021.
a) Informação sobre a remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização (MOAF)
A CCAML adotou como Política a não remuneração dos Órgãos Sociais sob qualquer componente variável, nem sob a
forma de remuneração pecuniária, nem sob a forma de ações, instrumentos indexados a ações e outras formas de
remuneração. Para além disso, não inclui prémios anuais nem outros benefícios não pecuniários.
Pela natureza societária da Instituição é vedado aos Administradores o direito a auferir uma remuneração sob a forma
de participação nos lucros.
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A Instituição não celebrou com os Administradores qualquer contrato que lhes confira direito a compensações ou
indemnizações, incluindo pagamentos relacionados com a duração do pré-aviso ou cláusula de não concorrência, em
caso de destituição, ou da sua resolução do contrato por acordo, pelo que o direito a tais indemnizações se rege pelas
normas legais aplicáveis.
Os Administradores não auferem quaisquer remunerações por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo
com a CCAML.
Não vigoram na Instituição regimes complementares de reforma antecipada.
A Política de Remuneração não contempla outros benefícios complementares relevantes considerados como
remuneração.
Os Membros do Conselho de Administração não utilizam quaisquer seguros de remuneração ou responsabilidade, ou
quaisquer outros mecanismos de cobertura de risco tendentes a atenuar os efeitos de alinhamento pelo risco inerentes
às suas modalidades de remuneração.
Os dados quantitativos anuais brutos agregados das remunerações processadas aos membros do Órgão de
Administração e de Fiscalização no ano de 2021, em conformidade com o previsto nas alíneas g) a j) do artigo 450.º do
Regulamento (UE) n.º 575/2013, foram os seguintes:
Categorias de Colaboradores

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

a)
a)

Conselho de Administração:
Conselho Fiscal:

Remuneração Fixa
€ 412.200,00
€ 37.500,00

Remuneração
Variável
n.a.
n.a.

N.º de
Beneficiários
5
3

b) Informação sobre a remuneração da Direção de Topo, responsáveis pela assunção de riscos e responsáveis
pelas funções de controlo e outras cujas ações tenham impacto significativo no perfil de risco da Instituição
Os montantes anuais brutos agregados das remunerações pagas no ano de 2021 aos colaboradores em referência, em
conformidade com o previsto nas alíneas g) a j) do artigo 450.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013, foram os seguintes:
Categorias de Colaboradores
b)
c)
d)
e)

Direção de topo:
Responsáveis pela assunção de riscos:
Responsáveis pelas funções de controlo:
Colaboradores cuja remuneração os coloque
no mesmo escalão de remuneração que as
categorias anteriores a), b) ou c), desde que
as atividades profissionais tenham impacto
material no perfil de risco da Instituição:

Remuneração Fixa
n.a.
n.a.
€ 181.409,99
n.a.

Remuneração
Variável
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

N.º de
Beneficiários
n.a.
n.a.
4
n.a.

No que se refere à informação quantitativa prestada, não foram identificadas outras situações a reportar no âmbito das
seguintes alíneas do artigo 450.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013, a saber:
i) O número de indivíduos com remuneração igual ou superior a 1 milhão de Euros por exercício financeiro, repartido
por escalões de remuneração de 500.000€ para as remunerações entre 1 milhão e 5 milhões de Euros, e repartido por
escalões de remuneração de 1 milhão de Euros para as remunerações iguais ou superiores a 5 milhões de Euros; e
j) A pedido do Estado-membro ou da autoridade competente, a remuneração total de cada um dos membros do Órgão
de Administração ou da Direção de topo.
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O total de honorários faturados durante o exercício de 2021 pela sociedade de revisores oficiais de contas foi de €
33.180,00 (valor sem o IVA Incluído), dos quais € 18.360,00 correspondem aos serviços de revisão legal de contas,
sendo que os restantes, no montante de € 14.820,00, dizem respeito a outros serviços de garantia de fiabilidade
(especificamente para cumprimento da Instrução n.º 5/2013 do Banco de Portugal, relativo ao serviço de Auditoria
externa para o Modelo de imparidade da carteira de crédito).

5. ORGANOGRAMA
O modelo organizativo, a repartição de funções e de responsabilidades entre as diferentes unidades de estrutura é da
responsabilidade do Conselho de Administração, o qual define o modelo de estrutura organizacional e a repartição de
funções entre as diversas unidades.
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O organograma da CCAML tem a seguinte configuração:

6. SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
O sistema de controlo interno define-se como o conjunto das estratégias, sistemas, processos, políticas e
procedimentos definidos pelo órgão de administração, bem como das ações empreendidas por este órgão e pelos
restantes colaboradores da instituição, com vista a garantir:
a) Um desempenho eficiente e rendível da atividade, no médio e longo prazo;
b) A existência de informação financeira e de gestão completa, pertinente, fiável e tempestiva;
c) O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.
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ANEXO I - POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE
FISCALIZAÇÃO DA CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, CRL.
POLÍTICA APROVADA PARA O TRIÉNIO 2019-2021,
NA ASSEMBLEIA GERAL DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018
I. Introdução
A Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Leiria, CRL. (CCAML) é estabelecida para cumprimento do estabelecido no artigo 115.ºC do Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro (Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras – RGICSF), do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho e do Aviso do Banco de Portugal n.º
10/2011, sendo submetida à aprovação da Assembleia Geral da CCAML.
As Instituições de Crédito devem dispor de “políticas e práticas de remuneração que promovam e sejam
coerentes com uma gestão sã e prudente dos riscos” (alínea i) do artigo 14.º do RGICSF). A Política de
Remuneração deve ser compatível com a estratégia empresarial da instituição de crédito, com os seus
objetivos, valores, e interesses de longo prazo da Instituição e não deve incentivar a assunção de riscos
superiores ao nível de risco tolerado pela Instituição de Crédito.
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II. Princípios Gerais
Em cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis, a Política de Remuneração é
estabelecida de forma a reproduzir uma adequada proporcionalidade, perante a dimensão, organização
interna, natureza, âmbito e complexidade da atividade desenvolvida, à natureza e magnitude dos riscos
assumidos ou a assumir e ao grau de centralização e delegação de poderes estabelecidos na Instituição.
A Política de Remuneração tem presente a natureza jurídica de cooperativa da Instituição, não orientada
para o lucro, o nível e complexidade de atividades autorizadas, as restrições de natureza geográfica e de
dimensão, a natureza dos ativos e os níveis de capital. Procura seguir os princípios e os valores
cooperativos, associados à sua génese, atender à natureza local ou regional, garantir que a estrutura de
remuneração não incentive a assunção excessiva aos riscos, evitar, potenciais conflitos de interesses e ser
coerente com os objetivos a longo prazo, designadamente com as perspetivas de crescimento e
rendibilidade sustentáveis e de proteção de interesses dos clientes e dos associados.
Em conformidade com o Artigo 1.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011, atendendo ao grau de
centralização e delegação de poderes estabelecidos, a Política de Remuneração regulamenta os princípios
e as regras que regem a remuneração dos Membros do Órgão de Administração e Fiscalização e dos
colaboradores que exercem funções de controlo previstas no Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2008.
Relativamente aos demais colaboradores, atendendo ao grau de centralização e delegação de poderes,
entende-se que, o exercício das suas funções não tem impacto material no perfil de risco da Instituição, não
se considerando aplicável, o que diretamente diz respeito à Avaliação.

III. Processo de tomada de decisão utilizado
A remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal é aprovada pela
Assembleia Geral, nos termos dos estatutos, através de uma Proposta de Remunerações apresentada pelo
Conselho de Administração, não havendo recurso, nesta matéria, a consultores externos, nem à existência
de uma Comissão de Remunerações, por não se considerar adequado face as características da Instituição,
nomeadamente a dimensão, organização interna e natureza das atividades exercidas. São realizadas duas
reuniões ordinárias por ano, sendo que em uma delas é apreciado o desempenho da Administração,
considerando a sua relação com a declaração da Política de Remuneração.
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A remuneração do Revisor Oficial de Contas é estabelecida através de um contrato de prestação de
serviços de revisão legal de contas, após um processo de seleção no âmbito da Política de seleção e de
contratação de serviços do Revisor Oficial de Contas, sendo aprovada em Assembleia Geral. O revisor
oficial de contas é designado pela Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Fiscal.
A Política de Remuneração dos colaboradores que exercem funções de controlo, nomeadamente, Auditoria
Interna, Compliance e Gestão de Riscos assenta na sua componente fixa, garantindo a independência em
relação ao desempenho financeiro das áreas de negócio onde exerce o controlo.

IV. Relação entre remuneração e o desempenho
O desempenho do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal é apreciado regularmente (pelo menos
uma vez por ano) em sede de Assembleia Geral, não podendo estes manter-se em funções contra a
vontade expressa dos associados, considerando, para tal, a informação divulgada e analisada pelos órgãos
de fiscalização, sobre o desempenho económico e financeiro da Instituição, a informação prudencial sobre
os riscos, a avaliação efetuada, pelo Conselho Fiscal, sobre a Política de Remuneração, o cumprimento das
normas aplicáveis e a atuação da Instituição ao nível da responsabilidade social e económica, nas
comunidades onde se insere, assim como, da sustentabilidade da cooperativa.
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A aplicação da política de remuneração é sujeita, pelo menos, uma vez por ano, a uma análise interna
centralizada e independente, efetuada pelo Conselho Fiscal, com a colaboração das unidades de estrutura
responsáveis pelas funções de controlo (Auditoria Interna, Compliance e Gestão de Risco), visando verificar
a implementação das políticas e procedimentos de remuneração adotados para os órgãos de administração
e de fiscalização, da qual é elaborado um relatório com os resultados dessa avaliação, para apresentação à
Assembleia Geral.
A Política de Remuneração dos colaboradores que exercem funções de controlo é estabelecida pelo
Conselho de Administração. A avaliação do desempenho individual é efetuada pelo Conselho de
Administração, baseada nos objetivos específicos relacionados com as funções exercidas, nomeadamente
pelo cumprimento dos planos de atividades e de desenvolvimentos das funções traçados,
independentemente do desempenho das áreas sob controlo.

V. Características estruturais mais importantes do sistema de remuneração
Remuneração do Conselho de Administração
A Política de Remuneração procura ajustar-se às características particulares da Instituição e garantir uma
prática consentânea com uma gestão de risco que não incentive uma assunção excessiva e imprudente do
risco, alinhando com os interesses de longo prazo da Instituição. Preconizando a atribuição de uma
remuneração fixa de valor moderado, com um valor total anual limitado, compatível com a prática e a
natureza do Crédito Agrícola, entendendo-se ser a forma mais equilibrada de não incentivar o crescimento e
a assunção excessiva de riscos.
A inexistência de uma remuneração variável com base nos eventuais resultados da CCAML, fundamenta-se
não só, na cultura da Instituição, mas principalmente, porque se entendeu de elevado risco estimular quem
iria beneficiar do crescimento que, essencialmente, seria pelo crescimento do crédito. O crescimento
excessivo do crédito de uma instituição com as características da CCAML poderá representar um aumento
do seu grau de risco, traduzindo um perfil superior, assumindo um crescimento em posições que, neste
momento, se encontram em ativos de menor risco.
A remuneração do Conselho de Administração resulta do crescimento da Instituição e do valor
acrescentado aos associados, da sua sustentabilidade a longo prazo e dos riscos assumidos, assim como
do cumprimento das regras aplicáveis, na medida em que resulta da avaliação, em consonância com o
princípio cooperativo de gestão democrática, que é efetuada pelos associados.
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Para os administradores pertencentes ao quadro de pessoal da CCAML o vínculo laboral é suspenso
enquanto se mantiverem nos cargos da Administração, isto sem prejuízo da contagem de tempo de serviço
para efeitos de antiguidade e do previsto na clausula 127.ª (prémio de antiguidade) do Acordo Coletivo de
Trabalho.
A CCAML não emite instrumentos financeiros não sendo aplicáveis as disposições relativas ao pagamento
de remuneração variável em instrumentos financeiros, ações ou opções. O capital social, encontra-se
representado por títulos cujo valor nominal é fixo e não varia em função do desempenho da Instituição.
A remuneração dos Membros do Conselho de Administração não inclui prémios anuais nem outros
benefícios não pecuniários.
Pela natureza societária da Instituição é vedado aos Administradores o direito a auferir uma remuneração
sob a forma de participação nos lucros.
A Instituição não celebrou com os Administradores qualquer contrato que lhes confira direito a
compensações ou indemnizações, incluindo pagamentos relacionados com a duração do pré-aviso ou
cláusula de não concorrência, em caso de destituição, ou da sua resolução do contrato por acordo, pelo que
o direito a tais indemnizações se rege pelas normas legais aplicáveis.
Os Administradores não auferem quaisquer remunerações por outras sociedades em relação de domínio ou
de grupo com a CCAML.
Não vigoram na Instituição regimes complementares de reforma antecipada.
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A Política de Remuneração não contempla outros benefícios complementares relevantes considerados
como remuneração.
Os Membros do Conselho de Administração não utilizam quaisquer seguros de remuneração ou
responsabilidade, ou quaisquer outros mecanismos de cobertura de risco tendentes a atenuar os efeitos de
alinhamento pelo risco inerentes às suas modalidades de remuneração.

Remuneração do Conselho Fiscal
A Política de Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal reflete os mesmos princípios seguidos para o
Conselho de Administração, associando-se, ainda, o caráter de menor exigência em termos de
permanência na Instituição.

Revisor Oficial de Contas
A remuneração do Revisor Oficial de Contas é estabelecida através de um contrato de prestação de
serviços de revisão legal de contas, após um processo de seleção no âmbito da Política de seleção e de
contratação de serviços do Revisor Oficial de Contas, sendo, e aprovada em Assembleia Geral. O revisor
oficial de contas é designado pela Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Fiscal.

Remuneração das Funções de Controlo
A Política de Remuneração dos colaboradores que exercem funções de controlo, nomeadamente, Auditoria
Interna, Compliance e Gestão de Riscos assenta na sua componente fixa, garantindo a independência em
relação ao desempenho financeiro das áreas de negócio onde exerce o controlo.
Aprovação anual na Assembleia Geral de 17 de dezembro de 2020
O Conselho de Administração
Mário Ferreira Matias
Jorge Manuel Pereira Cova
Ernestina Maria Lourenço Tavares dos Santos
José Manuel Varela Costa
António José de Almeida Sequeira
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PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
À ASSEMBLEIA GERAL DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

Para cumprimento do que determina o nº 2 do Artigo 12º dos Estatutos, e em conformidade com a
orientação expressa na Política de Remuneração, vem o Conselho de Administração propor para
remuneração dos Órgãos Sociais no mandato de 2019/2021 os seguintes valores:
Conselho de Administração
412.200 euros como limite da remuneração fixa anual para o conjunto dos membros efetivos do Conselho
de Administração e com a seguinte atribuição:
- Ao Presidente e ao Vice-Presidente do Conselho de Administração a remuneração mensal de 6.615 euros.
- Aos dois Vogais Executivos do Conselho de Administração a remuneração mensal de 5.625 euros.
- Ao Vogal não Executivo do Conselho de Administração a remuneração mensal de 3.000 euros.
Para os administradores pertencentes ao quadro de pessoal da Caixa fica suspenso o vínculo laboral
enquanto se mantiverem nos cargos de administração.
Conselho Fiscal
37.500 euros como limite da remuneração fixa anual para o conjunto dos membros efetivos do Conselho
Fiscal e com a seguinte atribuição mensal:
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Presidente - 900 euros
Aos dois Vogais efetivos – 800 euros cada
Todas as remunerações serão processadas por 15 meses:
- Duas mensalidades nos meses de março, junho e novembro.
- Uma mensalidade em cada um dos restantes meses.
Revisor Oficial de Contas
Com o limite anual de € 33.180,00 (trinta e três mil cento e oitenta euros), acrescidos de IVA e processados
em 12 parcelas mensais.
A acrescer as despesas com deslocações e estadias e com peritos em que tiverem de incorrer.
Aprovação anual na Assembleia Geral de 17 de dezembro de 2020
O Conselho de Administração:
Mário Ferreira Matias
Jorge Manuel Pereira Cova
Ernestina Maria Lourenço Tavares dos Santos
José Manuel Varela Costa
António José de Almeida Sequeira
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ANEXO II - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO À POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE 2021

Relatório do Conselho Fiscal
1. Enquadramento

A implementação da Política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e
de fiscalização da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL. (CCAML) em vigor,
levada a cabo em 2021, foi elaborada de acordo e em cumprimento do disposto nos
Estatutos, no nº 2 do art.º 115º-C do Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, relativo ao
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, e com o Aviso do
Banco de Portugal nº 3/2020.
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Foram ainda consideradas as Orientações da EBA/GL/2015/22 relativas a políticas de
remuneração sãs e observadas as disposições da Diretiva 2013/36/UE e as do Regulamento
(UE) n.º 575/2013, ambos do Parlamento Europeu e do Conselho.
Face às características da instituição, nomeadamente a dimensão, a organização interna e a
natureza e complexidade das atividades exercidas, optou-se por não recorrer a consultores
externos, nem à criação de uma Comissão de Remunerações. Compete, portanto, ao
Conselho de Administração estabelecer, rever e aprovar, de acordo com a legislação
vigente, a política de remunerações de todos os colaboradores da Instituição, respeitando
toda a legislação acima referida. A remuneração dos membros dos órgãos de administração
e de fiscalização é elaborada e apresentada, como “Proposta de Remunerações”, submetida
à discussão e à aprovação em Assembleia Geral.
O Conselho de Administração apresentou à Assembleia Geral, realizada em 13 de dezembro
de 2018, a proposta sobre a política de remunerações (com discriminação de forma clara da
remuneração dos órgãos sociais) e a proposta efetiva, assente nessa política, para vigorar no
triénio 2019-2021. A proposta foi aprovada.
Apesar da aprovação da proposta para o triénio, a proposta é, anualmente, submetida,
novamente à apreciação e votação. A política relativa ao ano de 2021 foi aprovada na
Assembleia Geral realizada a 17 de dezembro de 2020. Cumpriu-se a exigência da
existência de uma política, formalmente documentada, e aprovada pelo órgão societário
competente.
Em cumprimento do disposto no artigo 44º do Aviso n.º 3/2020 e no n.º 6 do art.º 115º-C do
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, o Conselho Fiscal
efetua, pelo menos, uma vez por ano, a análise interna e a avaliação da implementação da
política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. Para efetuar a
referida análise e avaliação, o Conselho Fiscal solicita a participação ativa das unidades de
estrutura responsáveis pelas funções de controlo (Gabinete de Auditoria Interna, Gabinete
de Conformidade e Gabinete de Gestão de Risco). Dessa análise resulta a elaboração de um
relatório com os resultados da avaliação, para apresentação à Assembleia Geral.
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2. Conclusões sobre a política de remuneração e sua implementação
Procedeu-se a uma análise dos deveres enunciados quanto à política de remuneração, à
proposta de remuneração dos órgãos sociais e à informação recolhida sobre a remuneração
dos órgãos de administração e fiscalização da CCAML. A análise foi efetuada com o
objetivo de verificar o cumprimento das políticas e procedimentos de remuneração
aprovados e aferir a sua implementação, nomeadamente sobre o efeito na gestão de riscos,
de capital e liquidez da Instituição, assim como, da sua compatibilidade com a estratégia,
objetivos, valores, interesses de longo prazo e prevenção sobre conflitos de interesses,
considerando o dever de identificar as medidas necessárias para a correção de eventuais
insuficiências detetadas.
Assim, compulsados os documentos em apreço, deliberou-se pela emissão das seguintes
conclusões:
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1. A função de Conformidade analisou a política de remuneração dos membros dos
órgãos de administração e fiscalização, concluindo que esta foi elaborada
respeitando as normas legais vigentes, nomeadamente as que constam no Código
Cooperativo, no Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, no Regime Geral
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, nos avisos do Banco de
Portugal e nos Estatutos da CCAML.
2. Na Assembleia Geral realizada em 17 de dezembro de 2020 foram aprovadas, para
o ano de 2021, a proposta sobre a política de remunerações (com discriminação de
forma clara da remuneração dos órgãos sociais) e a proposta efetiva, assente nessa
política, apresentada pelo Conselho de Administração. Para a adaptar às novas
disposições do Aviso nº3/2020 a política de remuneração da Caixa foi revista e
submetida à aprovação da referida Assembleia Geral. A sua versão atual foi
divulgada imediatamente após a data de aprovação, conforme nº 1 do artigo 46.º
do Aviso nº 3/2020.
3. O Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020 e o artigo 115º-C do Decreto-Lei 298/92
regulam os requisitos, ou seja, os princípios gerais em matéria de políticas e
práticas de remuneração. A remuneração de todos os membros dos órgãos sociais
é, exclusivamente, fixa. A política de remuneração da CCAML, aprovada em
Assembleia Geral, não contempla uma componente variável da remuneração,
sendo, portanto, inaplicáveis os arts. 115º-E e 115º-F do RGICSF e 44º do aviso
3/2020 que se referem àquela componente.
4. Esta política foi definida tendo sempre presente a natureza jurídica de cooperativa
da instituição não orientada para o lucro e revela-se ajustada considerando o
princípio da proporcionalidade, nomeadamente no que respeita à dimensão,
organização interna, natureza, âmbito e complexidade da atividade da instituição, à
natureza e magnitude dos riscos e ao grau de centralização e delegação de poderes
estabelecidos.
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5. A política de remunerações da CCAML regula os princípios e as regras que regem a
remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização e dos
colaboradores que exercem funções de controlo.
6. Quanto à avaliação dos demais colaboradores, atendendo ao grau de centralização e
delegação de poderes, entende-se que, os escalões de remuneração e o exercício das
suas funções não têm impacto material no perfil de risco da Instituição, logo
considera-se não aplicável.
7. Relativamente ao risco, a função de Gestão de Riscos informou que a política de
remuneração, assenta exclusivamente na componente fixa, não contempla
componentes variáveis que incentivem o crescimento e a assunção excessiva e
incontrolada de riscos. Os atuais níveis de liquidez e capital não refletem a
necessidade de reforçar esses mecanismos, revelando-se consentâneas com uma
gestão sã e prudente.
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8. Os resultados obtidos pela instituição e pelos colaboradores afetos, face aos seus
objetivos avaliam-se como favoráveis. Neste sentido, a política de remuneração
não incentiva a assunção excessiva e imprudente de riscos ou a venda abusiva de
produtos, sendo, desta forma, compatível com a estratégia, objetivos, valores,
apetência pelo risco, tolerância definida e interesses de longo prazo da CCAML.
9. Verificou-se o cumprimento da efetividade da Política definida. A partir de 2022, a
Política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de
fiscalização da CCAML, deve considerar as novas Orientações da
EBA/GL/2021/04 relativas a políticas de remuneração sãs ao abrigo da Diretiva
2013/36/UE, publicadas em 2 de julho de 2021 e o Regulamento Delegado (UE)
2021/923, de 25 de março de 2021.
10. Conclui-se assim que, no período em apreço, das análises realizadas sobre a
política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização e a sua
implementação não foram identificadas necessidades de aplicação de medidas
corretivas.
Leiria, 14 de março de 2022
O Conselho Fiscal
Maria Rafaela de Jesus Lopes da Silva e Sá
Oliveira de Jesus Soares
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CAPÍTULO IV – RESUMO DO RELATÓRIO ANUAL DE AUTOAVALIAÇÃO
RESUMO DO RELATÓRIO ANUAL DE AUTOAVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO E
EFICÁCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL E DOS SISTEMAS DE GOVERNO E
CONTROLO INTERNO

Índice:
1. Nota Introdutória
2. Avaliação do Conselho Fiscal
3. Avaliação do Órgão de Administração
4. Relatórios dos responsáveis pelas funções de controlo interno

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

1. Nota Introdutória
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 60.º do Aviso n.º 3/2020, de 15 de julho de 2020, do
Banco de Portugal (adiante designado apenas como Aviso), vem o Conselho Fiscal da Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL (CCAML) elaborar um resumo do relatório de
autoavaliação previsto no artigo 55.º para divulgação em anexo aos documentos anuais de prestação
de contas da instituição.
O relatório de autoavaliação da adequação e eficácia da cultura organizacional da CCAML, seus
sistemas de governo e controlo interno, é elaborado para cumprimento do artigo 55.º, nos termos do
artigo 56.º e do artigo 57.º e em conformidade com a Instrução n.º 18/2020 (adiante designada
Instrução).
De acordo com o artigo 55.º do Aviso, o relatório anual de autoavaliação é, no mínimo, constituído
por:
 Avaliação do órgão de fiscalização da instituição, nos termos do artigo 56.º;
 Avaliação do órgão de administração, nos termos do artigo 57.º;
 Relatórios dos responsáveis pelas funções de gestão de riscos, de conformidade e de
auditoria interna referidos na alínea s) do n.º 1 do artigo 27.º, na alínea p) do n.º 1 do artigo
28.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 32.º.
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2. Avaliação do Conselho Fiscal
Em cumprimento do disposto nos artigos 54º e seguintes do Aviso n.º 3/2020 e na Instrução n.º
18/2020 do Banco de Portugal, o Conselho Fiscal da CCAML efetuou uma avaliação sobre a
adequação e eficácia da cultura organizacional e dos sistemas de governo e controlo interno da
Caixa, para o período decorrido entre 1 de dezembro de 2020 e 30 de novembro de 2021, tendo
emitido uma opinião clara, detalhada e fundamentada, da qual se extraiu, apenas, este resumo.
 A CCAML é uma instituição de crédito, sob a forma de cooperativa, que tem como objeto o
exercício de funções de crédito agrícola, assim como a prática dos demais atos inerentes à
atividade bancária e que adotou a estrutura prevista no nº1 alínea a) e no nº 3 do artigo n.º
278 do Código das Sociedades Comerciais: Conselho de Administração, Conselho Fiscal e
ROC que não é membro do Conselho Fiscal.
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 O sistema de governo e o número de membros de gestão e de colaboradores têm-se
mostrado adequados à dimensão da Caixa. A sua estrutura organizacional está bem definida;
estão estabelecidas de forma coerente, clara e objetiva as linhas de reporte e de autoridade,
das competências e das responsabilidades e está definida uma adequada segregação de
funções potencialmente conflituantes.
 A cultura organizacional da CCAML assenta numa cultura de risco forte, integrada, coerente
e global, alicerçada em princípios éticos e de conduta, permitindo à Instituição tomar
decisões fundamentadas e bem informadas. As regras estão vertidas num código de conduta
aplicável a todos os colaboradores e visam o reforço dos níveis de confiança e de reputação
da CCAML.O Código de conduta é claro compreensível e coerente com o normativo
interno. Projeta-se a sua revisão para 2022, com o intuito de verificar minuciosamente todos
os requisitos previstos pelo nº 4º do aviso 3/2020, nomeadamente o alinhamento com os
níveis de tolerância aos riscos definidos.
 As deficiências que se mantêm em aberto são classificadas de acordo com a metodologia
estabelecida através do anexo II à Instrução n.º 18/2020. Foram avaliados os impactos atuais
ou potenciais das deficiências que se mantêm em aberto aquando da elaboração do relatório,
sendo que resultam, genericamente, da necessidade de adaptação de procedimentos internos
em conformidade com as determinações, medidas corretivas estabelecidas, assim como,
recomendações do Banco de Portugal, com impacto moderado. Todas possuem planos de
ação definidos, esperando-se que a curto prazo sejam concluídos.
 O Conselho Fiscal interage de forma regular e efetiva com o Conselho de Administração,
que lhe assegura o acesso à informação necessária, através da presença em reuniões, envio
de relatórios e de outros documentos, ou pelo acesso direto pelos seus membros às unidades
de estrutura e seus colaboradores. A CCAML prosseguiu em 2021 com a implementação de
atividades planeadas de adaptação impostas pelo Aviso n.º 3/2020. Foram elaboradas
diversas instruções e muitos outros documentos que foram submetidos à apreciação do
Conselho Fiscal que, quando exigido, emitiu o respetivo parecer.
 Reuniu com os responsáveis pelas funções de controlo interno. Analisou todos os
documentos e, quando exigível, emitiu o respetivo parecer.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________|

75

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA – C.R.L. – Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 Apartado 1085 2401-801 Leiria Telef.244 848 000 / Fax 244 848 009 geral@caixacreditoleiria.pt

www.caixacreditoleiria.pt

 Analisou a Política de Monitorização da Cultura Organizacional e dos Sistemas de Governo
e Controlo Interno, a revisão à Política sobre participação de irregularidades e emitiu parecer
sobre a substituição do responsável pela função de conformidade.
 Dando cumprimento ao disposto no nº 6 do artigo 115-C do Regime Geral das Instituições
de Crédito e Sociedades Financeiras, elaborou o Relatório de Avaliação à Política de
Remuneração.
 O Conselho apreciou outros relatórios (muitos de monitorização) e planos de ação,
nomeadamente sobre a gestão de exposições não produtivas e exposições reestruturadas, a
monitorização sobre o plano de ação para cumprimento das medidas de SREP, o
acompanhamento das operações reestruturadas, os reportes trimestrais elaborados para
acompanhamento do contexto de crise COVID-19, etc.
 O Conselho analisou e constatou que Caixa tinha necessidade e urgência de obter
colaboração externa para a Prestação de Serviços de Validação Independente (considerados
serviços distintos de auditoria, mas não proibidos pelas normas e regulamentos) e propôs à
Assembleia a aprovação da celebração de contrato com empresa experiente na execução
desses trabalhos. Estando a terminar o contrato do atual ROC e ponderadas as vantagens da
sua substituição ou manutenção este Conselho propôs à Assembleia Geral que aprovasse a
renovação para um novo mandato de três anos.
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 Os elementos deste Conselho tiveram, neste período, formação específica sobre
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
 A par destes trabalhos, o Conselho Fiscal manteve a sua atividade normal, que inclui as
competências de comité de risco, apreciando e analisando os documentos que lhe foram
enviados.
 A CCAML tem vindo a concretizar a implementação das medidas de correção de
deficiências detetadas através dos sistemas de governo interno e de controlo interno e das
Autoridades de Supervisão.
 A sua implementação decorre de acordo com o programado, não se antevendo
extraordinários fatores que justifiquem a prorrogação dos prazos indicados. Não são
esperados impactos relevantes decorrentes das deficiências, isoladas ou em conjunto, por
estarem em aberto. A classificação resulta, essencialmente, dos seus impactos potenciais,
que se esperam ser mitigados através da aplicação as ações definidas e também pela
monitorização efetuada pelas funções de controlo interno.
 No âmbito das ações de controlo financeiro e do sistema de contabilidade não foram
reportadas pelo Revisor Oficial de Contas deficiências, nos temos da alínea j) do n.º 2 do
artigo 11.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 ou no âmbito de outras atividades exercidas
por este realizadas no período em referência.
 O sistema de controlo interno da CCAML foi revisto e foram efetuadas as necessárias
adaptações para satisfazer os requisitos do Aviso n.º 3/2020, considerando o princípio da
proporcionalidade e o grau de centralização de autoridade e delegação de poderes instituído,
tendo por base o modelo das três linhas de defesa; inclui funções de controlo interno
(Conformidade, Gestão de Riscos e Auditoria Interna) permanentes e efetivas, com uma
posição e independência adequadas.
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 No decurso do período de referência, foi designada nova responsável pela Função de
Conformidade, tendo em vista a segregação das funções de controlo interno.
 As funções de controlo têm as condições necessárias ao desempenho da sua atividade como
sejam: acesso total, independência no desempenho das suas competências, número
suficiente de colaboradores e recursos, regulamentos próprios, plano de atividades etc. Os
seus responsáveis reportam diretamente ao Conselho de Administração É garantida a
segregação entre as funções de controlo e as atividades que monitorizam e controlam.
 Os membros deste Conselho têm acesso direto às unidades de estrutura e seus
colaboradores. Na relação de permanência que mantém com os elementos das funções têm
constatado que a cultura organizacional e o normativo interno da Caixa têm reflexo na
praxis da instituição e que a sua absorção e implementação tem sido feita de forma
homogénea. Considera-se que o sistema de controlo interno vigente é adequado e eficaz,
acolhe as normas legais e os regulamentos em vigor bem como as orientações emanadas da
EBA.
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 O Conselho Fiscal apreciou cada uma das medidas corretivas apresentadas pelos relatórios
dos responsáveis pelas funções e pelos relatórios anuais das funções de controlo interno para
a mitigação das deficiências identificadas, permitindo o reforço da eficiência e da eficácia
das respetivas funções, dando o seu parecer favorável.
 O Conselho considera que os processos de preparação dos reportes prudenciais e
financeiros, incluindo os efetuados ao abrigo do Regulamento de Execução (UE) nº
2021/451, no período em referência são fiáveis e elaborados de forma adequada.
 A Caixa tem cumprido as disposições que a obrigam a fazer a divulgação de informação ao
público, incluindo a informação financeira e prudencial.
 O Conselho considera que os processos de preparação de informação que incluem os
procedimentos de controlo das funções do controlo interno e do ROC são fiáveis,
cumprimento com as obrigações legais e regulamentares aplicáveis, não se identificando
deficiências que revelem materialidade.
 No período de referência foram assegurados os deveres de divulgação ao público, que
resultam de legislação e regulamentação aplicável e que respeitam às matérias previstas no
Aviso, através dos documentos respeitantes à prestação de contas, informações prudenciais e
políticas de governação.

3. Avaliação do órgão de administração
O Conselho de Administração, em cumprimento do disposto no artigo 57º do Aviso e da Instrução
do Banco de Portugal, apresentou a sua avaliação, indicando:
 O Conselho de Administração apreciou a cultura organizacional da CCAML, os seus
sistemas de governo e controlo interno, as práticas e políticas remuneratórias e outros
assuntos tratados no Aviso.
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 Considerou, também, as atividades desenvolvidas, em curso e as planeadas para 2022,
destinadas a assegurar o pleno cumprimento do disposto no Aviso e na Instrução n.º
18/2020, tendo emitido uma opinião global, em resultado da análise criteriosa aos termos do
Aviso, da qual se extraiu este resumo.
 A cultura organizacional da CCAML assenta em regras de ética profissional responsável e
prudente, numa cultura de risco forte, integrada e abrangente, alicerçada em princípios
éticos e de conduta, visando o reforço dos níveis de confiança e de reputação da Instituição.
Os seus sistemas de governo e de controlo interno são os adequados permitindo a
identificação, avaliação, acompanhamento e controlo dos riscos materiais a que a CCAML
está exposta. As políticas remuneratórias não contemplam componentes suscetíveis de
incentivar o crescimento e a assunção excessiva e incontrolada de riscos, são avaliadas
periodicamente, transparentes e acessíveis a todos os colaboradores.
 A cultura organizacional assenta em regras de ética profissional responsável e prudente,
constituindo uma referência no que respeita ao padrão de conduta exigível, vertidas no
código de conduta aplicável a todos os colaboradores.
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 O código de conduta é claro, compreensível e está coerente com o normativo interno, do
qual faz parte integrante, respeita de forma global o conteúdo mínimo, projetando-se a sua
revisão em 2022.
 A organização e composição dos órgãos de administração e fiscalização prossegue o formato
adotado no início do atual mandato, tendo sido promovida a revisão da política de seleção e
avaliação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e dos titulares de funções
essenciais. Em articulação com o Conselho Fiscal foi definida a política de sucessão e os
processos internos de suporte.
 Existe interação, regular e efetiva, com o Conselho Fiscal o qual dispõe de toda a
informação necessária para o exercício das suas competências. No processo de tomada de
decisão os seus pareceres prévios são atendidos sempre que exigíveis ou solicitados.
 A estrutura organizacional está bem definida, aprovada e implementada na CCAML através
do manual de procedimentos, suporta o desenvolvimento da atividade e a implementação de
um sistema de controlo interno adequado e eficaz, assenta numa definição das linhas de
reporte e de autoridade, contempla uma adequada segregação de funções conflituantes e
assenta num número suficiente de membros de gestão e de colaboradores.
 A estratégia definida é sustentável a longo prazo, uma vez que é adequada à natureza das
atividades, dimensão e ao perfil de risco. Está suportada em pressupostos fundamentados,
objeto de análises de sensibilidade, com objetivos para a atividade global que permitem a
sua adaptação tempestiva em caso de necessidade, com uma política de risco.
 Os recursos materiais, de capital e liquidez, técnicos e humanos são adequados para a
prossecução sã e prudente da atividade.
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 Está estabelecido e é mantido um sistema de controlo interno com o objetivo de garantir a
sustentabilidade da CCAML no médio e longo prazo.
 O sistema de controlo interno foi implementado tendo em consideração o princípio da
proporcionalidade e o grau de centralização de autoridade e delegação de poderes instituído,
tendo por base o modelo das três linhas de defesa. Inclui as três funções de controlo interno
permanente e efetivas, com uma posição e independência adequadas.
 O sistema de controlo interno da CCAML assenta num sistema de gestão de riscos, num
sistema de informação e comunicação e num processo de monitorização.
 É garantida a segregação entre as funções de controlo e as atividades que monitorizam e
controlam. Nesse sentido, no decurso do período de referência, foi designada uma nova
responsável pela função de conformidade.
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 Está estabelecido e é mantido um sistema de gestão de riscos, organizado de forma a ser
sólido, eficaz e consistente, abrange todos os produtos, atividades, processos e sistemas,
incluindo os subcontratados. A definição das categorias de risco é efetuada de forma a
abranger todos os fatores associados aos eventos de risco a que a CCAML está ou possa
estar exposta.
 Os processos de produção e tratamento de informação substantiva, são apropriados à
dimensão, natureza, âmbito e complexidade das atividades desenvolvidas, assim como à
apetência ao risco da CCAML. São adequados, atendendo aos requisitos legais e
regulamentares aplicáveis, de informação financeira e contabilística, assim como às
necessidades de informação sobre os riscos, facilitando o processo de tomada de decisão.
 A CCAML dispõe de fluxos de informação formais e relevantes, transparentes e ajustados às
necessidades.
 Os procedimentos de monitorização existentes suportam o processo de deteção de
deficiências na conceção dos controlos e na sua implementação.
 A eficácia das medidas implementadas para suprimir as deficiências detetadas são
monitorizadas pelas funções de controlo interno.
 A CCAML tem implementada uma política de identificação, prevenção e mitigação dos
conflitos de interesses, que abrange conflitos de interesses institucionais e conflitos de
interesses respeitantes a colaboradores e cumpre com as obrigações em matéria de Partes
Relacionadas.
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 Na escolha de parceiros subcontratados procura-se garantir que disponham de capacidade
para desempenhar adequadamente as responsabilidades confiadas e que promovam padrões
de ética aceitáveis e idênticos aos da CCAML.
 A seleção do Revisor Oficial de Contas ou de Sociedades de Revisores Oficiais de Contas
assenta numa política de seleção e designação do ROC/SROC e de contratação de serviços
distintos de auditoria não proibidos, cumprindo escrupulosamente os princípios
deontológicos e demais regras profissionais, normas legislativas ou regulamentares
aplicáveis.
 Está definida, implementada e é avaliada a política de remuneração, procedendo à sua
revisão periódica. A remuneração dos membros dos órgãos de administração, fiscalização e
funções de controlo é composta apenas por uma componente fixa.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

 É publicada no site Institucional a informação que deva ser divulgada ao público, assim
como é promovida a divulgação a todos os colaboradores dos normativos internos, do
código de conduta e da política global de risco. Cumprindo-se globalmente com as regras
gerais de divulgação a que se refere o Aviso.
 Para todas as deficiências foram definidas medidas corretivas, com prazos de implementação
considerados adequados. A sua implementação decorre de acordo com o programado, não se
antevendo extraordinários fatores que justifiquem a prorrogação dos prazos indicados. Não
são esperados impactos relevantes decorrentes das deficiências, isoladas ou em conjunto,
por estarem em aberto.
 Foram apreciados os relatórios anuais das funções de controlo interno e os relatórios anuais
com a avaliação da independência das três funções e descrição das deficiências identificadas
relativamente às mesmas e as medidas destinadas à sua correção propostas, bem como o
parecer favorável expresso pelo Conselho Fiscal na sua avaliação, considerando-as
adequadas para corrigir as situações descritas.
 Os processos de obtenção e tratamento de informação implementados na CCAML são
sujeitos a avaliações conduzidas pelo Revisor Oficial de Contas, no que respeita aos
trabalhos de garantia de fiabilidade quanto ao relato financeiro, não tendo, no período em
referência, sido objeto de avaliações adicionais.
 A subcontratação de tarefas operacionais específicas das funções de controlo interno,
verifica-se apenas no serviço de Encarregado pela Proteção de Dados, dado que a sua
proposta de serviços se traduz numa vantagem quanto à sistematização da operacionalização
das políticas e dos procedimentos implementados para a proteção de dados, que resulta da
formação especializada e da experiência profissional do prestador de serviços subcontratado.
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4. Relatórios dos responsáveis pelas funções de controlo interno
As avaliações efetuadas são abrangentes, conclusivas e fundamentadas, de forma a promover uma
reflexão regular, por parte dos responsáveis pelas funções de controlo interno, quanto ao grau de
cumprimento do Aviso, de modo a que seja ponderada a adoção das medidas necessárias para
mitigar qualquer questão de limitação à independência e objetividade das funções, bem como para
sanar as deficiências identificadas.
O Responsável pela função de gestão de riscos elaborou um relatório, no qual concluiu:
 A independência organizacional da função de gestão de riscos é assegurada através de uma
unidade de estrutura distinta das unidades que desenvolvem atividades, que tem por dever
monitorizar e controlar.
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 A avaliação da afetação do cumprimento dos requisitos de independência da função para
cada deficiência, permitiu validar que não se coloca em causa a independência da função de
Gestão de Riscos, uma vez que, a avaliação conduzida e a definição das medidas, bem como
o seu pessoal não foi implicado no desempenho de tarefas operacionais nas áreas que
compete monitorizar. As insuficiências e as medidas adotadas não comprometeram nem
tiveram impacto no nível de reporte ao órgão de gestão e de fiscalização nem na
remuneração do pessoal com funções de controlo.
O Responsável pela função de conformidade da CCAML elaborou um relatório, no qual refere:
 O sistema de controlo interno da CCAML inclui uma função de conformidade permanente e
efetiva, com um estatuto, autoridade e independência na estrutura organizacional, destinada
a verificar se as estratégias, políticas, processos, sistemas e procedimentos estabelecidos são
adequados, devidamente atualizados, corretamente aplicados e efetivamente cumpridos,
tendo por base um regulamento próprio, aprovado pelo órgão de administração.
 Foi designado um novo responsável pela Função de Conformidade, dentro do prazo previsto
para resolução, uma vez que até então as Funções de Conformidade e Gestão de Riscos
partilhavam o mesmo colaborador como responsável.
 A avaliação da afetação do cumprimento dos requisitos de independência da função para
cada deficiência, permitiu validar que não se coloca em causa a independência da função.
O Responsável pela função de auditoria interna elaborou um relatório, no qual concluiu o seguinte:
 A independência organizacional da função de auditoria interna é assegurada, dado que se
encontra estabelecida numa unidade de estrutura distinta das unidades que desenvolvem
atividades operacionais segundo as quais a função de auditoria interna tem por dever
monitorizar e controlar.
 A Função de Auditoria Interna exerce as suas funções com independência e autonomia,
encontrando-se dotada dos poderes necessários para o desempenho efetivo e sem limites das
responsabilidades que lhe são atribuídas.
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 No período de referência ou entre a data de referência e a data deste relatório não ocorreram,
quaisquer situações ou constrangimentos que comprometam ou possam vir a comprometer
materialmente a independência da Função.
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 A independência da função de auditoria interna na estrutura organizacional está assegurada
através do estabelecimento de uma função permanente e efetiva, com estatuto, autoridade e
independência na estrutura organizacional, segregada das demais atividades que lhe compete
fiscalizar e controlar, constituindo uma terceira linha de defesa, reportando funcional e
administrativamente diretamente ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal e
mantendo uma remuneração composta, exclusivamente, por uma componente fixa.
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ANEXO I – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, C.R.L.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA INTRODUTÓRIA
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria (adiante apenas designada por “CCAML”) foi constituída em 3 de janeiro de
1915, tem atualmente como âmbito de ação e atividade os concelhos de Leiria, Marinha Grande e Ourém, sendo a
cobertura feita através de uma rede de treze agências ligadas "on line" entre si e a sede.
A CCAML é uma instituição de crédito sob a forma de cooperativa de responsabilidade limitada que pratica as
operações permitidas pelo Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo (RJCAM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/91,
de 11 de janeiro, e alterado por vários diplomas subsequentes, tendo obtido autorização para a prática de operações de
crédito com não associados, nos limites e condições previstos no n.º 2 do artigo 28.º do RJCAM, bem como operações
de crédito com finalidades distintas das previstas no artigo 27.º e com os limites estabelecidos no n.º 6 do artigo 36.º-A
do mesmo RJCAM.

NOTA 1 – BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

A) Bases de Apresentação
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e os valores
apresentados estão expressos em euros.
Em 30 de dezembro de 2015, foi publicado o Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2015, que veio revogar os Avisos do
Banco de Portugal n.ºs 1/2005 e 3/95, estendendo a aplicação das Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) a
todas as entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, a partir de 1 de janeiro de 2016.
Contudo, o Banco de Portugal autorizou esta CCAML a aplicar o regime transitório previsto no Artigo 3.º do referido
Aviso n.º 5/2015, permitindo que até 31 de dezembro de 2016 a CCAML elaborasse as suas demonstrações financeiras
em base individual, de acordo com as normas de contabilidade que lhe eram aplicáveis em 31 de dezembro de 2015,
nos termos em que vigoravam nessa data.
Assim, até 31 de dezembro de 2016, a elaboração das demonstrações financeiras da CCAML obedeceu aos princípios
consagrados nas Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA), tal como definidas pelo Banco de Portugal, no Aviso n.º
1/2005, de 28 de fevereiro (revogado pelo Aviso n.º 5/2015). As NCA correspondiam genericamente às Normas
Internacionais de Relato Financeiro com algumas exceções relativamente à valorimetria do crédito a clientes e valores a
receber de outros devedores, provisionamento do crédito e valores a receber, e ainda, mensuração dos ativos
tangíveis.
A partir do exercício de 2017, por determinação do Aviso n.º 5/2015, no âmbito do disposto no Regulamento (CE) n.º
1606/2002, de 19 de julho e na Diretiva n.º 2003/51/CE, de 18 de junho, na sua transposição para a legislação
portuguesa através do Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de fevereiro, as demonstrações financeiras da CCAML passaram
a ser preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (NIC), tal como adotadas na União
Europeia.
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Com a publicação do Aviso n.º 1/2019, foi atualizado o enquadramento normativo do Banco de Portugal sobre os
elementos de prestação de contas, tendo sido alterados os modelos das demonstrações financeiras, que passaram a
ter por referência os modelos e respetivas rubricas principais aplicáveis previstas no Anexo III do Regulamento de
Execução (UE) n.º 2021/451 da Comissão, de 17 de dezembro de 2020, que revogou o Regulamento de Execução (UE)
n.º 680/2014. Dado que estes novos modelos já contemplam as alterações introduzidas pela IFRS 9, no que respeita à
nova classificação e mensuração de ativos financeiros, conforme referido mais adiante, a CCAML decidiu antecipar a
aplicação do disposto naquele Aviso aos elementos de prestação de contas com referência a 31 de dezembro de 2018,
conforme previsto no n.º 3 do artigo 12.º do referido normativo.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

1. Novas normas, interpretações e alterações, com data de entrada em vigor a partir 01 de janeiro de 2021


Alterações à IFRS 16: Concessões relacionadas com o COVID ao nível das rendas (Regulamento
2020/1434 da Comissão, de 9 de outubro)
- Estas alterações à IFRS 16 estão relacionadas com o tratamento a ser dado às concessões de rendas
concedidas aos locatários devido ao COVID-19. Estas alterações modificam os requisitos da IFRS 16 para
conceder aos locatários um expediente prático para que estes não necessitem de avaliar se uma
concessão de renda que ocorra como consequência direta do COVID-19 é ou não uma modificação da
locação e possam tratar essa concessão de renda como não sendo uma modificação da locação. Aplicável
aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de junho de 2020.



Alterações à IFRS 4 – Contratos de Seguros (Regulamento 2020/2097 da Comissão, de 15 de dezembro
de 2020)
- Atualmente, de acordo com a IFRS 4 – Contratos de Seguros, a data efetiva para aplicação da IFRS 9,
após a isenção temporária, é 1 de janeiro de 2021. De forma a alinhar o prazo dessa isenção temporária
com a data efetiva para a aplicação da IFRS 17 – Contratos de Seguros, após as alterações efetuadas em
25 de junho de 2020, o IASB prorrogou a aplicação da isenção de aplicação da IFRS 9 com a IFRS 4 até 1
de janeiro de 2023.



Alterações à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16: Reforma das taxas de juro de referência – Fase 2
(Regulamento 2021/25 da Comissão, de 13 de janeiro de 2021)
- O IASB finalizou a sua resposta à reforma em curso das taxas de juro interbancárias (IBOR) e de outros
referenciais de taxas de juro ao emitir um pacote de alterações às IFRS. Estas emendas têm como objetivo
ajudar as entidades a providenciar aos investidores informações úteis acerca dos efeitos desta reforma nas
suas demonstrações financeiras.
Estas emendas complementam as que foram emitidas em 2019 e focam-se nos efeitos nas demonstrações
financeiras quando uma entidade substituiu um antigo referencial de taxa de juro por um outro referencial
alternativo como resultado da reforma.
Estas alterações são efetivas para os períodos anuais iniciados em ou após 1 de janeiro de 2021.
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2. Novas normas, interpretações e alterações, com data de entrada em vigor em exercícios com início em ou
após 01 de janeiro de 2022


IFRS 17: Contratos de Seguros (Regulamento 2021/2036, da Comissão, de 19 de novembro de 2021)
- A IFRS 17 resolve o problema de comparação criado pela IFRS 4 exigindo que todos os contratos de
seguros sejam contabilizados de forma consistente, beneficiando assim quer os investidores quer as
empresas de seguros. As obrigações de seguros passam a ser contabilizadas usando valores correntes em
vez do custo histórico. A informação passa a ser atualizada regularmente, providenciando mais informação
útil aos utilizadores das demonstrações financeiras.
Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023.



Alterações à IFRS 3, IAS 16, IAS 37 e Melhoramentos Anuais (Regulamento 2021/1080, de 28 de junho
de 2021)
- Este conjunto de pequenas alterações efetuadas às IFRS serão efetivas para os períodos financeiros
anuais iniciados em ou após 1 de janeiro de 2022:
o Alterações à IFRS 3: Atualização de uma referência na IFRS 3 para a Estrutura Concetual de
Relato Financeiro sem alterar os requisitos de contabilização das concentrações de atividades
empresariais;
o Alterações à IAS 16: Proíbe uma entidade de deduzir ao custo de um ativo fixo tangível os
montantes recebidos da venda de itens produzidos enquanto a entidade se encontra a preparar o
ativo para o seu uso pretendido. Em vez disso, a entidade deve reconhecer as retribuições
recebidas dessas vendas e o custo relacionado nos resultados;
o Alterações à IAS 37: Especifica que custos é que uma entidade deve incluir quando avalia se um
contrato é ou não um contrato oneroso;
o Melhorias anuais com pequenas alterações à IFRS 1, IFRS 9 e IAS 41, e aos exemplos ilustrativos
da IFRS 16.
Estas alterações são efetivas para os períodos anuais iniciados em ou após 1 de janeiro de 2022.



Alterações à IFRS 16: Concessões relacionadas com o COVID ao nível das rendas para além de 30 de
junho de 2021 (Regulamento 2021/1421 da Comissão, de 30 de agosto de 2021)
- Estas alterações estendem o expediente prático disponível aos locatários na contabilização das
concessões de rendas relacionadas com o Covid-19 por um ano. O expediente prático atribuído pela
anterior alteração à IFRS 16 emitida em maio de 2020 (e endossada pala União Europeia em 9 de outubro
de 2020 pelo Regulamento 2020/1434 da Comissão), estava disponível para as reduções nos pagamentos
de locação que afetassem os pagamentos que seriam originalmente devidos em ou até 30 de junho de
2021. A presente alteração vem estender esse período para 30 de junho de 2022.
Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de abril de 2021, sendo permitida a sua adoção
antecipada, incluindo às demonstrações financeiras que ainda não tenham sido autorizadas para emissão até
31 de março de 2021.
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Alterações à IAS 1 e à IAS 8 (Regulamento 2022/357 da Comissão, de 2 de março de 2022)
- As alterações à IAS 1 exigem que as entidades divulguem as informações materiais acerca das suas
políticas contabilísticas em vez de divulgarem as políticas contabilísticas significativas.
- As alterações à IAS 8 clarificam a forma sobre como as entidades devem distinguir as alterações nas
políticas contabilísticas das alterações nas estimativas contabilísticas. Esta distinção é importante porque
as alterações nas estimativas contabilísticas são aplicadas prospetivamente apenas sobre transações e
outros eventos futuros, mas as alterações nas políticas contabilísticas são, de uma forma geral, aplicadas
retrospetivamente às transações e a outros eventos passados.
Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023, sendo permitida a sua adoção
antecipada.

3. Normas (novas ou revistas) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (IASB) e
interpretações emitidas pelo “International Financial Reporting Interpretation Commitee” (IFRIC) e ainda não
endossadas pela União Europeia

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Adicionalmente, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, encontram-se ainda emitidas pelo IASB as
seguintes normas e interpretações, ainda não endossadas pela União Europeia:


Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e a sua Associada ou Empreendimento Conjunto Alterações à IFRS 10 e à IAS 28 (emitida pelo IASB em 11set14)
- Esta alteração vem clarificar o tratamento contabilístico para transações quando uma empresa-mãe perde
o controlo numa subsidiária ao vender toda ou parte do seu interesse nessa subsidiária a uma associada
ou empreendimento conjunto contabilizado pelo método da equivalência patrimonial.
Ainda não foi definida a data de aplicação destas alterações e o processo de endosso pela União Europeia
apenas será iniciado após confirmação da data de aplicação das alterações pelo IASB.



IFRS 14: Contabilização de Diferimentos Regulatórios (emitida pelo IASB em 30jan14)
- Esta norma permite aos adotantes pela primeira vez das IFRS, que continuem a reconhecer os ativos e
passivos regulatórios de acordo com a política seguida no âmbito do normativo anterior. Contudo para
permitir a comparabilidade com as entidades que já adotam as IFRS e não reconhecem ativos / passivos
regulatórios, os referidos montantes têm de ser divulgados nas demonstrações financeiras separadamente.
Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016, tendo a Comissão Europeia decidido
não iniciar o processo de endosso desta norma transitória e aguardar pela norma definitiva a emitir pelo IASB.



Alterações à IAS 1 – Apresentação de Demonstrações Financeiras (emitida pelo IASB em 23jan20 e
atualizada em 15jul20)
- Estas alterações à IAS 1 – Apresentação de Demonstrações Financeiras, vêm clarificar os requisitos que
uma entidade aplica para determinar se um passivo é classificado como corrente ou como não corrente.
Estas alterações, em natureza, pretendem ser apenas uma redução de âmbito, clarificando os requisitos da
IAS 1, e não uma modificação aos princípios subjacentes.
Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023, estando estas alterações ainda
sujeitas ao processo de endosso pela União Europeia.
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Alterações à IAS 12: Impostos diferidos relacionados com ativos e passivos que resultem de uma única
transação (emitida pelo IASB em 7 de maio de 2021)
- A IAS 12 atribui uma isenção às entidades de reconhecerem impostos diferidos quando estes resultam do
reconhecimento inicial de ativos e passivos. Contudo, existia alguma incerteza sobre se essa isenção se
aplicaria a transações tais como contratos de locação e obrigações de descomissionamento em que as
entidades reconhecem em simultâneo quer um ativo, quer um passivo. Esta emenda vem clarificar que a
isenção do reconhecimento inicial não se aplica a estas transações em que resultam montantes iguais de
diferenças tributáveis e dedutíveis que resultem do reconhecimento inicial e, assim, as entidades deverão
reconhecer o imposto diferido associado a tais transações.
Aplicável os períodos de reporte anuais iniciados em ou após 1 de janeiro de 2023, sendo permitida a sua
adoção antecipada. Estas alterações ainda estão sujeitas ao processo de endosso pela União Europeia.



Alterações à IFRS 17: Aplicação inicial da IFRS 17 e da IFRS 9 – Informação comparativa (emitida pelo
IASB em 9 de dezembro de 2021)
- A IFRS 17 e a IFRS 9 têm diferentes requisitos de transição. Para algumas seguradoras, estas diferenças
podem causar mismatches contabilísticos entre os ativos financeiros e os passivos de contratos de seguros
na informação comparativa que é apresentada nas suas demonstrações financeiras quando é aplicada a
IFRS 9 e a IFRS 17 pela primeira vez. Esta emenda, através da introdução de uma opção para uma
apresentação da informação comparativa acerca dos ativos financeiros, vem ajudar as seguradoras a evitar
estes mismatches contabilísticos temporários e, assim, incrementar a utilidade da informação comparativa
para os investidores.
Aplicáveis aos períodos de reporte anuais iniciados em ou após 1 de janeiro de 2023, estando sujeitas ao
processo de endosso pela União Europeia.
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B) Principais Políticas Contabilísticas
B1 – EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS
Empréstimos e adiantamentos são instrumentos de dívida detidos pelas instituições que não são valores mobiliários e
incluem os Empréstimos de acordo com o Regulamento BCE/2013/33, bem como os adiantamentos que não podem ser
classificados em Empréstimos de acordo com esse mesmo regulamento. Engloba o crédito a clientes e valores a
receber de outros devedores que consiste nos ativos financeiros correspondentes ao fornecimento de dinheiro, bens ou
serviços a um devedor, abrangendo a atividade típica da concessão de crédito a clientes, bem como as posições
credoras resultantes de operações com terceiros realizadas no âmbito da atividade da instituição.
No reconhecimento inicial estes ativos são registados pelo seu justo valor, deduzido de eventuais comissões incluídas
na taxa efetiva, e acrescido de todos os custos incrementais diretamente atribuíveis à transação. Subsequentemente,
estes ativos são reconhecidos em balanço ao custo amortizado, deduzido de perdas por imparidade. O reconhecimento
dos juros e comissões é efetuado pelo método da taxa efetiva.
A anulação contabilística de créditos é feita por utilização das imparidades para crédito vencido quando estas
correspondam a 100% do valor do crédito.
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Imparidade
A metodologia de cálculo da imparidade resulta da adoção dos requisitos e das linhas orientadoras previstos nos
regulamentos aplicáveis, nomeadamente da Norma de Internacional de Relato Financeiro 9 “Instrumentos Financeiros”
(IFRS 9), adotada pelo Regulamento (UE) 2016/2067 da Comissão de 22 de novembro de 2016, da Instrução n.º
5/2013, do Banco de Portugal, sobre a imparidade da carteira de crédito e do entendimento do Banco de Portugal
quanto aos critérios de referência para mensuração de perdas de crédito esperadas no contexto da aplicação da IFRS 9
divulgados na Carta Circular do Banco de Portugal n.º 62/2018.
O cálculo das perdas por imparidade da carteira de crédito é baseado em estimativas determinadas por julgamentos
sobre dados históricos, factos e circunstâncias numa determinada data e expectativas quanto às condições futuras,
efetuado de forma sistematizada conforme previsto no modelo de imparidade estabelecido.
O modelo de imparidade está suportado numa estrutura de governação interna devidamente documentada e aprovada
pelo Conselho de Administração, de forma a assegurar uma adequada independência e segregação de funções. São
estabelecidas políticas e procedimentos que servem de base à sistematização do processo de quantificação da
imparidade e à validação dos seus pressupostos.
O modelo de imparidade faz uma divisão da carteira de crédito entre clientes com responsabilidade mais significativa
(sujeitos a análise individual) e restante exposição analisada coletivamente, incidindo uma metodologia própria sobre
cada um destes dois segmentos.
No que respeita à análise individual são estabelecidos critérios de segmentação (absolutos e/ou relativos), com base na
significância da sua responsabilidade total perante a Instituição e à existência de indícios de imparidade, determinandose a imparidade em função da capacidade de reembolso do mutuário e/ou respetivas garantias.
No que respeita à análise coletiva a metodologia de avaliação das exposições está suportada no apuramento de
parâmetros de risco, obtidos em resultado da observação dos dados históricos, nomeadamente: Probabilidade de
Indício (PI), Probabilidade de “Default” condicionada à existência de indícios de imparidade (PDC), Probabilidade de
“Default” Direta (PDD), Probabilidade de “Default” (PD) ao longo da duração do instrumento financeiro, Perda dado o
Incumprimento (LGD) e Exposição em Incumprimento (EAD).
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Relativamente à exposição extrapatrimonial, nomeadamente as Garantias Bancárias Prestadas (técnicas ou
financeiras) e as linhas de crédito contratadas e irrevogáveis, são adotados os Fatores de Conversão de Crédito (FCC),
para converter as posições em valores de responsabilidades, utilizados para as garantias técnicas e para as garantias
financeiras e compromissos de crédito irrevogáveis.
Para que o modelo de imparidade tenha a maior adequação possível ao contexto económico e ao comportamento da
carteira de crédito, é efetuada uma revisão mensal da estimativa da imparidade, suportada na revisão trimestral da
imparidade de clientes de análise individual e na revisão trimestral e anual dos fatores de risco que incidem sobre a
restante exposição tratada coletivamente.
Como já se encontrava estabelecido no Decreto Regulamentar n.º 13/2018, de 28 de dezembro, a Lei n.º 98/2019, de 4
de setembro, veio consagrar um regime fiscal definitivo quanto à matéria das perdas por imparidade para riscos de
crédito, a vigorar para os períodos de tributação com início em ou após 1 de janeiro de 2019. Assim, a referida Lei n.º
98/2019 procedeu à alteração do CIRC, em matéria de imparidades das instituições de crédito e outras instituições
financeiras e do regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos (ver mais adiante a Nota 33)
A informação mais detalhada, relativa à mensuração da imparidade da carteira de crédito e respetivas divulgações, é
apresentada no Anexo II deste capítulo.
Garantias prestadas e compromissos irrevogáveis

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

As garantias prestadas emitidas pela CCAML, são passivos eventuais uma vez que garantem o cumprimento perante
terceiros das obrigações dos seus clientes no caso de estes falharem os compromissos assumidos.
Os compromissos irrevogáveis, na generalidade, são acordos contratuais de curto prazo para utilização de linhas de
crédito que geralmente têm associados prazos fixos, ou outras cláusulas de expiração, e requerem o pagamento de
uma comissão. Os compromissos da CCAML com linhas de crédito estão na sua maioria condicionados à manutenção
pelo cliente de determinados parâmetros, à data de utilização dessa facilidade.
As garantias prestadas e os compromissos irrevogáveis são reconhecidos pelo valor em risco, sendo as comissões ou
juros associados a estas operações, registados em resultados ao longo da sua vida.

B2 - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no Balanço na data de negociação ou contratação, salvo exceções
de caráter contratual, legal ou regulamentar.
No momento inicial são reconhecidos ao justo valor acrescido dos custos de transação diretamente atribuíveis, com
exceção dos ativos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados, em que os custos de transação são de
imediato reconhecidos em resultados.
A classificação e mensuração de ativos financeiros depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do
modelo de negócio associado aos mesmos. Assim, devemos classificar os ativos financeiros como subsequentemente
mensurados pelo custo amortizado, pelo justo valor através de outro rendimento integral ou pelo justo valor através dos
resultados com base, simultaneamente:
i) No modelo de negócio para gerir os ativos financeiros; e
ii) Nas características contratuais em termos de fluxos de caixa do ativo financeiro.
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Devemos mensurar um ativo financeiro pelo custo amortizado se forem satisfeitas ambas as seguintes condições:
i)

O ativo financeiro é detido no âmbito de um modelo de negócio cujo objetivo consiste em deter ativos
financeiros a fim de recolher fluxos de caixa contratuais; e
ii) Os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas definidas, a fluxos de caixa que são apenas
reembolsos de capital e pagamentos de juros sobre o capital em dívida.
Devemos mensurar um ativo financeiro pelo justo valor através de outro rendimento integral se forem satisfeitas ambas
as seguintes condições:
i)

O ativo financeiro é detido no âmbito de um modelo de negócio cujo objetivo seja alcançado através da recolha
de fluxos de caixa contratuais e da venda de ativos financeiros; e
ii) Os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas definidas, a fluxos de caixa que são apenas
reembolsos de capital e pagamentos de juros sobre o capital em dívida.
Um ativo financeiro deve ser mensurado pelo justo valor através dos resultados, exceto se for mensurado pelo custo
amortizado ou pelo justo valor através de outro rendimento integral. No entanto, pode-se optar irrevogavelmente, no
reconhecimento inicial de determinados investimentos em instrumentos de capital próprio que, de outra forma, seriam
mensurados pelo justo valor através dos resultados, por apresentar as alterações subsequentes no justo valor através
de outro rendimento integral.
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Não obstante, podemos no reconhecimento inicial, optar por contabilizar irrevogavelmente um ativo financeiro como
mensurado pelo justo valor através dos resultados se tal eliminar ou reduzir significativamente uma incoerência na
mensuração ou no reconhecimento (por vezes denominada «divergência contabilística») que de outra forma resultaria
da mensuração de ativos ou passivos ou do reconhecimento de ganhos e perdas sobre os mesmos em diferentes
bases.

B2.1 – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
Estas rubricas incluem os ativos e passivos financeiros que: i) São adquiridos ou incorridos com o objetivo principal de
ser vendidos ou recomprados num prazo muito curto; ii) No reconhecimento inicial, fazem parte de uma carteira de
instrumentos financeiros identificados que são geridos em conjunto e relativamente aos quais existem indícios de um
perfil real recente de lucros a curto prazo; ou iii) São derivados (exceto no caso de derivados que sejam um contrato de
garantia financeira ou um instrumento de cobertura designado e eficaz).
Estes ativos e passivos financeiros são avaliados ao justo valor, com os custos e proveitos associados às transações,
registados em resultados; os ganhos e perdas resultantes das alterações do justo valor são reconhecidos em
resultados.
Os juros corridos e não cobrados das obrigações e outros títulos de rendimento fixo são reconhecidos no valor de
Balanço.

B2.2 - ATIVOS FINANCEIROS NÃO NEGOCIÁVEIS OBRIGATORIAMENTE CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS
DOS RESULTADOS
Nesta categoria, são classificados os Instrumentos Financeiros geridos numa base de justo valor, não detidos para
negociação, ou instrumentos de dívida cujos fluxos de caixa não cumprem com o critério de apenas reembolso de
capital e pagamento de juros sobre o capital em dívida.
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No reconhecimento inicial uma entidade pode contabilizar irrevogavelmente um ativo financeiro como mensurado pelo
justo valor através de resultados se tal eliminar ou reduzir significativamente uma incoerência na mensuração ou no
reconhecimento que de outra forma resultaria na mensuração de ativos ou passivos ou do reconhecimento de ganhos e
perdas sobre os mesmos em diferentes bases.
No entanto, no reconhecimento inicial, a IFRS 9 permite que uma entidade faça uma seleção irrevogável (instrumento a
instrumento) para apresentar em outro rendimento integral as alterações subsequentes no justo valor de um
investimento em um instrumento de capital dentro do âmbito da IFRS 9.

B2.3 – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS
A designação de outros ativos ou passivos financeiros ao justo valor através de resultados (Fair Value Option) pode ser
realizada desde que se verifique pelo menos um dos seguintes requisitos:
a) os ativos e passivos financeiros são geridos, avaliados e reportados internamente ao seu justo valor;
b) a designação daqueles ativos ou passivos financeiros elimina ou reduz significativamente o mismatch
contabilístico das transações; e
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c) os ativos ou passivos financeiros contêm derivados embutidos que alteram significativamente os fluxos de
caixa dos contratos originais.
Os ativos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados são reconhecidos inicialmente ao seu justo valor,
com os custos ou proveitos associados às transações reconhecidos em resultados no momento inicial e com as
variações subsequentes de justo valor no âmbito da IFRS 9 apresentadas da seguinte forma:
a) o valor relativo à variação no justo valor atribuível a variações do risco de crédito do passivo é apresentado em
outro rendimento integral; e
b) o restante valor da variação no justo valor é apresentado em resultados.
A periodificação dos juros e do prémio/desconto (quando aplicável) é reconhecida na margem financeira com base na
taxa de juro efetiva de cada transação.

B2.4 – ATIVOS FINANCEIROS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL
Um ativo financeiro é mensurado ao justo valor através de outro rendimento integral se cumprir, simultaneamente, com
as características seguintes e não for designado ao justo valor através de resultados por opção (utilização da Fair Value
Option):
a) O ativo financeiro é enquadrável num modelo de negócio em que o objetivo é o recebimento dos seus fluxos
de caixa contratuais e a venda desse ativo financeiro; e
b) Os fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específicas e correspondem apenas a pagamentos de capital
e juros do montante em dívida.
Os ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral são reconhecidos inicialmente ao justo valor,
incluindo os custos ou proveitos associados às transações e posteriormente mensurados ao seu justo valor. As
alterações no justo valor são registadas por contrapartida da rubrica "Reservas de Reavaliação de Justo Valor" (exceto
no caso de perdas de imparidade) até que o ativo seja vendido. Nesse momento o ganho ou perda anteriormente
reconhecida no capital próprio é revertido para resultados.
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Os juros corridos de obrigações e de outros títulos de rendimento fixo são registados em resultados à taxa de juro
efetiva.
A CCAML regista nesta rubrica os títulos de rendimento fixo que não tenham sido classificados como carteira de
negociação e exista a expectativa de venda antes de atingir a maturidade.

B2.5 – ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS MENSURADOS PELO CUSTO AMORTIZADO
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se cumprir, em simultâneo, com as seguintes características e se
não for designado ao justo valor através de resultados por opção (utilização da Fair Value Option):
a) O ativo financeiro é detido num modelo de negócio cujo objetivo principal é a detenção de ativos para recolha
dos seus fluxos de caixa contratuais; e
b) Os seus fluxos de caixa contratuais ocorrem em datas específicas e correspondem apenas a pagamentos de
capital e juro do montante em dívida.
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Esta categoria inclui os ativos financeiros não derivados com pagamentos fixados ou determináveis e maturidade
fixada, para os quais a entidade tem a intenção e capacidade de manter até à maturidade e que não foram designados
para nenhuma outra categoria de ativos financeiros. Estes ativos financeiros são reconhecidos ao seu justo valor no
momento inicial do seu reconhecimento e mensurados subsequentemente ao custo amortizado. O juro é calculado
através do método da taxa de juro efetiva e reconhecido na margem financeira. As perdas por imparidade são
reconhecidas em resultados quando identificadas.
O custo amortizado de um ativo financeiro ou de um passivo financeiro é a quantia pela qual o ativo financeiro ou o
passivo financeiro é mensurado no reconhecimento inicial menos os reembolsos de capital, mais ou menos a
amortização cumulativa usando o método do juro efetivo de qualquer diferença entre essa quantia inicial e a quantia na
maturidade, e menos qualquer redução (diretamente ou por meio do uso de uma conta de abatimento) quanto à
imparidade ou incobrabilidade.

B3 - ATIVOS NÃO CORRENTES CLASSIFICADOS COMO DETIDOS PARA VENDA
Os ativos não correntes detidos para venda são aqui classificados quando se prevê que o seu valor de Balanço seja
recuperado através de alienação. A sua valorização deve ser efetuada ao menor dos valores entre o custo de aquisição
e o valor de avaliação periódica; caso exista uma perda por imparidade, na avaliação inicial ou subsequente esta deve
ser registada em resultados. As mais-valias potenciais não são reconhecidas no Balanço. Estes ativos não são objeto
de qualquer amortização.
Esta rubrica inclui imóveis, equipamento e outros bens recebidos em dação em cumprimento que passaram à posse da
CCAML para regularização de crédito concedido.
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B4 - ATIVOS TANGÍVEIS
Os ativos tangíveis são registados ao custo de aquisição e subsequentemente, caso exista uma perda por imparidade
esta é registada em resultados. As respetivas depreciações são calculadas segundo o método das quotas constantes,
por duodécimos, aplicada ao custo histórico, às taxas anuais máximas permitidas para efeitos fiscais, de acordo com os
seguintes períodos, que se considera não diferirem substancialmente da vida útil estimada dos bens:

Imóveis
Beneficiações em imóveis arrendados
Equipamento informático e de escritório
Mobiliário e instalações interiores
Viaturas

Número de anos
50
10
3 a 10
6 a 12
4

B5 - ATIVOS INTANGÍVEIS
Os ativos intangíveis são compostos, essencialmente, por aquisição de software (sistemas de tratamento automático de
dados) e outros ativos intangíveis, cujo impacto se repercute para além do exercício em que são gerados. Estes ativos
são amortizados no período de 3 anos pelo método das quotas constantes, por duodécimos, de acordo com o critério
fiscal aplicável.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

B6 - OUTROS ATIVOS
Esta rubrica residual inclui todos os ativos não enquadrados em outras rubricas, não existindo uma valorimetria
específica; é observado o princípio de que os ativos não financeiros estão em imparidade quando a sua quantia
escriturada excede a quantia recuperável.

B7 - DEPÓSITOS
Os depósitos e recursos financeiros de clientes e instituições de crédito são valorizados ao custo amortizado, com base
no método da taxa de juro efetiva.
A taxa de juro efetiva resulta do desconto dos pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada
do passivo financeiro para o valor líquido atual de Balanço. O cálculo inclui as comissões consideradas como parte
integrante da taxa de juro efetiva, custos de transação e todos os prémios ou descontos diretamente relacionados com
a transação.
As comissões e outros ganhos e perdas associadas aos depósitos e outros recursos, por se considerarem imateriais,
são diretamente reconhecidas em resultados do exercício.

B8 - PROVISÕES
Esta rubrica inclui as provisões constituídas para fazer face a outros riscos específicos, nomeadamente, processos
judiciais e outras perdas expectáveis decorrentes da atividade. O seu reconhecimento efetua-se sempre que exista uma
obrigação presente, legal ou construtiva, seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e possa ser feita uma
estimativa fiável do valor dessa obrigação.
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B9 - IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
O encargo do exercício com impostos sobre os lucros, para a CCAML, é calculado tendo em consideração o disposto
no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e os incentivos e benefícios fiscais aplicáveis à
Instituição.
Os impostos diferidos ativos e passivos correspondem ao valor do imposto a recuperar e a pagar em períodos futuros,
resultante de diferenças temporárias entre o valor de um ativo ou passivo no Balanço e a sua base tributável.
Os prejuízos fiscais reportáveis e os créditos fiscais são também registados como ativos por impostos diferidos.
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos até ao montante em que seja expectável existirem lucros tributáveis
futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis.
O imposto corrente ou imposto diferido deve ser debitado ou creditado diretamente ao capital próprio se o imposto se
relacionar com itens que sejam creditados ou debitados, no mesmo ou num diferente período, também diretamente ao
capital próprio. Foi adotado este reconhecimento relativamente aos títulos de dívida pública classificados como ativos
financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral.
As Autoridades Fiscais têm a possibilidade de rever a situação fiscal da CCAML durante um período de quatro anos,
podendo por isso resultar, devido a diferentes interpretações da legislação fiscal, eventuais liquidações adicionais
relativamente aos exercícios ainda suscetíveis de revisão.
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B10 - RESPONSABILIDADE COM PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
B10.1 - FUNDO DE PENSÕES
Face às responsabilidades assumidas para com os seus funcionários, a CCAML aderiu ao Fundo de Pensões do
Crédito Agrícola Mútuo que se destina a financiar os complementos de pensões de reforma por velhice ou invalidez e
pensões de viuvez e orfandade efetuadas pela Segurança Social, relativamente à totalidade do seu pessoal abrangido
pelo Acordo Coletivo de Trabalho das Instituições de Crédito Agrícola Mútuo (ACT), sendo esses complementos
calculados, por referência ao ACT, de acordo com:
(i) A pensão garantida à idade presumível de reforma;
(ii) O coeficiente entre o número de anos de serviço prestados até à data do cálculo;
(iii) O número total de anos de serviço à data de reforma.
A partir do exercício de 2008, inclusive, o financiamento das responsabilidades com o SAMS passou também a ser
assegurado pelo Fundo de Pensões.
Em 1 de janeiro de 2013 entraram em vigor as alterações à norma “IAS 19 - Benefícios aos empregados”, decorrentes
da revisão de 2011. Esta revisão introduziu diferenças significativas no reconhecimento e mensuração dos gastos com
benefícios definidos e benefícios de cessação de emprego, bem como nas divulgações a efetuar. Relativamente ao
reconhecimento, as principais alterações são:
a) Eliminação da possibilidade de reconhecimento diferido dos ganhos e perdas atuariais, ou seja, da utilização do
método do corredor. Os ganhos e perdas atuariais passam a ser totalmente reconhecidos em “outro rendimento
integral” no ano em que ocorrem;
b) Eliminação do conceito “retorno esperado dos ativos”.
O valor global das responsabilidades com pensões e outros benefícios, encontra-se, consoante a respetiva natureza,
registado em Outros Passivos ou em Outros Ativos. O valor correspondente ao exercício de 2021, no montante de
91.421,54 euros, por ter natureza credora, é apresentado na rubrica Outros Passivos.
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Nos termos do n.º 1 do n.º 11.º do Aviso n.º 12/2001, as instituições de crédito devem divulgar em nota adequada do
anexo às contas, diversa informação relativa às responsabilidades com pensões de reforma e de sobrevivência, a qual
será detalhada mais adiante na Nota 29.

B10.2 – PRÉMIOS DE ANTIGUIDADE
Nos termos do ACT a CCAML assumiu a responsabilidade de pagar aos seus empregados no ativo, que completem os
quinze, vinte e cinco e trinta anos de serviço, um prémio de antiguidade de valor igual, respetivamente, a um, dois e três
meses de remuneração mensal no ano de atribuição.
De acordo com a Carta Circular 12/06/DSBDR de 20 de janeiro de 2006, a CCAML reconheceu em Outros Passivos,
aquelas responsabilidades (ver Nota 29). O decréscimo do exercício, no montante de 28.508,00 euros, foi apurado com
base nos critérios utilizados pelo Fundo de Pensões. No mesmo período, foi colocado à disposição dos beneficiários o
total de 26.244,51 euros.

B10.3 – ENCARGOS COM O SAMS
Conforme já foi referido, a partir do exercício de 2008, inclusive, o financiamento das responsabilidades com o SAMS
passou a ser assegurado pelo Fundo de Pensões do Crédito Agrícola, tendo-se procedido à reclassificação dessas
responsabilidades.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

B11 – CAPITAL
Nos termos do art.º 14.º do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo (RJCAM) o Capital Social das CCAM é variável,
não podendo ser inferior a um mínimo fixado por portaria do Ministério das Finanças (i. e. 7.500.000 euros); prevê ainda
no art.º 15.º um capital mínimo a subscrever em títulos de capital por cada associado (i. e. 500 euros).
O capital pode ser reduzido por amortização dos títulos de capital nos termos do art.º 17.º do RJCAM e restantes
condições estatutárias.
Sempre que existam títulos de capital “extraordinário”, o montante total destes títulos é reclassificado para a respetiva
rubrica de Passivo, “Capital social reembolsável à vista”.

B12 - FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS
A CCAML aderiu ao Fundo de Garantia de Depósitos, que foi constituído em novembro de 1994 com o objetivo de
garantir o reembolso de depósitos constituídos nas instituições de crédito aderentes.
O limite do compromisso irrevogável de pagamento (montante “até ao qual as instituições de crédito participantes
podem substituir o pagamento da referida contribuição pelo compromisso irrevogável de o efetuarem em qualquer
momento em que o Fundo o solicite, no todo ou em parte”) a aplicar naquela contribuição anual foi fixado em 0% para o
exercício de 2021, tal como já tinha sido em 2020, não sendo possível a substituição da contribuição anual pelo
compromisso irrevogável de pagamento.
Em 2021, a taxa contributiva de base aplicável é de 0,0003% (0,0003% também em 2020), sendo a respetiva
contribuição paga, de 1.292,29 euros, reconhecida em custos de forma linear ao longo do exercício.
Em 31 de dezembro de 2021, para garantir o eventual pagamento destas responsabilidades, a CCAML tinha dado em
penhor 900.000 euros em OT 1,95% – junho 2019-2029, para caução do compromisso irrevogável de pagamento de
contribuições relativas aos contratos celebrados com o referido Fundo de Garantia de Depósitos.
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B13 - FUNDO DE RESOLUÇÃO
O Decreto-Lei nº 31-A/2012, introduziu um novo paradigma no regime de saneamento consagrado no Regime Geral
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF) introduzindo medidas que visam recuperar uma
instituição que se encontre em desequilíbrio financeiro ou, caso tal se revele inviável, preparar a sua liquidação
ordenada com salvaguarda do interesse público e manutenção da estabilidade financeira – neste último caso,
denominadas de medidas de resolução.
O referido Decreto-Lei estabelece a criação de um Fundo de Resolução, cujo objeto consiste, precisamente, em prestar
apoio financeiro à aplicação de medidas de resolução.
De acordo com o regime jurídico da resolução, a participação no Fundo de Resolução é obrigatória no caso das
instituições de crédito com sede em Portugal, ficando as mesmas instituições de crédito abrangidas por diversas
obrigações de reporte ao Banco de Portugal.
O Fundo de Resolução é financiado pelas instituições financeiras, nomeadamente por via de contribuições iniciais e
periódicas das instituições participantes e pela afetação ao Fundo das receitas provenientes da contribuição sobre o
sector bancário, para além de outros meios de financiamento complementares.
Conforme o estabelecido no Decreto-Lei n.º 24/2013, no exercício de 2013 a CCAML entregou ao Fundo de Resolução
uma contribuição inicial no montante de 5.000 euros.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Em relação à contribuição periódica, a taxa base aplicável em 2021 é de 0,060% (0,060% também em 2020), sendo a
respetiva contribuição paga, de 37.985,59 euros.

B14 - ESPECIALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS
A CCAML segue o princípio contabilístico da especialização de exercícios em relação à generalidade das rubricas das
demonstrações financeiras, nomeadamente no que se refere ao reconhecimento contabilístico dos juros das operações ativas e
passivas que são registados à medida que são gerados, independentemente do momento do seu pagamento ou cobrança.

B15 – OPERAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA
A compra e a venda de notas e moedas estrangeiras são convertidas para euros com base na taxa de câmbio no dia da
operação; as existências no final do ano foram convertidas para euros com base no câmbio médio à vista de referência
à data de 31 de dezembro de 2021, divulgados pelo Banco Central Europeu e pelo Banco de Portugal. As restantes
operações em moeda estrangeira, são realizadas por uma instituição bancária em regime de comissão (prestação de
serviços).

B16 – PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS EM EMPRESAS FILIAIS E ASSOCIADAS
As participações financeiras podem ser consideradas empresas filiais, sempre que a CCAML detém o controlo ou o
poder para o controlo da gestão da entidade, ou empresas associadas, aquelas em que a CCAML exerce direta ou
indiretamente uma influência significativa sobre a sua gestão, mas não detém o controlo da empresa. Presume-se que
existe influência significativa quando a participação no capital é igual ou superior a 20%.

B17 – CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
Para efeitos da preparação da demonstração de fluxos de caixa, a CCAML considera como “Caixa e seus equivalentes”
o total da rubrica “Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem”.
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B18 – RISCOS FINANCEIROS
O ponto 7 do Relatório de Gestão apresenta explicações e divulgações sobre os principais riscos financeiros a que a
CCAML está sujeita assim como uma descrição sobre a forma como os mesmos são geridos. O ponto 10 do Relatório
de Gestão apresenta informações sobre os Fundos Próprios da CCAML e sobre os respetivos rácios regulamentares a
que esta está sujeita.

NOTA 2 – RECEITAS DE JUROS
O valor desta rubrica é composto por:
31-12-2021
Juros de disponibilidades em Bancos Centrais
Juros de disponibilidades e aplicações em Instituições Financeiras

0.00

0.00

10,263.87

62,694.81

Juros de Crédito

2,842,932.62

3,045,911.51

Juros de Ativos Financ. pelo Justo Valor Através Outro Rend. Integral

2,463,156.34

2,792,720.98

Juros de Outros Ativos Financeiros pelo Custo Amortizado

2,903,918.53

4,508,473.09

96,076.32

134,682.16

Outros Juros e Rendimentos Similares
Comissões s/ Crédito Associadas ao Custo Amortizado
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31-12-2020

172,060.32

191,909.91

8,488,408.00

10,736,392.46

31-12-2021

31-12-2020

0.00

0.00

141,668.04

464,677.50

607,809.75

34,809.21

7,179.97

7,207.08

756,657.76

506,693.79

31-12-2021

31-12-2020

459.21

7,123.36

459.21

7,123.36

NOTA 3 – DESPESAS COM JUROS
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

Juros de Recursos de Bancos Centrais e Instituições de Crédito
Juros de Depósitos de Clientes
Outros Juros e Encargos Similares
Facilidade Permanente de Depósito no BdP
Outros

NOTA 4 – DESPESAS COM CAPITAL SOCIAL REEMBOLSÁVEL A PEDIDO
Esta rubrica apresenta o seguinte detalhe:

Juros de Títulos de Capital
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NOTA 5 – RECEITAS DE DIVIDENDOS
Esta rubrica decompõe-se em:

31-12-2021

31-12-2020

20,020.00

22,594.16

20,020.00

22,594.16

31-12-2021

31-12-2020

Ativos Financ. pelo Justo Valor Através de Outro Rend. Integral
Participações em Outras Empresas no País

NOTA 6 – RECEITAS E DESPESAS DE TAXAS E COMISSÕES
O valor desta rubrica é composto por:

Receitas de Taxas e Comissões
Por garantias prestadas
Por serviços bancários prestados
Por operações realizadas por conta de terceiros
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Outras comissões recebidas

66,703.94

49,293.13

2,305,946.84

1,309,771.54

387,173.65

219,793.02

1,603.63

1,272.24

2,761,428.06

1,580,129.93

287,465.49

286,928.44

Despesas de Taxas e Comissões
Por serviços bancários prestados por terceiros
Por operações realizadas por terceiros
Outras comissões pagas

0.00

0.00

20,947.78

20,587.35

308,413.27

307,515.79

O acréscimo nas receitas de taxas e comissões por serviços bancários prestados deve-se fundamentalmente ao
aumento da receita relativa à comissão de manutenção de conta.

NOTA 7 – GANHOS OU PERDAS COM O DESRECONHECIMENTO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS NÃO
MENSURADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS, VALOR LÍQUIDO
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

31-12-2021
Proveitos

Custos

31-12-2020
Resultado

Proveitos

Custos

Resultado

Instrumentos de Dívida
De Dívida Pública
Títulos de Dívida Pública

233,916.44

1,132.54

232,783.90

0.00

82,156.13

-82,156.13

233,916.44

1,132.54

232,783.90

0.00

82,156.13

-82,156.13

_________________________________________________________________________________________________________________________________________|

105

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA – C.R.L. – Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 Apartado 1085 2401-801 Leiria Telef.244 848 000 / Fax 244 848 009 geral@caixacreditoleiria.pt

www.caixacreditoleiria.pt

NOTA 8 – GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS FINANCEIROS NÃO NEGOCIÁVEIS OBRIGATORIAMENTE CONTABILIZADOS
PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS, VALOR LÍQUIDO
Esta rubrica apresenta o seguinte detalhe:

31-12-2021
Proveitos

Custos

31-12-2020
Resultado

Proveitos

Custos

Resultado

Títulos
Unidades de Participação - FCT

340.93

7.15

333.78

531.15

25.47

505.68

340.93

7.15

333.78

531.15

25.47

505.68

NOTA 9 – DIFERENÇAS CAMBIAIS (GANHOS OU PERDAS), VALOR LÍQUIDO
O valor desta rubrica é composto por:

31-12-2021
Proveitos

31-12-2020

Custos

Resultado

Proveitos

Custos

Resultado

Reavaliação Cambial
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Ganhos/Perdas Diferenças Cambiais

6,483.69

1,408.67

5,075.02

4,313.75

4,740.95

-427.20

6,483.69

1,408.67

5,075.02

4,313.75

4,740.95

-427.20

NOTA 10 – GANHOS OU PERDAS COM O DESRECONHECIMENTO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS, VALOR LÍQUIDO
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

31-12-2021
Proveitos

Custos

31-12-2020
Resultado Proveitos

Custos

Resultado

Alienação de Outros Ativos
Outros Ativos Tangíveis

0.00

0.00

0.00

124,547.64

0.00

124,547.64

0.00

0.00

0.00

124,547.64

0.00

124,547.64
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NOTA 11 – OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
O valor desta rubrica é composto por:

31-12-2021

31-12-2020

Outras Receitas Operacionais
Outros Ganhos e Rendimentos Operacionais
Reembolso de Despesas
Recuperação de Créditos, Juros e Despesas
Rendimentos da Prestação de Serviços Diversos
Outros

95,923.46

74,679.14

131,531.37

58,407.87

40,672.76

35,754.09

168,367.76

170,050.81

436,495.35

338,891.91

448.21

250.45

Outras Despesas Operacionais
Outras Perdas em Operações Financeiras

120,171.49

116,006.93

Quotizações e Donativos

164,418.50

214,098.56

Outros Encargos e Gastos Operacionais

116,026.34

81,340.80

401,064.54

411,696.74

35,430.81

-72,804.83
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Impostos Diretos e Indiretos
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NOTA 12 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS
O valor desta rubrica é composto por:
31-12-2021

31-12-2020

Despesas de Pessoal
Vencimentos e Salários
Remuneração Orgãos de Gestão e Fiscalização

450,407.55

453,650.31

3,223,603.36

3,168,037.74

Segurança Social

766,996.04

750,889.13

SAMS

176,228.26

173,468.06

Remuneração Empregados
Encargos Sociais Obrigatórios

Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho

128.88

113.16

Fundo de Pensões

31,105.00

17,752.00

Outros Encargos Obrigatórios

20,764.01

21,777.84

Outros Custos com o Pessoal
Indemnizações Contratuais

0.00

0.00

4,600.00

4,600.00

Contribuições para Associações de Empregados

18,000.00

18,500.00

Outros

33,010.38

33,290.00

4,724,843.48

4,642,078.24

Água, Energia e Combustíveis

121,000.55

119,936.15

Material de Consumo Corrente

32,300.03

59,984.93

3,857.81

3,752.88

Serviços Clínicos
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Outras Despesas Administrativas

Publicações
Material de Higiene e Limpeza
Outros Fornecimentos de Terceiros
Rendas e Alugueres

2,285.15

3,383.48

14,604.75

47,497.06

15,300.00

14,490.00

212,851.65

188,875.93

Deslocações, Estadas e Representação

27,398.42

27,245.63

Publicidade e Edição de Publicações

29,208.53

30,043.91

216,107.77

169,520.41

Transportes

82,893.53

81,043.37

Formação de Pessoal

17,646.06

24,547.70

Seguros

32,658.42

32,561.02

Avenças e Honorários

20,553.28

32,181.25

Judiciais, Contencioso e Notariado

38,357.07

84,018.85

783,785.69

715,267.71

Segurança e Vigilância

30,588.17

34,154.63

Limpeza

87,723.27

85,145.14

Comunicações

Conservação e Reparação

Serviços Especializados

Informática

Informações
Outros Serviços Especializados
Outros Serviços de Terceiros

0.00

0.00

646,557.84

505,757.42

463,916.53

321,847.04

2,879,594.52

2,581,254.51

7,604,438.00

7,223,332.75
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NOTA 13 – CONTRIBUIÇÕES EM NUMERÁRIO PARA FUNDOS DE RESOLUÇÃO E SISTEMAS DE GARANTIA DE DEPÓSITOS
Esta rubrica apresenta o detalhe seguinte:

31-12-2021
Contribuições p/ o Fundo de Garantia de Depósitos

31-12-2020

1,292.29

1,173.22

37,985.59

34,563.65

2,000.00

2,000.00

41,277.88

37,736.87

31-12-2021

31-12-2020

Dotações

28,756.16

20,081.02

Reversões

19,341.16

38,901.03

9,415.00

-18,820.01

Contribuições para o Fundo de Resolução
Contribuições para o Fundo Único de Resolução

NOTA 14 – PROVISÕES OU REVERSÃO DE PROVISÕES
Esta rubrica apresenta a decomposição seguinte:
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Saldo (Dotações - Reversões)

NOTA 15 – IMPARIDADES OU REVERSÃO DE IMPARIDADES DE ATIVOS FINANCEIROS NÃO MENSURADOS PELO JUSTO
VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS
O valor desta rubrica apresenta a seguinte variação:
31-12-2021

31-12-2020

Dotações

2,683,670.38

2,354,949.04

Reversões

2,797,313.71

1,677,403.81

-113,643.33

677,545.23

Saldo (Dotações - Reversões)

NOTA 16 – IMPARIDADES OU REVERSÃO DE IMPARIDADES DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS
O valor desta rubrica decompõe-se como segue:
31-12-2021

31-12-2020

Dotações

33,186.54

41,236.00

Reversões

62,000.00

39,441.12

-28,813.46

1,794.88

Saldo (Dotações - Reversões)
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NOTA 17 – LUCROS OU PREJUÍZOS COM ATIVOS NÃO CORRENTES E GRUPOS PARA ALIENAÇÃO CLASSIFICADOS
COMO DETIDOS PARA VENDA NÃO ELEGÍVEIS COMO UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

31-12-2021
Proveitos

Custos

31-12-2020
Resultado Proveitos

Custos

Resultado

Alienação de Outros Ativos
Ativos Não Correntes Detidos Para Venda

10,600.00

0.00

10,600.00

51,729.30

1,000.00

50,729.30

10,600.00

0.00

10,600.00

51,729.30

1,000.00

50,729.30

NOTA 18 – CAIXA, SALDOS DE CAIXA EM BANCOS CENTRAIS E OUTROS DEPÓSITOS À ORDEM
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

31-12-2021

31-12-2020

5,231,318.41

5,141,860.83

196,071,143.68

67,103,767.57

Depósitos à ordem

80,171,380.24

109,861,233.01

Cheques a Cobrar

624,431.61

679,313.35

282,098,273.94

182,786,174.76

Caixa
Depósitos à Ordem em Bancos Centrais
Banco de Portugal
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Disponibilidade em Outras Instituições de Crédito no País

A rubrica Depósitos à Ordem em Bancos Centrais – Banco de Portugal inclui depósitos de caráter obrigatório, que têm
por objetivo satisfazer os requisitos legais quanto à constituição de disponibilidades mínimas de caixa.
Em 30 de outubro de 2019 entrou em vigor a Decisão (EU) 2019/1743 do Banco Central Europeu, que estabeleceu dois
níveis de remuneração de reservas excedentárias, isentando uma parte da liquidez excedentária das instituições de
crédito. Assim, o excedente em relação ao montante exigido das reservas mínimas, que anteriormente era remunerado
a uma taxa negativa, fica isento de remuneração, até 7 vezes o valor das reservas mínimas, permitindo assim a
manutenção de um saldo mais elevado na conta da CCAML junto do Banco de Portugal, sem que haja lugar a
penalização.

NOTA 19 – ATIVOS FINANCEIROS NÃO NEGOCIÁVEIS OBRIGATORIAMENTE CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR
ATRAVÉS DOS RESULTADOS
Esta rubrica é constituída por:

31-12-2021

31-12-2020

5,916.31

3,989.97

5,916.31

3,989.97

Outros Ativos Financeiros ao Justo Valor Através de Resultados
Títulos
Unidades de Participação - Fundo de Compensação do Trabalho
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NOTA 20 – ATIVOS FINANCEIROS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

31-12-2021
Valor Nominal

Valor Mercado

Reserva de Justo Valor

Juros corridos

Positiva

Negativa

Imparidade

Valor Balanço

Instrumentos de Dívida
De Dívida Pública
Títulos de Dívida Pública

96,500,000.00

103,385,735.00

50,125.00

998,980.00

96,550,125.00

104,384,715.00

620,327.40

7,568,255.73

104,006,062.40

Instrumentos de Capital
Participações Financeiras
Ações

213,682.26

998,980.00

213,682.26

105,005,042.40

Outras

620,327.40

7,568,255.73

0.00
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31-12-2020
Valor Nominal

Valor Mercado

105,244,702.00

114,899,163.24

50,125.00

998,980.00

105,294,827.00

115,898,143.24

Reserva de Justo Valor

Juros corridos

Positiva

Negativa

Imparidade

Valor Balanço

Instrumentos de Dívida
De Dívida Pública
Títulos de Dívida Pública

860,147.85

10,579,071.63

115,759,311.09

Instrumentos de Capital
Participações Financeiras
Ações

213,682.26

998,980.00

213,682.26

116,758,291.09

Outras

860,147.85

10,579,071.63

0.00

O justo valor dos instrumentos de dívida foi determinado com base nas respetivas cotações de mercado das
obrigações, enquanto que o justo valor dos instrumentos de capital foi determinado com base no valor da última
transação ocorrida para estes títulos. Desta forma, o justo valor destes instrumentos enquadra-se no nível 1 da
hierarquia de justo valor, conforme previsto na IFRS 13.
A rubrica Instrumentos de Capital inclui a participação financeira na SIBS, SGPS, S.A. (0,203%), no montante de
997.000,00 euros (997.000,00 euros também em 2020). Em 2021 não houve alterações no valor de mercado da
participação da CCAML na referida sociedade.
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NOTA 21 – ATIVOS FINANCEIROS PELO CUSTO AMORTIZADO
O valor desta rubrica abrange três áreas importantes da atividade da CCAML, justificando deste modo a sua
decomposição nas três sub-rubricas seguintes:

1 – Títulos de Dívida
31-12-2021
Valor Nominal

Valor Aquis.
Ajustado

Desconto
Imputado

204,757,000.00

211,734,113.10

2,330,369.61

22,869.82

204,757,000.00 211,734,113.10

2,330,369.61

22,869.82

Juros corridos

Prémio
Imputado

Justo Valor

Valor Balanço

Instrumentos de Dívida
De Dívida Pública
Títulos de Dívida Pública

9,367,941.58

221,194,803.49

214,064,482.71

9,367,941.58 221,194,803.49 214,064,482.71

31-12-2020
Valor Nominal

Valor Aquis.
Ajustado

233,217,000.00

242,752,734.22

233,217,000.00 242,752,734.22

Desconto
Imputado

Prémio
Imputado

3,258,183.69

3,299,811.92

7,422,954.55

3,258,183.69

3,299,811.92

Juros corridos

Justo Valor

Valor Balanço

Instrumentos de Dívida
De Dívida Pública
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Títulos de Dívida Pública

256,157,767.10

246,010,917.91

7,422,954.55 256,157,767.10 246,010,917.91

2 – Empréstimos e Adiantamentos
31-12-2021

31-12-2020

5,489,763.65

55,442,484.90

147,151,753.36

132,857,160.70

152,641,517.01

188,299,645.60

Aplicações em Instituições de Crédito
Crédito a Clientes

2.1 – Empréstimos e Adiantamentos - Aplicações em Instituições de Crédito
31-12-2021

31-12-2020

5,500,000.00

55,500,000.00

1,374.49

12,210.25

-11,610.84

-69,725.35

5,489,763.65

55,442,484.90

Aplicações em Instituições de Crédito no País
Depósitos

Juros e Rendimentos Similares
Juros de Aplicações em Instituições de Crédito

Imparidade Acumulada
Para Aplicações em Instituições de Crédito
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Os movimentos ocorridos na imparidade para aplicações em instituições de crédito, foram os seguintes:

Saldo Inicial

31-12-2021

31-12-2020

69,725.35

20,345.86

Regularizações/Transferências

0.00

0.00

2,640.89

80,141.51

Utilizações

0.00

0.00

Reversões

60,755.40

30,762.02

11,610.84

69,725.35

Dotações

Saldo Final

2.2 – Empréstimos e Adiantamentos - Crédito a Clientes
31-12-2021

31-12-2020

Crédito Interno + Juros + Comissões Custo Amort.
Empresas e Administrações Públicas
Desconto e Outros Créditos Titulados Por Efeitos

202,538.95

156,779.29

Empréstimos

73,998,624.78

64,927,081.73

Créditos em Conta Corrente

10,762,797.69

7,839,904.53

11,434.59

2,028.86

Habitação

45,052,504.30

41,126,727.92

Consumo

4,650,351.00

4,736,833.92

20,277.38

57,120.01

14,729,635.27

13,885,846.22

854,311.57

705,753.93

Descobertos em Depósitos à Ordem
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Particulares

Outras Finalidades
Desconto e Outros Créditos Titulados Por Efeitos
Empréstimos
Créditos em Conta Corrente
Descobertos em Depósitos à Ordem

29,237.95

4,848.28

150,311,713.48

133,442,924.69

1,878,870.23

5,561,412.74

397,385.62

345,479.67

Crédito e Juros Vencidos
Empresas e Administrações Públicas
Particulares
Habitação
Consumo
Outras Finalidades
Juros Vencidos a Regularizar

30,868.39

37,647.68

679,049.96

850,955.34

278.95

830.01

2,986,453.15

6,796,325.44

Imparidade Acumulada
Para Crédito a Clientes

-4,837,571.07

-3,060,297.71

Para Crédito e Juros Vencidos

-1,308,842.20

-4,321,791.72

-6,146,413.27

-7,382,089.43

147,151,753.36

132,857,160.70
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Os movimentos ocorridos na imparidade para crédito a clientes e para crédito e juros vencidos, foram os
seguintes:
31-12-2021

31-12-2020

7,382,089.43

9,993,212.24

0.00

0.00

Dotações

2,681,029.49

2,274,807.53

Utilizações

1,180,147.34

3,239,288.55

Reversões

2,736,558.31

1,646,641.79

6,146,413.27

7,382,089.43

Saldo Inicial
Regularizações/Transferências

Saldo Final

NOTA 22 – INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS, EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E ASSOCIADAS
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

Investimentos em Associadas

31-12-2020

20,000.00

20,000.00

1,250.00

1,250.00

21,250.00

21,250.00
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Investimentos em Empreendimentos Conjuntos

31-12-2021
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NOTA 23 – ATIVOS TANGÍVEIS
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

31-12-2021

31-12-2020

11,870,987.06

11,870,987.06

135,877.30

135,877.30

Imóveis
De Serviço Próprio
Obras em Imóveis Arrendados

Equipamento
Mobiliário e Material

920,420.47

920,033.74

Máquinas e Ferramentas

336,167.24

336,167.24

Equipamento Informático

2,628,455.53

2,602,466.18

Instalações Interiores

440,028.18

433,887.44

Material de Transporte

364,643.09

364,643.09

Equipamento de Segurança

487,708.60

477,134.42

958.42

958.42

Outro Equipamento

Outros Ativos Tangíveis
Diversos

0.00

0.00

115,337.88

115,337.88

Imóveis

0.00

0.00

Equipamento

0.00

0.00

17,300,583.77

17,257,492.77

Imóveis

-3,930,909.35

-3,718,244.75

Equipamento

-5,009,505.73

-4,828,947.45

-103,352.47

-100,339.97

-9,043,767.55

-8,647,532.17

-111,426.91

-111,426.91

-111,426.91

-111,426.91

8,145,389.31

8,498,533.69

Património Artístico
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Ativos Tangíveis em Curso

Amortizações Acumuladas

Outros Ativos Tangíveis

Imparidade/Provisões para Imparidade
Imóveis
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O movimento desta rubrica foi o seguinte:

Imóveis

Saldo Líquido a 31-Dez-2019
Compras
Abates (Líquido)

Outros Ativos
Tangíveis

Equipamento

8,510,935.89

290,479.67

12,940.42

28,258.33

185,677.13

6,000.00

Ativos
Tangíveis em
Curso
100,002.04

Amortizações do Exercício

146,357.72

0.11

100,001.93

215,643.91

269,815.65

-100,002.04
3,942.51

0.00
8,177,192.70

Compras

306,343.08

14,997.91

0.00

43,091.00

8,498,533.69
43,091.00

Abates (Líquido)

0.00

Transferências

0.00

Amortizações do Exercício

212,664.60

180,558.28

3,012.50

396,235.38

Perdas por Imparidade do Exercício

Saldo Líquido a 31-Dez-2021
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0.00
489,402.07

Perdas por Imparidade do Exercício

Saldo Líquido a 31-Dez-2020

8,914,358.02
219,935.46

146,357.72

Transferências

Total

0.00

7,964,528.10

168,875.80

11,985.41

0.00

8,145,389.31

NOTA 24 – ATIVOS INTANGÍVEIS
Esta rubrica decompõe-se como segue:

31-12-2021

31-12-2020

2,308,604.75

1,957,949.09

Outros Ativos Intangíveis
Sistemas de Tratamento Automático de Dados
Outros Ativos Intangíveis

32,591.38

32,591.38

Ativos Intangíveis em Curso

10,918.43

240,001.10

2,352,114.56

2,230,541.57

-2,016,328.07

-1,890,237.18

-2,016,328.07

-1,890,237.18

335,786.49

340,304.39

Amortizações Acumuladas
Ativos Intangíveis
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O movimento desta rubrica foi o seguinte:
Sistemas de
Tratamento
Automático de
Dados

Saldo Líquido a 31-Dez-2019

Outros Ativos
Intangíveis

88,914.34

Ativos
Intangíveis em
Curso

20,888.80

Compras

Total

114,278.49

224,081.63

159,754.45

159,754.45

Abates (Líquido)
Transferências

0.00
34,031.84

-34,031.84

0.00

Regularizações
Amortizações do Exercício

Saldo Líquido a 31-Dez-2020

0.00
40,920.59

2,611.10

82,025.59

18,277.70

43,531.69

Compras

240,001.10

340,304.39

121,572.99

121,572.99

Abates (Líquido)
Transferências

0.00
350,655.66

-350,655.66

0.00

Regularizações
Amortizações do Exercício
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Saldo Líquido a 31-Dez-2021

0.00
123,479.79

2,611.10

309,201.46

15,666.60

126,090.89

10,918.43

335,786.49

NOTA 25 – OUTROS ATIVOS
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

31-12-2021

31-12-2020

Devedores e Outras Aplicações
Aplicações Diversas

0.00

0.00

Devedores Diversos

173,977.13

357,180.14

Imparidade Acumulada

-32,653.79

-32,653.79

0.00

0.00

254,830.20

2,216.04

155,831.14

128,582.92

0.00

0.00

494,319.97

461,286.44

1,046,304.65

916,611.75

Outros Ativos
Outros Metais Preciosos, Numismática e Medalhística

Rendimentos a Receber
Outros Rendimentos a Receber

Despesas com Encargo Diferido
Outras Despesas com Encargo Diferido

Responsab. com Pensões e Outros Benefícios
Resp. c/ Pensões Outros Benefícios (saldo devedor)

Outras Contas de Regularização
Outras Operações a Regularizar
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NOTA 26 – ATIVOS NÃO CORRENTES E GRUPOS PARA ALIENAÇÃO CLASSIFICADOS COMO DETIDOS PARA VENDA
O valor desta rubrica é composto por:

31-12-2021

31-12-2020

4,359,231.85

4,595,253.98

5,737.98

5,737.98

-1,557,056.39

-1,665,641.34

2,807,913.44

2,935,350.62

Ativos Não Correntes Detidos para Venda
Imóveis
Outros Ativos

Imparidade Acumulada
Ativos Tangíveis Não Correntes Detidos para Venda

O movimento ocorrido na imparidade desta rubrica foi o seguinte:

31-12-2021

31-12-2020
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Saldo Inicial

1,665,641.34

1,761,078.96

Dotações

33,186.54

41,236.00

Utilizações

79,771.49

97,232.50

Reversões

62,000.00

39,441.12

1,557,056.39

1,665,641.34

Saldo Final

O justo valor destes ativos, usado na determinação das perdas por imparidade foi determinado com base em
técnicas de avaliações (nível 3 da hierarquia de justo valor) realizadas por avaliadores independentes.
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NOTA 27 – PASSIVOS FINANCEIROS MENSURADOS PELO CUSTO AMORTIZADO
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

31-12-2021

31-12-2020

39,288.17

39,288.17

Recursos de Outras Instituições de Crédito
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo

0.00

0.00

Outros Recursos

0.00

0.00

18,095,907.66

16,130,987.66

655,049.24

655,049.48

Depósitos à Ordem

2,142,165.27

2,458,897.58

Depósitos a Prazo

5,135,624.18

5,453,030.41

Depósitos à Ordem

277,550,189.73

242,794,529.71

Depósitos a Prazo

322,364,076.76

332,506,201.08

19,909,010.22

24,457,088.94

656,941.33

438,245.85

10,674,442.73

9,600,584.03

193,153.70

141,995.94

657,415,848.99

634,675,898.85

Depósitos de Clientes
Do Sector Público Administrativo
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo
De Emigrantes

De Outros Residentes

Depósitos de Poupança
Poupança Reformados
Poupança Outros
Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Outros

Outros Recursos de Clientes
Cheques e Ordens a Pagar

Se considerarmos a maturidade residual, obtemos o seguinte escalonamento:
Maturidade Residual

31-12-2021

31-12-2020

À vista

298,020,704.53

261,565,699.06

54,350,112.90

53,497,961.10

À vista - 1 mês
1 - 3 meses

93,615,418.15

93,830,953.06

3 - 6 meses

113,739,257.67

116,774,178.90

6 - 9 meses

51,264,855.63

58,858,584.42

9 - 12 meses

41,067,679.90

45,477,002.65

911,408.95

4,671,519.66

1 - 1,5 anos
1,5 anos - 2 anos

0.00

0.00

2 - 3 anos

4,413,398.76

0.00

3 - 4 anos

33,012.50

0.00

4 - 5 anos

0.00

0.00

657,415,848.99

634,675,898.85
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NOTA 28 – PROVISÕES
O valor desta rubrica é composto por:

Provisões para
Garantias

Provisões para
Compromissos
Assumidos

Saldo a 31-Dez-2019

39,224.17

235,395.98

274,620.15

Dotações

20,081.02

Total

15,770.23

4,310.79

Utilizações

0.00

0.00

0.00

Reversões

37,965.09

935.94

38,901.03

Saldo a 31-Dez-2020

17,029.31

238,770.83

255,800.14

Dotações

26,193.04

2,563.12

28,756.16

Utilizações

0.00

0.00

0.00

Reversões

10,503.87

8,837.29

19,341.16

Saldo a 31-Dez-2021

32,718.48

232,496.66

265,215.14

NOTA 29 – OUTROS PASSIVOS
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Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:
31/12/2021

31/12/2020

8 068,56

1 833 589,56

206 893,49

192 823,30

Credores e Outros Recursos
Recursos Div ersos
Sector Público Administrativ o
Cobranças por Conta de Terceiros
Contribuições para Outros Sistemas de Saúde
Credores Div ersos

6 884,15

6 443,43

14 958,55

14 408,99

1 896 323,21

1 862 917,42

91 421,54

83 791,54

5 646,86

5 852,14

Responsabilidades com Pensões e Outros Benefícios
Responsabilidades c/ Pensões e Outros Benefícios (saldo credor)

Receitas Com Rendimento Diferido
Outras Receitas c/ Rendimento Diferido (s/ crédito)

Encargos a Pagar
Outros Encargos a Pagar
Por Gastos com Pessoal
Rem. Órgãos Gestão e Fiscalização

76 559,96

76 709,06

Remunerações de Empregados

501 497,94

485 757,82

Outros Gastos c/ Pessoal - Prémios de Antiguidade

374 420,00

402 928,00

Outras Contas de Regularização
Operações Passiv as a Regularizar
Outras Operações a Regularizar

200 854,91

188 059,76

1 061 579,72

1 153 562,15

4 445 108,89

6 306 843,17
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A componente mais significativa desta rubrica corresponde aos Credores Diversos, e o seu elevado montante está
relacionado com a aquisição de bens sitos em Paredes de Vitória, que eram de Soares & Barosa, Lda., no âmbito do
processo de insolvência da referida sociedade, que se encontram registados na rubrica Ativos Não Correntes e Grupos
Para Alienação Classificados Como Detidos para Venda (Ver Nota 26), e a posterior celebração de contratos-promessa
de compra e venda com os promitentes-compradores.
Assim, em 31-12-2021, nos Credores Diversos está incluído o montante de 1.664.035,13 euros (1.664.035,13 euros
também em 2020) referente a adiantamentos recebidos nos termos dos contratos-promessa de compra e venda
relativos aos mesmos imóveis, já celebrados com os promitentes-compradores.
A redução verificada nos Recursos Diversos em 31-12-2021, deve-se ao facto de ter sido cancelada uma caução
bancária a favor da Massa Insolvente de Soares & Barosa, Lda., que tinha sido constituída aquando da aquisição dos
bens anteriormente referidos, correspondente à parte do preço não depositada, por dispensa conforme despacho nos
autos, no montante de 1.814.500,00 euros.
O saldo global das responsabilidades com pensões e outros benefícios, por ter natureza credora no exercício de 2021,
é apresentado nesta rubrica, e resulta do valor das responsabilidades totais, de 2.568.242,00 euros, deduzido do valor
patrimonial do fundo de pensões, no montante de 2.476.820,46 euros.
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As responsabilidades com pensões de reforma e sobrevivência e respetivos encargos pós-reforma com o serviço de
assistência médico-social (SAMS), apresentadas nesta rubrica, estão cobertas pelo Fundo de Pensões Crédito
Agrícola, do qual é Associada a CCAM de Leiria, e que se encontra sob a gestão da Crédito Agrícola Vida – Companhia
de Seguros, S.A.. No ano de 2018, foi alterado o contrato constitutivo do Fundo de Pensões para incluir, no plano de
pensões, o benefício da atribuição de prestações de pré-reforma, para futuras pré-reformas iniciadas após 1 de janeiro
de 2019, incluindo a parte correspondente aos encargos sociais a cargo da entidade patronal.
No final do exercício de 2008, as responsabilidades com cuidados médicos pós-emprego (SAMS) passaram a ser
financiadas através do Fundo de Pensões. De acordo com a cláusula 116.ª do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT),
constituem contribuições obrigatórias das instituições de crédito para o SAMS a verba correspondente a 6,5% das
pensões de reforma e sobrevivência, previstas no ACT independentemente das pensões recebidas de regimes de
segurança social.
A avaliação atuarial contempla os trabalhadores no ativo, licenças sem vencimento, pré-reformados, reformados e
pensionistas, e os benefícios a atribuir pelo Plano de Pensões, são os definidos no Acordo Coletivo de Trabalho das
Instituições do Crédito Agrícola Mútuo (ICAM) e nas disposições constantes do contrato constitutivo do Fundo de
Pensões Crédito Agrícola Mútuo. De acordo com as Cláusulas 109.º, 110.º e 111.º do ACT, os participantes ao abrigo
deste Plano terão direito a uma pensão de invalidez ou velhice, em função do nível e diuturnidades, calculados e
atualizados com base na totalidade do tempo de serviço prestado até à data do evento.
Em 31 de dezembro de 2021, a população da CCAM de Leiria, abrangida, distribuía-se de acordo com o seguinte
quadro:
Trabalhadores no Ativo e Licenças sem Vencimento
Número de participantes

101

Idade média

49.8

Antiguidade média na banca
Salário médio anual
Folha anual de salários

24.2
31,451 €
3,176,545 €

Reformados e Pensionistas
Número de beneficiários
Idade média
Pensão média anual a cargo do Fundo

21
70.7
614 €
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Na avaliação atuarial, foram considerados 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 para trabalhadores no ativo e licenças sem vencimento
com idade atuarial inferior a 55 anos

1.40%

Taxa de desconto para trabalhadores no ativo e licenças sem vencimento
com idade atuarial igual ou superior a 55 anos

1.05%

Taxa de desconto para pré-reformados, reformados e pensionistas

0.85%

Taxa de crescimento das pensões

0.80%

Taxa de revalorização de salários para a Seg. Social (n.º 2 do artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 187/2007)

1.20%

Taxa de revalorização de salários para a Seg. Social (n.º 1 do artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 187/2007)

1.20%

Pressupostos Demográficos
Tábua de mortalidade
Tábua de invalidez

TV - 88/90
EVK 80

Idade normal de reforma/Idade pessoal de reforma (conforme Decreto-Lei
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n.º 187/2007 e alterações posteriores)

66 anos e 6 meses

O Decreto-Lei n.º 167-E/2013 e a Portaria n.º 378-G/2013, publicados em 31 de dezembro de 2013, vieram alterar a forma
de determinação da idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral da Segurança Social. 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. Adicionalmente, o DecretoLei n.º 119/2018 de 27 de dezembro introduziu o conceito de idade pessoal de reforma, no sentido de prever a
possibilidade de redução da idade de acesso à pensão face à idade normal de reforma definida no regime geral da
Segurança Social. Para efeito da presente avaliação atuarial, considerou-se que a esperança média de vida aos 65 anos
aumenta um ano em cada período de dez anos. Assim, para 2021 a idade normal de reforma fixou-se nos 66 anos e 6
meses.
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 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 cláusula 15.ª do ACT, bem como as diuturnidades até à data de
reforma, definidas na cláusula 81.ª do mesmo documento.
Em termos de metodologia de financiamento dos benefícios a cargo do Fundo de Pensões Crédito Agrícola foi utilizado o
método “Projected Unit Credit”.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor atual das responsabilidades com pensões de reforma e sobrevivência e com o
pagamento dos encargos pós-emprego com o SAMS na parte que cabe ao empregador (6,5% das pensões totais),
referente aos trabalhadores no ativo e licenças sem vencimento foi o que seguidamente se indica:
Valor Atual das Responsabilidades em 31-12-2021
Por Serviços Passados

2,044,825

Por Serviços Futuros

1,049,070

3,093,895
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Relativamente às responsabilidades com pensões de reforma e sobrevivência de pré-reformados e às responsabilidades
com pensões em pagamento aos atuais reformados e pensionistas, o valor das responsabilidades totais, incluindo as
responsabilidades com o pagamento dos encargos com o SAMS, são os que seguidamente se apresentam:
Responsabilidades c/ Pré-reformados, Reformados e Pensionistas em 31-12-2021
Pré-reformados
Reformados e Pensionistas

0
523,419

523,419

Verificou-se um acréscimo anual de responsabilidades com o fundo de pensões referente a esta Caixa, conforme a seguir
se apresenta:
Responsabilidades com o Fundo de Pensões
(+) Custo do serviço corrente
(+) Custo dos juros líquido "Net Interest"
(+/-) Ganhos e perdas atuariais
(+) Acréscimos de responsabilidades resultantes de reformas antecipadas
(+) Custo por serviços passados (Encargos com pré-reformas)
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Acréscimo Anual de Responsabilidades

81,699
1,509
146,313
0
0

229,521

Conforme referido no início, com a entrada em vigor das alterações à IAS 19, a perda atuarial verificada neste exercício, no
montante de 146.313 euros, foi totalmente reconhecida na rubrica do rendimento integral “reservas de reavaliação”.
O movimento ocorrido durante o exercício de 2021 relativo ao valor atual das responsabilidades por serviços passados, foi
o seguinte:
Responsabilidades Totais em 31-12-2020
(+) Custo do serviço corrente
(+) Custo dos juros
(+/-) Ganhos e perdas atuariais nas responsabilidades
(+) Acréscimos de responsabilidades resultantes de reformas antecipadas
(+) Custo por serviços passados (encargos com pré-reformas)
(-) Pensões pagas pelo fundo de pensões
(-) SAMS pago pelo fundo de pensões

Responsabilidades Totais em 31-12-2021

2,413,416
81,699
28,824
85,917
0
0
16,782
24,832

2,568,242
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Em relação à quota-parte do fundo de pensões, referente à CCAM de Leiria, o movimento ocorrido durante o exercício de
2021, foi o que se indica a seguir:
2,329,624

Valor da quota-parte do fundo de pensões em 31-12-2020
(+) Contribuições efetuadas

215,292

Pela CCAM de Leiria

163,086

Pelos empregados

52,206

(+) Capitais recebidos de seguro
(+) Rendimento dos ativos do fundo de pensões (líquido)
(-) Prémios de seguros pagos
(+) Participação de resultados no seguro
(-) Pensões pagas pelo fundo de pensões
(-) SAMS pago pelo fundo de pensões
(-) Taxa de supervisão ASF paga pelo fundo de pensões

19,678
-33,081
29,820
16,844
16,782
24,832
103

Valor da quota-parte do fundo de pensões em 31-12-2021

2,476,820

De acordo com o Aviso n.º 12/2001 do Banco de Portugal, que estabelece o nível mínimo de solvência (com os serviços
passados de pessoal no ativo financiados 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 em 31 de dezembro de 2021, era de 2.466.003 euros.
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Assim, nesta data e para os parâmetros em vigor, o nível de financiamento global da quota-parte desta Caixa cifra-se em
96,4% enquanto que o nível de financiamento de acordo com o Aviso n.º 12/2001 atinge os 100,4%.

NOTA 30 – CAPITAL
Esta rubrica apresenta a seguinte variação:

Saldo em 31-Dez-2019
Emissão de títulos de capital
Reembolso de títulos de capital
Saldo em 31-Dez-2020
Emissão de títulos de capital
Reembolso de títulos de capital
Saldo em 31-Dez-2021

Incorporação de
reservas
59 000 000,00

Entradas/Saídas
de Sócios
1 064 400,00
19 500,00
-30 795,00

59 000 000,00

1 053 105,00
36 500,00
-43 970,00

59 000 000,00

1 045 635,00

Total
60 064 400,00
19 500,00
-30 795,00
60 053 105,00
36 500,00
-43 970,00
60 045 635,00

O montante relativo às emissões de Capital Especial/Extraordinário, apresenta-se na rubrica do passivo "Capital Social
Reembolsável à Vista", sendo o seu valor nominal em 31-12-2021 de 2.597.560,00 euros, ascendendo os respetivos
juros decorridos a 459,21 euros.
Em 31 de dezembro de 2021, o capital da CCAM LEIRIA, C.R.L. encontra-se disperso por 11.589 associados, não
existindo nenhum associado a deter mais de 35.000 euros (7.000 títulos de capital) no capital da CCAML.
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NOTA 31 – OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL ACUMULADO
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:
Outro Rendimento Integral Acumulado
Reservas de
Outras Reservas
Reavaliação de
Outras Reservas
AFDPV
Ativos Financ. Pelo
Fundo de Pensões Reclassificados
Justo Valor
em IDAM
Através ORI

Saldo Final a 31-Dez-2019
Constituições
Anulações
Transferências

12,005,784.51

102,953.00

Reservas de
Reavaliação
Legais

287,109.52

566,407.02

Reservas por
Impostos Diferidos

-2,765,901.15

Total

10,196,352.90

1,480,957.97

55,917.00

0.00

0.00

0.00

1,536,874.97

-2,907,670.85

-29,768.00

-127,527.46

975.24

349,704.09

-2,714,286.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo Final a 31-Dez-2020
Constituições
Anulações
Transferências

10,579,071.63

129,102.00

159,582.06

567,382.26

-2,416,197.06

9,018,940.89

178,896.94

36,522.00

0.00

0.00

0.00

215,418.94

-3,189,712.84

-176,133.00

-88,939.12

975.24

697,444.86

-2,756,364.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo Final a 31-Dez-2021

7,568,255.73

-10,509.00

70,642.94

568,357.50

-1,718,752.20

6,477,994.97

NOTA 32 – RESERVAS E LUCROS RETIDOS
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Esta nota apresenta o detalhe seguinte:
Outras Reservas

Reserva Legal

Saldo Final a 31-Dez-2019
Constituições
Anulações
Transferências
Saldo Final a 31-Dez-2020
Constituições
Anulações
Transferências
Saldo Final a 31-Dez-2021

Reserva Especial
Reserva Especial Por Lucros Retidos
e Reinvestidos

Reserva para
Formação e
Educação
Cooperativa

Reserva para
Mutualismo

Total

27,350,000.00

750.92

0.00

40,000.00

40,000.00

27,430,750.92

2,650,000.00

291,457.13

0.00

10,000.00

10,000.00

2,961,457.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000,000.00

292,208.05

0.00

50,000.00

50,000.00

30,392,208.05

500,000.00

1,533,495.68

0.00

10,000.00

10,000.00

2,053,495.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,500,000.00

1,825,703.73

0.00

60,000.00

60,000.00

32,445,703.73
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Resultados Retidos

Saldo Final a 31-Dez-2019

-975.24

Cobertura do Saldo Negativo do Exercício Anterior através dos Resultados Líquidos

975.24

Transferência para Reservas
Regularização de Excedentes em Passivos por Impostos Diferidos

0.00
-975.24

Regularização de Excedentes em Ativos por Impostos Diferidos
Saldo Final a 31-Dez-2020
Cobertura do Saldo Negativo através dos Resultados Líquidos

0.00
-975.24
34,788.94

Transferência para Reservas
Regularização de Excedentes em Passivos por Impostos Diferidos

0.00
-975.24

Regularização de Excedentes em Ativos por Impostos Diferidos
Saldo Final a 31-Dez-2021

0.00
32,838.46
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A rubrica “Reservas de Reavaliação”, no montante de -394.050,34 euros, refere-se a reservas resultantes da
valorização pelo justo valor de ativos não correntes detidos para venda, quando da transição para NCA’s, e não
registou qualquer variação durante o exercício de 2021.
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NOTA 33 – IMPOSTO CORRENTE SOBRE OS LUCROS
Em 31 de dezembro de 2021 o imposto corrente sobre os lucros e as correspondentes derramas, foram calculados de
acordo com as disposições do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC), o Estatuto dos
Benefícios Fiscais, a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e outros incentivos e benefícios fiscais, na parte aplicável,
apurando-se o montante de 416.092,56 euros, conforme detalhe seguinte:
31-dez-21
Lucro contabilístico antes de impostos
*Lucro tributável imputado por ACE
*Reintegrações e amortizações não aceites
*Provisões e imparidades não dedutíveis ou para além dos limites legais
*Donativos não previstos ou além dos limites legais
*Multas e penalidades
*Menos-valias contabilísticas
*Mais-valias fiscais
*40% aumento das reintegrações resultantes de reavaliações
*Correções relativas a exercícios anteriores
*Prémios de antiguidade (Art.º 18.º, n.º 12 e Art.º 23.º)
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*Realizações de utilidade social não dedutíveis
*Gasto com reformas antecipadas (Art.º 18.º, n.º 12)
*Diferença positiva entre VPT definitivo do imóvel e o valor do contrato de venda
*Contribuição sobre o sector bancário e Adicional de solidariedade
*Reversão de ajustamentos resultantes da transição para NCA's
*Variação patrimonial referente Resp. c/ Fundo Pensões/SAMS (Art.º 43.º, n.º 13)
*Prejuízo fiscal imputado por ACE
*Redução de provisões e imparidades tributadas
*Mais-valias contabilísticas
*Menos-valias fiscais
*Diferença positiva entre o VPT definitivo do imóvel e o custo de aquisição
*Benefícios fiscais
*Prémios de antiguidade (Art.º 18.º, n.º 12 e Art.º 23.º)
*Responsabilidades com o Fundo de Pensões/SAMS (Art.º 43.º)
*Pagamento de reformas antecipadas/SAMS (Art.º 18.º, n.º 12 e Art.º 23.º)
Prejuízo fiscal (Regime Geral)

31-dez-20

2,453,548.97

3,083,654.59

0.00
9,136.60
31,397.05
51,575.50
0.00
0.00
0.00
8,417.91
34,376.61
0.00
0.00
0.00
61,008.81
103,681.13
0.00

0.00
18,727.53
100,222.53
32,611.00
0.00
0.00
0.00
9,610.21
11,483.21
0.00
17,752.00
0.00
7,080.00
94,232.20
0.00

-139,611.00
0.00
-733,283.31
0.00
0.00
-28,530.50
-33,307.90
-28,508.00
0.00
0.00

0.00
0.00
-1,240,239.14
-124,547.64
-166,805.21
-24,829.35
-59,504.91
-7,447.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Lucro tributável (Regime Geral)

1,789,901.87

1,752,000.02

Prejuízos Fiscais Dedutíveis (Regime Geral)
Matéria coletável (Regime Geral - 1.º Escalão)
Matéria coletável (Regime Geral - 2.º Escalão)

0.00

0.00

25,000.00
1,764,901.87

25,000.00
1,727,000.02

0.17
0.21
374,879.39
0.00
26,848.52
8,697.06
14,290.41

0.17
0.21
366,920.00
0.00
26,279.97
7,560.00
22,908.13

424,715.38

423,668.10

Taxa normal de imposto sobre o lucro tributável - 1.º Escalão
Taxa normal de imposto sobre o lucro tributável - 2.º Escalão
Coleta
Deduções à coleta
Derrama municipal
Derrama estadual (Art.º 87.º - A)
Tributações autónomas
Estimativa de impostos sobre os lucros do exercício
Correções de impostos relativas a exercícios anteriores
Imposto Corrente sobre os Lucros
Retenções na fonte
Pagamentos por conta/adicionais por conta (Art.os 105.º e 105.º - A)
IRC a pagar / receber
Taxa efetiva de imposto sobre o lucro contabilístico

-8,622.82

-1.54

416,092.56

423,666.56

0.00
346,599.00

723.10
513,288.00

78,116.38

-90,343.00

17.31%

13.74%
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A Lei n.º 98/2019, de 4 de setembro, procedeu à alteração do CIRC, nomeadamente em matéria de imparidades das
instituições de crédito e outras instituições financeiras.
Assim, para efeitos de determinação do lucro tributável, relativamente aos períodos de tributação com início em, ou
após, 1 de janeiro de 2019, passaram a ser dedutíveis as perdas por imparidade para risco de crédito, reconhecidas e
determinadas pelas instituições de crédito e outras instituições financeiras, de acordo com as normas contabilísticas e
regulamentares aplicáveis. A dedutibilidade está dependente das perdas estarem relacionadas com exposições,
analisadas em base individual ou coletiva e resultarem da atividade normal do sujeito passivo.
Foi estabelecido um período de adaptação, que vigorará por um prazo máximo de cinco anos, durante o qual os
sujeitos passivos podem aplicar o regime que vigorou até à entrada em vigor desta Lei, salvo se enviarem à Autoridade
Tributária e Aduaneira comunicação no sentido de optar pela aplicação do regime agora consagrado.
A CCAML optou pela aplicação do regime definitivo consagrado pelos artigos 2.º e 3.º da presente Lei, a partir do
exercício de 2019, pelo que as perdas por imparidade para risco de crédito constituídas no ano de 2019 e seguintes
foram consideradas para efeitos fiscais.

NOTA 34 – IMPOSTOS DIFERIDOS
Em consequência da aplicação das NIC’ s a CCAML apurou impostos diferidos conforme detalhe seguinte:

31-12-2021

31-12-2020

6,093.28

7,699.15
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Ativos por impostos diferidos
Reservas resultantes da valoriz. ao justo valor - Títulos de dívida pública
Reservas result. valoriz. justo valor - Ativos adquir. reembolso de crédito

0.00

0.00

491,228.57

772,301.87

Imparidades em Imóveis de Serviço Próprio a deduzir em períodos futuros

21,787.95

22,335.13

Imparidades em Participações Financeiras a deduzir em períodos futuros

48,078.51

48,078.51

Imparidades/Provisões para Crédito a Clientes a deduzir em períodos futuros

Imparidades em Aplicações em Instit. Crédito a deduzir em períodos futuros

2,612.44

15,688.21

Provisões para Garantias e Comprom. Assumidos a deduzir em períodos futuros

59,673.41

57,555.03

Responsabilidades com prémios de antiguidade

84,244.48

90,658.78

6,977.93

6,977.93

Responsabilidades com reformas antecipadas
Prejuízos fiscais

0.00

0.00

Benefícios fiscais (p.e. criação emprego a jovens)

0.00

0.00

Outros

0.00

0.00

720,696.57

1,021,294.61

Passivos por impostos diferidos
Reservas de reavaliações legais

17,857.44

18,832.68

1,724,845.48

2,423,896.21

Responsabilidades com reformas antecipadas

0.00

0.00

Reinvestimentos de mais-valias fiscais

0.00

0.00

Outros

0.00

0.00

1,742,702.92

2,442,728.89

-1,022,006.35

-1,421,434.28

Reservas resultantes da valoriz. ao justo valor - Títulos de dívida pública

Impacto total dos Impostos diferidos
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Os movimentos do ano nos ativos por impostos diferidos foram os seguintes:
Reconhecidos
nos Resultados
do Período

Reconhecidos
em Outro
Rendimento
Integral

Saldo a 31-Dez_2020

Total

1,021,294.61

Reservas resultantes da valoriz. ao justo valor - Títulos de dívida pública

-1,605.87

Imparidades/Provisões para Crédito a Clientes a deduzir em períodos futuros
Imparidades em Imóveis de Serviço Próprio a deduzir em períodos futuros
Imparidades em Aplicações em Instit. Crédito a deduzir em períodos futuros

-1,605.87

-281,073.30

-281,073.30

-547.18

-547.18

-13,075.77

-13,075.77

Provisões para Garantias e Comprom. Assumidos a deduzir em períodos futuros

2,118.38

2,118.38

Responsabilidades com prémios de antiguidade

-6,414.30

-6,414.30

Saldo a 31-Dez_2021

-298,992.17

-1,605.87

720,696.57

Os movimentos do ano nos passivos por impostos diferidos foram os seguintes:
Reconhecidos
nos Resultados
do Período

Reconhecidos
em Outro
Rendimento
Integral
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Saldo a 31-Dez_2020
Reservas de reavaliações legais

2,442,728.89
-975.24

Reservas resultantes da valoriz. ao justo valor - Títulos de dívida pública

Saldo a 31-Dez_2021

Total

-975.24

-975.24
-699,050.73

-699,050.73

-699,050.73

1,742,702.92

NOTA 35 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS OU DE RESSEGUROS
A CCAM de Leiria desenvolve a atividade de mediação de seguros na qualidade de Agente de Seguros inscrito junto
da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões com n.º 419468454 para os ramos Vida e Não
Vida, ao abrigo da Lei n.º 7/2019, que aprova o regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, transpondo
a Diretiva (UE) 2016/97, altera a Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, que aprova o regime jurídico de acesso e exercício
da atividade seguradora e resseguradora e que revoga o Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho.
No âmbito dos serviços de mediação de seguros a CCAML comercializa e presta serviços pós-venda relacionados com
os contratos de mediação celebrados com as seguradoras Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, S.A., Liberty
Seguros – Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A., Metlife Europe Limited, RNA – Seguros de Assistência, S.A.,
Credimédia – Corretores de Seguros, Lda. e Real Vida Seguros, S.A..
Como contrapartida dos serviços de mediação de seguros prestados às referidas seguradoras, a CCAML recebe
remunerações pela mediação de seguros, as quais estão definidas nos contratos celebrados entre a CCAML e as
referidas Seguradoras.
As remunerações de mediação de seguros são reconhecidas como um rendimento na Demonstração de Resultados, na
rubrica de Receitas de Taxas 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. À data de emissão
das presentes demonstrações financeiras, as remunerações de mediação que estavam por pagar em 31 de dezembro
de 2021, encontram-se já integralmente pagas pelas referidas Seguradoras.
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ANEXO II – MENSURAÇÃO DA IMPARIDADE DE CRÉDITO E RESPETIVAS DIVULGAÇÕES
A CCAML elabora as demonstrações financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade, tal como
adotadas, por Regulamento da União Europeia e respeitando a estrutura conceptual para a preparação e apresentação
de demonstrações financeiras que enquadra aquelas normas, por via da determinação do Aviso do Banco de Portugal
n.º 5/2015, de 7 de dezembro.
A metodologia de cálculo da imparidade resulta da adoção dos requisitos e das linhas orientadoras previstos nos
regulamentos aplicáveis, nomeadamente a Norma Internacional de Relato Financeiro 9 “Instrumentos Financeiros”
(IFRS 9), por força do Regulamento (UE) 2016/2067 da Comissão de 22 de novembro de 2016, da Instrução n.º 5/2013,
do Banco de Portugal, sobre a imparidade da carteira de crédito e do entendimento do Banco de Portugal quanto aos
critérios de referência para mensuração de perdas de crédito esperadas no contexto da aplicação da IFRS 9 divulgados
em Carta Circular do Banco de Portugal n.º 62 de 2018.
A IFRS 9 - “Instrumentos financeiros” introduz um novo modelo de perda por redução ao valor recuperável de ativos
financeiros, ou seja, o modelo de perda esperada de crédito (ECL – Expected Credit Losses), que substitui o modelo
utilizado de perda incorrida previsto no âmbito da IAS 39 – “Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração”,
deixando de ser necessário que o evento de perda ocorra para que sejam reconhecidas perdas por imparidade. Foram
introduzidas alterações aos critérios de classificação e mensuração de ativos financeiros e registo de imparidade e
desreconhecimento de instrumentos financeiros.
A IFRS 9 divide-se em três pilares principais: i) classificação e mensuração; ii) imparidade; e, iii) contabilidade de
cobertura.
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i)

classificação e mensuração - Os ativos financeiros podem ser classificados em três categorias com diferentes
critérios de mensuração (custo amortizado, justo valor por contrapartida de resultados e justo valor por
contrapartida de outro rendimento integral);

ii) imparidade - A IFRS 9 introduz um novo modelo de perda por redução ao valor recuperável de ativos
financeiros, ou seja, o modelo de perda esperada de crédito (ECL – Expected Credit Losses), que substitui
o modelo utilizado de perda incorrida previsto no âmbito da IAS 39, o que significa que as perdas por
imparidade serão reconhecidas antecipadamente.
A mensuração das perdas de crédito assenta num modelo de perdas esperadas, onde as exposições são avaliadas
tendo em conta as alterações no risco de crédito ocorridas desde o reconhecimento inicial e com base no valor atual da
diferença entre os fluxos de caixa contratuais e os fluxos de caixa que a Instituição espera receber, incluindo os fluxos
de caixa provenientes da venda de colaterais recebidos e da venda de créditos em incumprimento.
O modelo de mensuração das perdas de crédito reflete uma quantia objetiva e ponderada pelas probabilidades,
determinada através da avaliação de um conjunto de resultados possíveis, o valor temporal do dinheiro e informação
razoável e adequadamente sustentada, sem custos ou esforços indevidos à data do relato sobre eventos passados,
condições atuais e incorporando informação prospetiva.
O cálculo das perdas por imparidade da carteira de crédito é baseado em estimativas determinadas por julgamentos
sobre dados históricos, factos e circunstâncias numa determinada data e expectativas quanto às condições futuras
efetuado de forma sistematizada conforme previsto no modelo de imparidade estabelecido.
A sofisticação do modelo adequa-se de forma razoável e sustentada ao perfil de exposição ao risco, atendendo às
características da CCAML considerando a dimensão, organização interna, natureza, âmbito e complexidade das
atividades.
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O modelo de imparidade está suportado numa estrutura de governação interna devidamente documentada e aprovada
pelo Conselho de Administração, de forma a assegurar uma adequada independência e segregação de funções. São
estabelecidas políticas e procedimentos que baseiam a sistematização do processo de quantificação da imparidade e a
validação dos seus pressupostos.
O modelo de imparidade faz uma divisão da carteira de crédito entre clientes com responsabilidade mais significativa ou
que se afastem mais dos parâmetros de análise coletiva (sujeitos a análise individual) e restante exposição analisada
coletivamente, incidindo uma metodologia própria sobre cada um destes dois segmentos.
O modelo prevê a realização de análises regulares sobre a adequação aos dados mais atuais dos principais parâmetros
de risco, pressupostos assumidos e medidas de reestruturação.
Para que o modelo de imparidade tenha a maior adequação possível ao contexto económico e ao comportamento da
carteira de crédito, é efetuada uma revisão mensal da estimativa da imparidade, suportada na revisão trimestral da
imparidade de clientes de análise individual e na revisão trimestral e anual dos fatores de risco que incidem sobre a
restante exposição tratada coletivamente.
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A incorporação de informação prospetiva nas análises de imparidade visa a antecipação do reconhecimento de perdas
de crédito esperadas. É considerada em todas as estimativas de imparidade com revisão mínima anual, de forma
consistente com outras estimativas relevantes efetuadas.
A mensuração de perdas esperadas inclui a exposição de outros ativos reconhecidos e mensurados ao custo
amortizado com uma expressão materialmente relevante, como são os casos dos depósitos em Instituições de Crédito
e os Títulos de Dívida. As suas especificidades próprias, com a ausência de informação histórica, conduzem a uma
avaliação das perdas esperadas que tem em consideração a informação de risco externa, como é o caso dos
indicadores de risco divulgados pelas Agências de Notação de Risco (ECAI), ou mesmo o reconhecimento de perdas
esperadas nulas em casos específicos, não se afigurando razoável a realização de uma procura exaustiva de
informação.
O modelo de divulgações, qualitativas e quantitativas, para 2021 tem presentes aos novos requisitos normativos, com
referência aos pontos 35F a N do Regulamento (UE) 2016/2067 da Comissão, de 22 de novembro de 2016, Carta
Circular do Banco de Portugal n.º 62 de 2018, de 14 de novembro de 2018 e aos modelos de informação financeira
(FINREP), estabelecidos pelo Regulamento de Execução (UE) N.º 680/2014 da Comissão de 14 de abril de 2014.
Moratórias públicas e privadas aplicadas a operações de crédito
As medidas excecionais estabelecidas através do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, e do Decreto-Lei 22C/2021 de 22 de março, para proteção e apoio à liquidez e tesouraria, de famílias, empresas instituições particulares de
solidariedade social, associações sem fins lucrativos e demais entidades da economia social, por força dos impactos
económicos e financeiros da contração da atividade económica decorrente da pandemia da doença COVID-19, tiveram
como finalidade o diferimento do cumprimento de obrigações dos beneficiários perante o sistema financeiro.
A EBA publicou, no dia 2 de abril de 2020, as Orientações relativas a moratórias públicas e privadas aplicadas a
operações de crédito no contexto da pandemia COVID-19 (EBA/GL/2020/02). As Orientações estabelecem os termos e
condições que a prorrogação de prazos de pagamentos inerentes a operações de crédito, associada a uma moratória
pública ou privada criada no contexto da pandemia COVID-19, deve cumprir para não reconduzir à verificação de uma
situação de incumprimento do devedor, nem à verificação do conceito de medida de reestruturação, nos termos do
artigo178.º do Regulamento n.º 575/2013.
O Banco de Portugal, através da Carta Circular n.º CC/2020/00000022, sublinha a importância de as instituições de
crédito darem adequado cumprimento às Orientações.
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A CCAML aderiu ao Protocolo sobre moratórias gerais de iniciativa privada a aplicar no âmbito da pandemia COVID-19,
promovido pela Associação Portuguesa de Bancos e pelas Instituições subscritoras, tendo em vista a definição de
condições gerais, transversais e harmonizadas de moratórias de âmbito privado, visando assegurar um tratamento
prudencial e contabilístico equiparado ao dispensado às moratórias legais, em conformidade com a referida Carta
Circular e de acordo com o as Orientações.
As moratórias (legal e a privada) são identificadas como medidas de diferimento de curto prazo, associadas a restrições
de liquidez associadas a um evento específico, sendo aplicadas a clientes que estavam a cumprir e com mutuários
cooperantes.
Neste enquadramento, os créditos que beneficiem destas moratórias, em resultado do pedido de adesão dos mutuários,
são avaliados de forma sistematizada quanto às condições de admissibilidade e de classificação do crédito, não tendo
reconduzido, de forma imediata, à verificação de uma situação de incumprimento do devedor, nem à verificação do
conceito de medida de reestruturação.
Em 31 de dezembro de 2021, as moratórias privadas e as estabelecias através do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de
março, encontram-se extintas, mantendo-se, apenas, ativas as moratórias concedidas em cumprimento do Decreto-Lei
22-C/2021 de 22 de março, que veio prorrogar os períodos de carência de capital em empréstimos com garantia do
setor público.
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Divulgações qualitativas:
As divulgações qualitativas contemplam as práticas de gestão do risco de crédito e o modo como estas se relacionam
com o reconhecimento e a mensuração das perdas de crédito esperadas, constantes nos parágrafos 35F-35N do
Regulamento (UE) 2016/2067 e no parágrafo 47 do Anexo à Carta Circular do Banco de Portugal n.º 62 de 2018. A
documentação deve permitir aos utentes das demonstrações financeiras compreender e avaliar, os seguintes aspetos:
a) A forma como uma entidade determina se o risco de crédito de instrumentos financeiros aumentou
significativamente desde o reconhecimento inicial
(i) Indicadores para identificação das exposições em que ocorreu um aumento significativo do risco de crédito
Um instrumento financeiro apresenta um aumento significativo do risco de crédito sempre que a análise (individual ou
coletiva) determine que o risco de ocorrência de incumprimento na data do relato se agravou expressivamente face ao
risco reconhecido inicialmente. Sendo que a mensuração das perdas de crédito deve refletir informações razoáveis e
sustentáveis que estejam disponíveis à data do relato, sobre eventos passados, condições atuais e previsões de
condições económicas futuras.
Considera-se que ocorre um aumento significativo do risco de crédito quando se verificam os seguintes indicadores:



Crédito com atraso no pagamento de capital ou juros, superior a 30 dias e inferior a 90;
Crédito cujo devedor verifique dois ou mais, dos seguintes indícios de imparidade (“triggers”) em momento
posterior ao reconhecimento inicial:
 Incumprimento obrigações financeiras na CCAML (mora > 30 d);
 Incumprimentos registados na CRC, nos últimos 12 meses;
 Inserção na LUTR e/ou cheques devolvidos;
 Ativação de níveis internos de alerta (Inclui por exemplo: Degradação do rating interno; Notação de risco
superior a 30% da escala; Decréscimo do valor da garantia real no setor imobiliário; Enfraquecimento da
posição competitiva; Vulnerabilidade do setor de atividade no qual o devedor se insere);
 Dívidas ao Fisco e/ou Segurança Social;
 Interpelação de Garantias Bancárias;
 Expectativa de Insolvência (ou Insolvência declarada);
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Processos Judiciais e situações litigiosas;
Salários em atraso;
Penhora de saldos de contas bancárias;
Ausência de documentos contabilísticos há mais de 18 meses;
Violação de contratos/acordos com a CCAML;
Utilização de Conta Corrente >=95% do limite autorizado, há mais de 12 meses;
Aumento do nível de cobertura por imparidades ou reconhecimento de perda económica;
Entrega de ativos em dação em pagamento;
Alteração ao pacto Social com impacto na capacidade de gestão;
Efeitos protestados/não cobrados
;
Cliente com pelo menos um crédito em contencioso;
Cliente com pelo menos um crédito reestruturado;
Cliente em PER;

A identificação de indícios processa-se automaticamente sempre que as bases de dados disponíveis assim o permitam
(através de ficheiros recebidos de entidades externas p.ex., BdP, SIBS, etc.) e manualmente em resultado da
inexistência de circuitos estruturados de troca de informação com as entidades externas aplicáveis. A cada tipo de
ocorrência corresponde um período de validade de permanência na base de registo de ocorrências, o qual é mais ou
menos alargado em função do grau de risco intrínseco que lhe está associado.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Independentemente da forma como uma entidade avalia os aumentos significativos do risco de crédito, existe uma
presunção ilidível de que o risco de crédito associado a um ativo financeiro aumentou significativamente desde o
reconhecimento inicial quando os pagamentos contratuais estão vencidos há mais de 30 dias. Uma entidade pode ilidir
esta presunção se estiver na posse de informações razoáveis e sustentáveis que estejam disponíveis, sem custos ou
esforços injustificados, que demonstrem que o risco de crédito não aumentou significativamente desde o
reconhecimento inicial, apesar de os pagamentos contratuais estarem vencidos há mais de 30 dias. O modelo adotado
pela CCAML assume a presunção, não a refutando.
(ii) Indicadores para aferir se deixou de se verificar um aumento significativo do risco de crédito
A permanência de classificação do crédito como tendo um aumento significativo de risco de crédito está associada à
verificação das condições previamente descritas, onde é considerada uma validade do indício mínima de 12 meses. O
período probatório está associado à validade do indício (12 a 120 meses), durante o qual se considera válido e com
efeito na classificação do crédito.
Especificamente para o crédito reestruturado é considerado um período probatório mínimo de 24 meses, findo o qual é
analisado individualmente para se verificarem as condições de remoção de classificação.
(iii) Critérios para consideração de um instrumento financeiro como tendo um baixo risco de crédito
Um Instrumento financeiro é considerado como tendo um baixo risco de crédito sempre que o mutuário tenha uma forte
capacidade de cumprir as suas obrigações em termos de fluxos de caixa contratuais a curto prazo e as alterações
adversas das condições económicas e comerciais a longo prazo possam, mas não necessariamente, reduzir a
capacidade do mutuário para cumprir as suas obrigações em termos de fluxos de caixa contratuais.
São considerados como tendo um baixo risco de crédito os instrumentos com um grau de qualidade de crédito igual ou
inferior a 5, apurado em conformidade com o artigo 138.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013 a partir das avaliações
efetuadas por uma Agência de Notação Externa (ECAI) reconhecida, por corresponderem a notações externas
consideradas com um “grau de investimento”, desde que não se encontrem em situação de imparidade.
O pressuposto de baixo risco de crédito é igualmente assumido relativamente às posições contratadas com as
Administrações Centrais ou Bancos Centrais de Estados-Membros e de outros países pretendentes ao Espaço
Económico Europeu, de acordo com o artigo 114.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013.
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A evolução do risco de crédito destes instrumentos é acompanhada trimestralmente, por forma a garantir que os
mesmos mantêm as premissas de baixo risco de crédito.
Às posições em risco sobre Instituições em relação às quais não exista uma avaliação de crédito estabelecida por uma
ECAI reconhecida é aplicado o ponderador “grau de qualidade de crédito” de acordo com o grau de qualidade de
crédito aplicado às posições em risco da administração central, em conformidade com o artigo 121.º do Regulamento
(UE) n.º 575/2013.
b) A definição de exposição em incumprimento (EAD – Exposure at Default)
A Exposição em Incumprimento (EAD) é o valor da exposição em risco sobre o qual é apurada a imparidade da carteira
de crédito. Corresponde ao valor do crédito a clientes, acrescida do valor das responsabilidades.
A EAD inclui todas as responsabilidades da carteira de crédito, ao nível do contrato, que refletem o valor da exposição
contabilística existente na data de referência de cada avaliação efetuada. Corresponde à soma, individual de cada
contrato (Empréstimos, Contas Correntes, Ultrapassagens de crédito DO), correspondentes à soma das contas
contabilísticas “Crédito a clientes”, “Crédito e juros vencidos”, “Juros de crédito a clientes”, “Comissões associadas ao
custo amortizado”, ajustadas da conta “Receitas com rendimento diferido” e da conta “Comissões ao custo amortizado”.
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A EAD inclui também as responsabilidades extrapatrimoniais que constituem a parte não utilizada dos contratos de
crédito e as Garantias Bancárias, sendo o seu valor ajustado através de fatores de conversão de crédito no cálculo da
imparidade.
c) As definições de incumprimento de uma entidade, que permitem identificar tempestivamente exposições em
situação de imparidade (“credit-impaired”)
Os seguintes indicadores permitem a identificação tempestiva de situações de incumprimento de crédito:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.

Crédito com prestações de capital ou juros vencidos há mais de 90 dias;
Crédito com prestações de capital ou juros vencidos há menos de 90 dias, mas sobre o qual exista
uma reduzida probabilidade do devedor cumprir na íntegra as suas obrigações de crédito, por motivo
de declaração de insolvência ou liquidação do devedor;
Crédito com reduzida probabilidade de pagamento que inclui o crédito reestruturado por dificuldades
financeiras do mutuário ou em PER (Processo Especial de Revitalização, no âmbito do Código de
Insolvência e Recuperação de Empresas), no caso do devedor não liquidar os juros vencidos (juros
capitalizados ou pagos com recurso a nova operação de crédito não são evidência de pagamento);
Crédito com reduzida probabilidade de pagamento que inclui o crédito reestruturado por dificuldades
financeiras do mutuário ou em PER (Processo Especial de Revitalização, no âmbito do Código de
Insolvência e Recuperação de Empresas), no caso do devedor não liquidar os juros vencidos;
Crédito com reduzida probabilidade de pagamento que inclui o crédito reestruturado por dificuldades
financeiras do mutuário, considerado não produtivo (sem viabilidade);
Contratos reestruturados em situação regular, que se encontram em período de quarentena de 2 anos
e para os quais são concedidas medidas adicionais de reestruturação ou que registam um atraso
superior a 30 dias;
Venda da obrigação de crédito, incorrendo assim numa perda económica significativa (limiar de 5%
para as perdas económicas).
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d) A forma como uma entidade determinou que os ativos financeiros são ativos financeiros em imparidade
É considerado em imparidade o crédito enquadrado numas das seguintes situações:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Crédito com prestações de capital ou juros vencidos há mais de 90 dias;
Crédito com prestações de capital ou juros vencidos há menos de 90 dias, mas sobre o qual exista
uma reduzida probabilidade de o devedor cumprir na íntegra as suas obrigações de crédito, por
motivo de declaração de insolvência ou liquidação do devedor;
Quando toda a exposição do devedor sofre com o efeito de contágio (“cross-default”) dada a
existência de crédito representativo de mais de 20% da exposição total ter prestações de capital ou
juros, vencidas há mais de 90 dias;
Crédito com reduzida probabilidade de pagamento que inclui o crédito reestruturado por dificuldades
financeiras do mutuário ou em PER (Processo Especial de Revitalização, no âmbito do Código de
Insolvência e Recuperação de Empresas), no caso do devedor não liquidar os juros vencidos;
Crédito com reduzida probabilidade de pagamento que inclui o crédito reestruturado por dificuldades
financeiras do mutuário, considerado não produtivo (sem viabilidade);
Contratos reestruturados em situação regular, que se encontram em período de quarentena de 2 anos
e para os quais são concedidas medidas adicionais de reestruturação ou que registam um atraso
superior a 30 dias;
Venda da obrigação de crédito, incorrendo assim numa perda económica significativa (limiar de 5%
para as perdas económicas).
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e) Critérios para saída de situação de imparidade (incluindo períodos de cura)
Tendo por base critérios conservadores, existe a necessidade de se aplicarem períodos de cura para instrumentos
financeiros sobre os quais deixaram de se observar os critérios que materializavam a situação de imparidade. Para o
efeito, a reversão da situação de imparidade ocorre nos créditos que saíram da situação de incumprimento, tendo-se
verificado: i) uma melhoria da situação financeira do devedor; ii) que o devedor não apresente qualquer valor vencido;
iii) que decorreu um período de quarentena de dois anos, para os créditos reestruturados.
f) Políticas e procedimentos adotados na identificação de ativos financeiros comprados ou criados em
imparidade de crédito (POCI)
Os ativos financeiros adquiridos ou originados em imparidade de crédito (POCI) são ativos que apresentam evidências
objetivas de
imparidade de crédito no momento do seu reconhecimento inicial.
Na CCAML não foram comprados ativos financeiros com um desconto significativo, na medida em que a existência de
um desconto significativo reflete perdas de crédito incorridas no momento do seu reconhecimento inicial.
Por outro lado, os ativos financeiros originados na sequência de um processo de recuperação, em que se verificaram
modificações nos termos e condições do contrato original, nomeadamente os créditos reestruturados renegociados, são
considerados em imparidade, reconhecendo através de um novo contrato as perdas de crédito incorridas.
g) O modo como os instrumentos foram agrupados se as perdas de crédito esperadas foram mensuradas numa
base coletiva
O modelo de imparidade faz uma divisão da carteira de crédito entre clientes com responsabilidade mais significativa ou
que se afastem mais dos parâmetros de análise coletiva (sujeitos a análise individual) e restante exposição analisada
coletivamente, incidindo numa metodologia própria sobre cada um destes dois segmentos.
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(i) Critérios (absolutos e/ou relativos) para identificação das exposições individualmente significativas
i.
ii.
iii.
iv.

Entidades que representem 0,5% do total da carteira de crédito, com um mínimo de 20% do total da exposição,
um mínimo de 15% do rendimento do total da exposição e limite mínimo de um milhão de euros;
Entidades cuja análise determina o acompanhamento crítico, devido à existência de indícios de imparidade,
com exposição superior a 300 milhares de euros;
A existência de imparidade numa entidade da amostra que esteja incluída num grupo de clientes ligados entre
si, implica a análise de eventual imparidade em outras entidades pertencentes ao mesmo grupo;
Entidades com endividamento superior a 100 milhares de euros e incumprimento superior a 7 anos.

(ii) Critérios para a segmentação da carteira de crédito
Na avaliação coletiva da imparidade é efetuada uma segmentação em classes de risco por tipo de cliente, entre os
clientes particulares e empresas, uma vez que tipicamente, as operações de crédito de clientes particulares apresentam
um perfil de risco com características distintas dos clientes empresariais.
Uma maior segmentação é condicionada pela inexistência de um número significativo de exposições dentro de cada
segmento, que permitam obter estimativas estatisticamente significativas.
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A estimativa da Perda dado o Incumprimento (LGD) é segmentada entre créditos com colateral real e sem colateral real
uma vez que as operações de crédito colateralizadas por garantias reais são tipicamente distintas das operações sem
qualquer garantia real associada.
h) A política de uma entidade em matéria de anulação (“write-off”), incluindo os indicadores de que não existe
qualquer expectativa razoável de recuperação e informação sobre a política para os ativos financeiros que são
objeto de anulação, mas estão ainda sujeitos a medidas de execução
São apenas abatidos os créditos ao ativo cujas operações sejam consideradas irrecuperáveis e cujas imparidades
estejam constituídas pelo valor total do crédito. É da competência do Conselho de Administração a definição e o
estabelecimento dos princípios relativos à anulação do registo de dívida no balanço da CCAML. A anulação de registos
de dívida no balanço é sempre efetuada por proposta fundamentada, quanto aos esforços enveredados para a boa
cobrança dos créditos. São submetidas à aprovação, para serem abatidos ao ativo da instituição, as propostas para que
os créditos, considerados liminarmente incobráveis, nomeadamente:
i.
Quando a instância executiva ou a execução for declarada extinta;
ii.
Sempre que, em resultado das buscas promovidas pelos Serviços do Contencioso não sejam conhecidos bens
suscetíveis de penhora, os créditos de reduzida exposição (definida por limites no normativo interno) e estejam
decorridos 30 dias da derradeira interpelação dos devedores para pagamento voluntário;
iii.
Na situação de insolvência, caso os créditos não vejam satisfação no rateio, logo que ocorra a notificação
judicial do encerramento do respetivo processo.
É revertida a imparidade sempre que ocorram anulações posteriores ao crédito abatido ao ativo (write-offs), por via de
recuperações não previstas no momento do desreconhecimento do crédito.
(i) Pressupostos e técnicas de estimativa utilizados para aplicar os requisitos de reconhecimento de perdas de
crédito previstas
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(i) Determinação dos montantes recuperáveis (métodos utilizados para o efeito);
No que respeita à análise coletiva a metodologia de avaliação das exposições está suportada no apuramento de
parâmetros de risco, obtidos em resultado da observação dos dados históricos, nomeadamente: Probabilidade de
Indício (PI), Probabilidade de “Default” condicionada à existência de indícios de imparidade (PDC), Probabilidade de
“Default” Direta (PDD), Probabilidade de “Default” (PD) ao longo da duração do instrumento financeiro, Perda dado o
Incumprimento (LGD) e Exposição em Incumprimento (EAD).
A determinação dos montantes recuperáveis de créditos em imparidade na análise coletiva resulta da estimativa de
LGD, sendo a LGD o resultado da ponderação dos montantes recuperáveis ao nível do contrato, apurada com recurso
ao método dos fluxos de caixa descontados. O cálculo da perda ou recuperação individual resulta da atualização dos
fluxos financeiros subsequentes ocorridos na operação identificada como estando em incumprimento, para comparação
com o valor vencido.
A análise individual à recuperabilidade da dívida é diferenciada consoante o método mais adequado face à expectativa
de recuperação da dívida, conforme a informação disponível recolhida, nomeadamente:
i.

ii.
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iii.

Fluxos de caixa do negócio – Caso a recuperabilidade da dívida dependa da capacidade de reembolso do
devedor, considerando os fluxos de caixa gerados pelo seu negócio ou provenientes de outras entidades do
grupo de clientes ligados entre si em que o devedor está inserido. Nas situações em que os clientes registem
indícios efetua-se uma avaliação para determinar se são esperados cash-flows inferiores aos contratuais e
efetua-se o ajustamento pelo valor da imparidade;
Fluxos de caixa do projeto (imobiliário) - Nos casos em que se conclui que a recuperabilidade da dívida
ocorrerá por via dos fluxos de caixa gerados por um projeto imobiliário específico, a determinação do valor
recuperável tem por base a avaliação dos ativos imobiliários recebidos em garantia;
Dação / Execução do colateral – Nos casos em que se conclui que a recuperabilidade da dívida depende dos
fluxos de caixa que podem resultar da dação ou da execução do colateral associado, a determinação do valor
recuperável tem por base a respetiva avaliação, aplicando-se os critérios do entendimento do Banco de
Portugal quanto aos critérios de referência para mensuração de perdas de crédito esperadas no contexto da
aplicação da IFRS 9, nomeadamente quanto ao período e custos de recuperação e fatores de desvalorização
dos imóveis.

(ii) Série de informação histórica considerada para o apuramento dos parâmetros de risco
A determinação dos parâmetros de risco (PI, PDC, PDD e PD) é efetuada a partir da observação trimestral dos
contratos que representem responsabilidades da carteira de crédito e extrapatrimonial pelo prazo de um ano. O valor
desta observação é considerado na estimação do respetivo parâmetro (apurando-se através da média de observações
trimestrais, incrementada trimestralmente com novas observações até atingir o prazo máximo de 5 anos). No final de
cada trimestre são consideradas novas observações dos parâmetros (que tiveram início no período homólogo),
apurando-se novas médias que vigoram pelo trimestre.
As primeiras observações são as que resultam do período decorrente entre março de 2015 e vigoram até ao período de
observação de dezembro 2020, totalizando 5 anos de amostragem.
A determinação da LGD é obtida através de uma média de observações durante o ciclo económico, tendo por base a
informação histórica de 7 anos.
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(iii) Método de cálculo dos parâmetros de risco (e.g. PD, LGD)
Probabilidade de indício (PI) - A PI é um indicador que mede, com base nos registos históricos, a expectativa de uma
operação de crédito que não tenha indícios de imparidade venha a registá-los durante o período emergente, uma vez
que a existência de indícios é um fator adverso da qualidade dos ativos e, como tal, objeto de tratamento diferenciado.
É obtida através da quantificação de operações que num determinado momento base não lhes são identificados
indícios de imparidade, mas que durante o período emergente passam a apresentar.
Probabilidade de incumprimento condicionada (PDC) - A PDC é um indicador que mede, com base nos registos
históricos, a expectativa que uma operação de crédito que tendo indícios de imparidade venha a entrar em
incumprimento, uma vez que a existência de indícios é um fator adverso da qualidade dos ativos e, como tal, objeto de
tratamento diferenciado. É obtida através da quantificação de operações que num determinado momento base estão
em cumprimento, mas que, durante o período emergente, entram em incumprimento.
Probabilidade de incumprimento direta (PDD) - A PDD é um indicador que mede, com base nos registos históricos, a
expectativa que uma operação de crédito que não tendo indícios de imparidade venha a entrar em incumprimento. É
obtida através da quantificação de operações que num determinado momento base estão em cumprimento, mas que,
durante o período emergente, entram em incumprimento.
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Probabilidade de incumprimento ao longo da duração do instrumento (PD ajustada) - A PD ajustada é um
indicador que mede, com base nos registos históricos, a expectativa que uma operação de crédito venha a entrar em
incumprimento ao longo da duração do instrumento, ou, seja, é a probabilidade de incumprimento acumulada do prazo
residual do instrumento. É um indicador que varia consoante o número de anos de prazo residual do instrumento,
aplicável aos créditos com um aumento significativo de risco de crédito. A PD ajustada do instrumento é obtida pela
soma da probabilidade de incumprimento de um ano (PD ou PDC a 12 meses), líquida da probabilidade de
incumprimento de anos anteriores, com a soma da PD ajustada de anos anteriores.
Probabilidade de incumprimento - A PD é um indicador que mede, com base nos registos históricos, a expectativa
que uma operação de crédito (com ou sem indícios de imparidade) venha a entrar em incumprimento. É obtida através
da quantificação de operações que num determinado momento base estão em cumprimento, mas que, durante o
período emergente, entram em incumprimento.
Perda dado o incumprimento (LGD) - A LGD é uma estimativa que representa a perda esperada dado o
incumprimento. É expressa em percentagem do valor em incumprimento e resulta da taxa de recuperação (LGD = 1taxa de recuperação), sendo a recuperação a soma dos valores recuperados atualizados à taxa de juro original do
contrato, face aos saldos dessa data. É obtida através de uma média de observações durante o ciclo económico, tendo
por base a informação histórica de 7 anos.
Relativamente à exposição extrapatrimonial, nomeadamente as Garantias Bancárias Prestadas (técnicas ou
financeiras) e as linhas de crédito contratadas e irrevogáveis, pela ausência de dados históricos que permitam aferir da
correspondência dessas posições em responsabilidades de balanço, são adotados os Fatores de Conversão de
Crédito (FCC), para tornar as posições em valores de responsabilidades, utilizados para as Garantias técnicas e para
as garantias financeiras e compromissos de crédito irrevogáveis.
Os ativos financeiros são divididos em 3 grupos de risco, dependendo da atribuição de um grau de degradação
significativa de risco de crédito:
Fase/Patamar 1 - Ativos sem aumento significativo de risco de crédito desde o reconhecimento inicial;
Fase/Patamar 2 - Ativos com aumento significativo de risco de crédito desde o reconhecimento inicial;
Fase/Patamar 3 - Ativos em imparidade.
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Dependendo da classificação, as perdas de crédito são estimadas de acordo com os seguintes critérios:
- Perdas Esperadas a 12 meses (PD): perda esperada resultante de um evento de perda que ocorre nos 12 meses
após a data de cálculo, sendo aplicada para operações na fase 1;
- Perdas Esperadas Lifetime (PD ajustada): perda esperada obtida através da diferença entre os fluxos de caixa
contratuais e os fluxos de caixa que a entidade espera vir a receber até à maturidade do contrato, sendo aplicada para
operações das fases 2 e 3.
O cálculo da imparidade da exposição analisada coletivamente é o que resulta da aplicação das seguintes fórmulas, em
função do tratamento diferenciado que cada segmento da carteira de crédito justifica pela qualidade dos seus ativos ou
elementos extrapatrimoniais, sobre a totalidade da exposição líquida das posições analisadas individualmente sobre as
quais seja identificada imparidade.
 Exposição da carteira de crédito – Fase 1
Imparidade (Segmento de crédito, sem indícios) =(PI x PDC x LGD x EAD) +(PDD x LGD x EAD)
Imparidade (Segmento de crédito, com indícios) = PDC x LGD x EAD
 Exposição da carteira de crédito com aumento significativo de risco – Fase 2
Imparidade (Segmento de crédito em Fase 2) = PDajustada x LGD x EAD
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Nota: A PD ajustada é variável e depende do prazo residual de cada operação de crédito.
 Exposição da carteira de crédito em imparidade – Fase 3
Imparidade (Crédito em incumprimento) = PD x LGD x EAD
(iv) Cenários macroeconómicos considerados e respetiva ponderação, bem como as fontes de informação
utilizadas
A análise sobre o impacto das alterações nas condições económicas internacionais, nacionais e locais, considerada na
incorporação de informação prospetiva, é efetuada de forma qualitativa considerando a perceção que as projeções para
a zona Euro e para a economia portuguesa (efetuadas preferencialmente pelo Banco de Portugal), terão sobre a
informação histórica, para o ano seguinte.
Assim, a definição de um fator de cenário (com influência positiva ou negativa sobre as projeções de análise coletiva)
não está suportada na evidência empírica dos dados do incumprimento ou recuperação de crédito, porque não foram
identificados fatores de correlação suportáveis da evolução desses indicadores face aos indicadores de evolução
macroeconómica.
(j) Forma como as informações prospetivas são refletidas no cálculo das perdas de crédito esperadas apuradas
Para assegurar que é efetuado um ajustamento ao histórico de perdas que suporta o modelo, de forma a refletir as
condições económicas atuais que não afetaram a totalidade do período no qual se baseia o referido histórico, bem
como as previsões de condições económicas futuras, é efetuada uma análise com periodicidade mínima anual (junto ao
Plano de Atividades e Orçamento), onde são considerados fatores que poderão causar diferenças entre as perdas
associadas às exposições de crédito e a experiência histórica.
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Da análise efetuada aos fatores de risco são perfilados três cenários (cenário central que resulta dos ponderadores
obtidos com base e na informação histórica, cenário negativo e um cenário positivo que resultam da estimativa efetuada
de imparidade considerando uma evolução dos parâmetros de risco), obtendo um ajustamento sobre a estimativa de
imparidade pela influência ponderada aos cenários, assegurando-se uma ponderação mínima de 50% sobre o cenário
central.
(k) Recurso à utilização de expedientes práticos para mensuração das perdas de crédito esperadas
O recurso a expedientes práticos na análise individual aplica-se sempre que não por possível estimar com fiabilidade os
fluxos de caixa esperados num cenário de continuidade das operações verificando-se indícios de imparidade que
indiquem um aumento significativo de risco de crédito.
Nas exposições extrapatrimoniais recorre-se à utilização dos FCC.
(l) Ajustamentos manuais de informação histórica e prospetiva utilizada no modelo de mensuração das perdas
de crédito esperadas
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As perdas de crédito esperadas correspondem a estimativas determinadas com base em julgamentos da gestão, dados
os factos e circunstâncias numa determinada data. Como tal, é expectável que, em alguns casos, eventos e
desenvolvimentos futuros confluam num resultado diferente face ao montante estimado.
Dado o universo de dados obtidos, não se efetuam ajustamentos manuais de informação histórica, no entanto,
considerando a adequação ao princípio de proporcionalidade, o suporte tecnológico de processamento de informação é
o adequado à dimensão da carteira de crédito e a análise prospetiva é suportada em análises qualitativa sobre a
influência dos fatores de risco.
(m) Análises de sensibilidade aos principais parâmetros utilizados
O teste de sensibilidade é efetuado anualmente e resulta do cálculo da imparidade da carteira de crédito com o
agravamento dos fatores de risco e à adequação de alguns pressupostos do modelo quanto à classificação do crédito.
Quanto à Probabilidade de Incumprimento o agravamento é obtido pelo valor máximo entre a média das últimas 4
observações (para avaliar antecipadamente uma eventual tendência de agravamento) ou um crescimento em 20% dos
ponderadores (para avaliar um eventual agravamento dos ponderadores não antecipado). Relativamente à LGD é
testado o impacto das estimativas a partir de uma amostra de créditos recuperados recentemente.
(n) Processo de back-testing
O exercício de back-testing é o instrumento utilizado para testar a metodologia e os pressupostos utilizados para
estimar a imparidade das exposições analisadas coletivamente. Prevê um cálculo regular dos parâmetros de risco, uma
análise ao racional aplicado, uma avaliação do impacto das diferenças dos resultados obtido e os procedimentos de
validação do modelo, para análise da sua adequação quanto ao previsto na IFRS 9 e aos critérios de referência
estabelecidos através da CC do Banco de Portugal n.º 62 de 2018. É efetuada uma análise aos desvios identificados
pela observação de dados mais recentes enquanto indicadores de tendência e a estimativas de perda de crédito sem o
recurso aos pressupostos do modelo. Inclui uma análise sobre os créditos reestruturados.
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(o) Definição de responsabilidades e respetiva segregação de funções, fontes de informação, periodicidade de
cálculo
A estrutura de governo interno estabelecida no modelo de imparidade visa assegurar em permanência a
operacionalização dos procedimentos de suporte ao cálculo de imparidade em base individual e coletiva,
nomeadamente o apuramento da imparidade em base individual, a estimativa dos parâmetros de risco, o apuramento
do valor da imparidade correspondente a cada responsabilidade, a sua contabilização, o reporte e os procedimentos de
controlo do modelo.
O cálculo da imparidade da carteira de crédito é assegurado através do exercício das competências específicas
atribuídas às unidades de estrutura da CCAML, sem o recurso a entidades externas no que respeita à
operacionalização das tarefas inerentes ao processo de cálculo, com funções segmentadas relativamente a:
i) Gabinete de Organização Planeamento e Continuidade de Negócio - Desenvolvimento do modelo;
ii) Serviço de Análise de Crédito e Departamento Financeiro - Análise individual;
iii) Unidade de acompanhamento e reestruturação de créditos - Efetuar a análise de créditos reestruturados;
iv) Departamento Financeiro - Cálculo de imparidade;
v) Gabinete de Gestão de Imóveis e Avaliações - Procedimentos de registo e valorização de colaterais;
vi) Departamento de Operações Gerais e Serviço de Análise de Crédito - Procedimentos de identificação de indícios;
vii) Serviços Jurídicos - Executar a política de Write-off de créditos e informar sobre os processos em contencioso;
viii) Gabinete de Gestão de Riscos - Análise e validação do modelo.
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Para que o modelo de imparidade tenha a maior adequação possível ao contexto económico e ao comportamento da
carteira de crédito, é efetuada uma revisão mensal da estimativa da imparidade, suportada na revisão trimestral da
imparidade de clientes de análise individual e na revisão trimestral e anual dos fatores de risco que incidem sobre a
restante exposição tratada coletivamente.
(p) Políticas e procedimentos adotados na classificação dos ativos financeiros de acordo com o modelo de
negócio
A classificação dos ativos financeiros de acordo com o modelo de negócio é efetuada pelo Departamento Financeiro,
por instrução do Conselho de Administração.
(q) Alterações ao modelo de imparidade de crédito
A alteração do modelo de imparidade de crédito é efetuada sob proposta ao Conselho de Administração e apreciada
quanto à sua fundamentação pelo Gabinete de Gestão de Riscos, o qual procede à avaliação de impacto.
(r) Mecanismos de monitorização e controlo relativamente ao cumprimento dos aspetos referidos nas alíneas
anteriores
A monitorização e controlo da aplicação do modelo de imparidade de crédito é assegurado pelas unidades de estrutura
associadas às funções de controlo interno. Para este efeito, o Gabinete de Gestão de Riscos procede à validação dos
parâmetros de risco, à elaboração de testes de validação e ao back-testing, dos quais elabora relatórios periódicos ao
Conselho de Administração.
(s) Políticas e procedimentos relativos à marcação e acompanhamento de modificações contratuais
(reestruturações e/ou renegociações)
Em cada operação de crédito novo ou renegociação é efetuada uma avaliação que determina sobre a classificação do
crédito como reestruturado.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________|

142

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA – C.R.L. – Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 Apartado 1085 2401-801 Leiria Telef.244 848 000 / Fax 244 848 009 geral@caixacreditoleiria.pt

www.caixacreditoleiria.pt

A característica específica que torna o crédito reestruturado é o preenchimento de um, ou mais, dos critérios
indiciadores de dificuldades financeiras. São, também, marcadas como operações de crédito reestruturado, o crédito
novo ou alteração contratual com probabilidade de ser classificado como crédito em risco caso a alteração não tivesse
ocorrido e quando existem outras operações classificadas como crédito em risco.
Antes da concessão de medidas de reestruturação é assegurada uma avaliação da capacidade de reembolso do
mutuário. A análise da capacidade de reembolso deve identificar a capacidade de reembolso integral ou a capacidade
de reembolso de capital relevante no médio prazo.
A concessão de medidas de reestruturação está de acordo com a natureza e o prazo de vencimento das operações de
crédito, ponderando-se sempre a aplicação de várias medidas combinadas e com diferentes horizontes temporais
ajustados às necessidades de recuperação projetadas, considerando a lista de medidas em anexo.
A concessão de medias de reestruturação é estabelecida através de alterações contratuais, que salvaguardem o direito
à revisão das medidas caso o mutuário melhore e possam ser acordadas outras medidas menos penalizadoras para a
Instituição.
As reestruturações são consideradas viáveis e produtivas se contribuem para reduzir a exposição do mutuário,
verificando-se a capacidade do mutuário em suportar a solução de reestruturação, a resolução de pagamentos em
atraso, a implementação de controlos adicionais e que a adoção das medidas de reestruturação não conduz á
aplicação de medidas consecutivas.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Um crédito marcado como reestruturado poderá deixar de o ser após ter decorrido o prazo de 2 anos (ou 2 anos
acrescido do período de carência eventualmente concedido ao pagamento de capital), desde que todas as operações
de crédito do cliente estejam em dia, sem restruturações, atrasos superiores a 30 dias e tenha um parecer favorável na
Ficha de Análise Individual para comprovação da sustentabilidade da dívida.
Um crédito marcado como reestruturado classificado como não produtivo é considerado em imparidade, enquanto
mantiver essa classificação.
(t) Responsáveis pela aplicação dos aspetos referidos nas alíneas anteriores
O modelo de imparidade tem estabelecido um modelo de governação, com competências específicas atribuídas às
unidades de estrutura que visam assegurar o cumprimento dos requisitos operacionais e de controlo, com uma
definição de responsabilidades e segregação de funções, conforme descritos anteriormente, necessários ao
cumprimento dos requisitos normativos da IFRS 9, à análise da adequação às recomendações do Banco de Portugal,
sob supervisão do Conselho de Administração.
Principais julgamentos, pressupostos e estimativas:
A estimativa de perdas de crédito esperadas tem presente o resultado de uma análise a fatores de influência sobre a
experiência histórica, efetuados numa análise de cenários, de forma a refletir as condições económicas atuais que não
afetaram a totalidade do período no qual se baseia o referido histórico, bem como as previsões de condições
económicas futuras.
Nesta análise foi considerado, entre outros, uma influência moderadamente positiva das condições económicas
nacionais, traduzidas nas projeções do Banco de Portugal (Boletim económico de dezembro). Os fatores conduzem a
uma apreciação onde o peso de um cenário negativo é de 47% e de um cenário positivo é de 3%, não se identificando
influência sobre o modelo dos restantes fatores traduzindo um efeito de 50% para o cenário central.
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As análises de sensibilidade conduzidas sobre os vários fatores analisados demonstram que o modelo tem capacidade
de capturar adequadamente e tempestivamente os seus impactos, aquando da ocorrência dos eventos apreciados e
porque os impactos financeiros nos resultados não denunciam a necessidade de uma preocupação premente pela
ameaça sobre a rendibilidade positiva, ou por impactos na liquidez ou nas necessidades de capital. Os impactos nas
perdas esperadas variam entre os -3% e os +29%. Embora o pior cenário assuma alguma materialidade não justifica a
adoção de medidas corretivas, uma vez que o modelo tem a capacidade de capturar adequadamente e
tempestivamente os seus impactos, aquando da ocorrência dos eventos apreciados e porque os impactos financeiros
nos resultados não denunciam a necessidade de uma preocupação premente pela ameaça sobre a rendibilidade
positiva, ou por impactos na liquidez ou nas necessidades de capital.
O custo do risco de crédito corresponde ao Rácio entre a Imparidade do crédito, líquida de reversões do período (valor
da Demonstração Resultados) e o saldo médio do Crédito a clientes (bruto e média das últimas 12 observações
mensais), foi em 2021 de -0,076%.
Divulgações quantitativas:
As divulgações quantitativas apresentam elementos relativos à carteira de crédito a clientes e imóveis recebidos em
dação ou execução.
a)

Decomposição das exposições por classificação de acordo com o risco

a.1) Por segmento e fases de risco
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Unidade: Milhares de Euros

Exposições em:

31-12-2021

Imparidade acumulada

Ativos com
Ativos sem
aumento
aumento
significativo do
Ativos em
significativo do risco de crédito imparidade de
risco de crédito
mas sem
crédito (Fase 3)
(Fase 1)
imparidade de
crédito (Fase 2)
Segmento
Administrações públicas
Outras empresas financeiras
Empresas não financeiras
Famílias
Total

1 560
1 178
82 886
67 674
153 298

1 560
1 178
62 473
58 153
123 364

0
0
14 850
7 346
22 196

0
0
5 563
2 175
7 738

Ativos com
Ativos sem
aumento
aumento
significativo do
Ativos em
significativo do risco de crédito imparidade de
risco de crédito
mas sem
crédito (Fase 3)
(Fase 1)
imparidade de
crédito (Fase 2)

4
3
4 631
1 508
6 146

4
3
478
102
587

0
0
1 339
351
1 690

0
0
2 814
1 055
3 869

Unidade: Milhares de Euros

Exposições em:

31-12-2020

Imparidade acumulada

Ativos com
Ativos sem
aumento
aumento
significativo do
Ativos em
significativo do risco de crédito imparidade de
risco de crédito
mas sem
crédito (Fase 3)
(Fase 1)
imparidade de
crédito (Fase 2)
Segmento
Administrações públicas
Outras empresas financeiras
Empresas não financeiras
Famílias
Total

33
169
75 966
64 071
140 239

33
169
54 948
59 147
114 296

0
0
13 510
3 372
16 881

0
0
7 508
1 553
9 062

Ativos com
Ativos sem
aumento
aumento
significativo do
Ativos em
significativo do risco de crédito imparidade de
risco de crédito
mas sem
crédito (Fase 3)
(Fase 1)
imparidade de
crédito (Fase 2)

0
1
6 305
1 077
7 382

0
1
551
338
891

0
0
1 014
140
1 154
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a.2) Por tipo de exposição
Unidade: m ilhares de Euros

Exposições em:
Produtivas

Segmento
Administrações públicas
Outras empresas financeiras
Empresas não financeiras
Famílias
Total

1
1
82
67
153

560
178
886
674
298

1 560
1 178
77 323
65 499
145 560

31-12-2021

Imparidade em:
Exp.
produtivas

Não produtivas
Não
Vencidos
vencidos
> 90 dias
ou
<= 180
vencidos
dias
<= 90 dias

0
0
5 563
2 175
7 738

0
0
3 391
1 365
4 756

Vencidos
Vencidos
> 180 dias > 1 ano <= Vencidos >
<= 1 ano
7 anos
7 anos

0
0
0
1
1

0
0
0
51
51

0
0
1 336
133
1 469

0
0
835
626
1 461

4
3
4 631
1 508
6 146

4
3
1 817
453
2 277

31-12-2021

Exposições não produtivas
Não
Vencidos
Vencidos
vencidos
Vencidos
> 90 dias
> 180 dias > 1 ano <= 7 Vencidos >
ou
<= 180
anos
7 anos
<= 1 ano
vencidos
dias
<= 90 dias

0
0
2 814
1 055
3 869

0
0
1 780
781
2 561

0
0
0
0
0

0
0
0
13
13

0
0
512
41
553

0
0
523
219
742

Unidade: m ilhares de Euros

Exposições em:

Produtivas

31-12-2020

b)

33
169
75 966
64 071
140 239

33
169
68 458
62 518
131 178

Exp.
produtivas

Não produtivas
Não
vencidos
ou
vencidos
<= 90 dias

Segmento
Administrações públicas
Outras empresas financeiras
Empresas não financeiras
Famílias
Total

Imparidade em:

0
0
7 508
1 553
9 062

Vencidos
> 90 dias
<= 180
dias

0
0
1 617
664
2 282

Exposições não produtivas
Não
vencidos
ou
vencidos
<= 90 dias

Vencidos
Vencidos
> 180 dias > 1 ano <= Vencidos >
<= 1 ano
7 anos
7 anos

0
0
0
42
42

0
0
87
0
87

0
0
1 960
138
2 098

0
0
3 844
709
4 553

0
1
6 305
1 077
7 382

0
1
1 565
478
2 044

31-12-2020

0
0
4 740
599
5 338

Vencidos
> 90 dias
<= 180
dias

0
0
795
228
1 024

Vencidos
Vencidos
> 180 dias > 1 ano <= 7 Vencidos >
anos
7 anos
<= 1 ano

0
0
0
13
13

0
0
27
0
27

0
0
1 057
59
1 116

0
0
2 860
298
3 158

Detalhe da carteira de crédito por segmento e por ano de produção
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Montantes em milhares de Euros
Ano de
Produção

2010 e ant.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

c)

Administrações públicas

Outras empresas financeiras

Empresas não financeiras

Famílias

Total

N.º de
N.º de
N.º de
N.º de
N.º de
Exposição Imparidade
Exposição Imparidade
Exposição Imparidade
Exposição Imparidade
Exposição Imparidade
Operações
Operações
Operações
Operações
Operações
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
6

58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502
1 560

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4

1
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
6
16

14
0
0
0
0
0
3
5
30
23
45
1059
1 178

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3

386
24
30
31
38
55
78
186
234
303
371
662
2 398

3301
335
192
267
533
7028
2169
6593
7341
15522
20527
19079
82 886

808
67
7
55
84
736
31
705
813
813
362
151
4631

942
43
43
47
41
62
83
206
232
324
320
2 504
4 847

19 568
1 935
2 454
2 335
1 192
2 564
1 413
5 771
4 274
7 202
8 263
10 703
67 674

375
96
59
19
4
649
27
122
25
72
32
29
1 508

1 331
67
74
78
79
117
163
394
468
629
694
3 173
7 267

22 941
2 270
2 646
2 602
1 725
9 592
3 585
12 369
11 644
22 747
28 835
32 343
153 298

1 182
163
66
74
88
1 385
57
827
838
885
394
186
6 146

Detalhe do valor de exposição por segmento e setor

c.1) Por segmento
Montantes em milhares de Euros
Outras empresas
Empresas não
31/12/2021 Administrações públicas
Famílias
Total
financeiras
financeiras
Análise
Exposição Imparidade Exposição Imparidade Exposição Imparidade Exposição Imparidade Exposição Imparidade
Individual
1502
4
865
2
36 863
3 425
7 007
1 023
46 238
4 454
Coletiva
58
0
313
1
46 023
1 206
60 667
485
107 060
1 692
Total
1 560
4
1 178
3
82 886
4 631
67 674
1 508
153 298
6 146
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Unidade: Milhares de Euros
31/12/2020 Administrações públicas
Análise

Exposição

Imparidade

Outras empresas
financeiras
Exposição

Empresas não
financeiras

Imparidade

Exposição

Famílias

Imparidade

Exposição

Total

Imparidade

Exposição

Imparidade

Individual

0

0

0

0

31 425

4 806

7 068

379

38 493

5 184

Coletiva

33

0

169

1

44 542

1 499

57 004

698

101 746

2 198

33

0

169

1

75 966

6 305

64 071

1 077

140 239

7 382

Total

c.2) Por setor de atividade
Unidade: Milhares de Euros
Montante escriturado bruto
dos quais:
não
produtivos

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

31-12-2021

Agricultura, silvicultura e pesca
Indústrias extractivas
Indústrias transformadoras
Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ac
Abastecimento de água
Construção
Comércio por grosso e a retalho
Transportes e armazenagem
Atividades de alojamento e restauração
Informação e comunicação
Atividades financeiras e de seguros
Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Atividades administrativas e de serviços de apoio
Administração pública e defesa, segurança social obrigatória
Educação
Serviços de saúde humana e atividades de ação social
Atividades artísticas, de espetáculos e recreativas
Outros serviços
Total

d)

9 270
0
21 022
0
322
7 367
17 698
1 963
2 796
8
0
16 429
1 063
1 828
75
909
1 084
118
935
82 886

Imparidade
acumulada

121
0
2 765
0
0
441
918
73
171
0
0
304
69
38
0
307
270
0
87
5 563

115
0
1 770
0
5
248
752
79
239
0
0
1 003
25
25
0
232
89
2
45
4 631

Reconciliação das provisões para perdas de crédito esperadas (imparidade) entre o início e o fim do
período
Unidade: Milhares de Euros

Fase 1
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2021
Aumentos devidos a criação e aquisição
Reduções devidas a desreconhecimento (-)
Outros ajustamentos
Saldo Final a 31 de dezembro de 2021

7 382
2 496
-3 731
0
6 146

891
235
-538
0
587

Imparidade
Fase 2
1 154
805
-269
0
1 690

Fase 3
5 338
1 455
-2 924
0
3 869
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Unidade: Milhares de Euros

Fase 1
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2021
Aumentos devidos a criação e aquisição
Reduções devidas a desreconhecimento (-)
Outros ajustamentos
Saldo Final a 31 de dezembro de 2021

e)

256
15
-5
0
265

17
9
-1
0
25

Provisões
Fase 2
12
6
-1
0
17

Fase 3
227
0
-3
0
224

Reconciliação das alterações nas quantias escrituradas entre o início e o fim do período
Unidade: Milhares de Euros

Exposição

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Fase 1

f)

Fase 2

Fase 3

Saldo inicial a 1 de janeiro de 2021
Transferência de fase 1 para a fase 2 ou 3 (saldo)
Transferência de fase 2 para a fase 1 ou 3 (saldo)
Transferência de fase 3 para a fase 1 ou 2 (saldo)
Reembolso de capital no período (-)
Variação em juros (mensualização) e comissões
Ativos financeiros desreconhecidos, inclui write-offs (-)
Créditos originados ou adquiridos no período

140 239
8 707
-6 527
-2 179
-19 130
-42
-100
32 331

114 296
0
-7 556
-1 151
-13 315
-38
0
31 126

16 881
7 556
0
-1 028
-2 353
-6
0
1 147

9 062
1 151
1 028
0
-3 462
1
-100
58

Saldo Final a 31 de dezembro de 2021

153 298

123 363

22 196

7 738

Detalhe da carteira de reestruturados por medida de reestruturação aplicada
Montantes em milhares de Euros
31-12-2021
Medida
- Spread contratado
- Prazo
- Prazo e carência de capital
- Outros
Total

Produtivas

Não produtivas

Total

N.º de
N.º de
N.º de
Exposição Imparidade
Exposição Imparidade
Exposição Imparidade
Operações
Operações
Operações
0
0
0
6
392
325
6
392
325
36
8 953
932
38
1 724
697
74
10 676
1 629
4
2 843
147
10
793
205
14
3 635
352
2
68
1
44
2 234
1 291
46
2 301
1 292
42
11 863
1 080
98
5 143
2 518
140
17 006
3 598
Montantes em milhares de Euros

31-12-2020
Medida
- Spread contratado
- Prazo
- Prazo e carência de capital
- Outros
Total

Produtivas

Não produtivas

Total

N.º de
N.º de
N.º de
Exposição Imparidade
Exposição Imparidade
Exposição Imparidade
Operações
Operações
Operações
0
0
0
7
426
343
7
426
343
35
7 792
637
33
868
352
68
8 660
990
0
0
0
10
803
252
10
803
252
0
0
0
53
1 524
803
53
1 524
803
35
7 792
637
103
3 621
1 750
138
11 413
2 388
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g)

Movimentos de entradas e saídas na carteira de crédito reestruturado
Unidade: Milhares de Euros
31/12/2021

31/12/2020
do qual:

do qual:

produtivo

7 236
7 888
15
3 714
12
0
11 413

Saldo Inicial da carteira de reestruturados (bruto de imparidade)
Créditos reestruturados no período
Juros corridos da carteira reestruturada
Liquidação de créditos reestruturados (Parcial ou Total)
Créditos reclassificados de "reestruturados" para "normal"
Outros
Saldo Final da carteira de reestruturados (bruto de Imparidade)

h)

produtivo

0
7 777
15
0
0
0
7 792

11 413
6 864
5
1 023
254
0
17 006

7 792
4 837
2
769
0
0
11 863

Detalhe do justo valor dos colaterais subjacentes à carteira de crédito
Montantes em milhares de Euros

31-12-2021

Administrações públicas
Imóveis

Justo valor

Outros Colaterais Reais

Montante

Número

Montante

Imóveis

Número

Outros Colaterais Reais

Montante

Número

Montante

Imóveis

Número

Famílias

Outros Colaterais Reais

Montante

Número

Montante

Imóveis

Número

Outros Colaterais Reais

Montante

Número

Montante

< 0,5 M€

0

0

0

0

3

70

0

0

561

37 283

70

2 586

1 671

135 622

188

2 029

>= 0,5 M€ e < 1 M€

0

0

0

0

0

0

0

0

55

13 167

1

550

9

2 363

0

0

>= 1 M€ e < 5 M€

0

0

0

0

0

0

0

0

55

53 183

0

0

10

13 467

0

0

>= 5 M€

0

0

0

0

0

0

0

0

1

9 080

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

3

70

0

0

672 112 713

71

3 136

1 690 151 452

188

2 029

i)
Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Número

Outras empresas financeiras Empresas não financeiras

Rácio LTV por segmentos
Montantes em milhares de Euros

31-12-2021
Segmento/Rácio
Administrações públicas
Sem colateral associado
< 60%
>= 60% e < 80%
>= 80% e <100%
>= 100%
Outras empresas financeiras
Sem colateral associado
< 60%
>= 60% e < 80%
>= 80% e <100%
>= 100%
Empresas não financeiras
Sem colateral associado
< 60%
>= 60% e < 80%
>= 80% e <100%
>= 100%
Famílias
Sem colateral associado
< 60%
>= 60% e < 80%
>= 80% e <100%
>= 100%

Número de Exposições
imóveis*
0
n.a.
0
0
0
0
3
n.a.
2
0
1
0
672
n.a.
484
104
29
55
1 690
n.a.
1253
316
100
21

1 559,6
1 559,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1 178,2
1 131,9
3,0
0,0
43,2
0,0
82 886,3
39 237,7
22 545,1
11 247,8
929,1
8 926,5
67 674,1
6 866,3
31 470,5
19 063,5
6 532,5
3 741,3

Imparidade
Produtivas

Não
Produtivas

1 559,6
1 559,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1 178,2
1 131,9
3,0
0,0
43,2
0,0
77 323,4
37 113,9
21 644,1
9 447,8
680,8
8 436,8
65 498,6
6 637,1
30 997,7
18 959,3
6 156,4
2 748,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 562,8
2 123,8
901,0
1 800,0
248,2
489,8
2 175,5
229,3
472,8
104,2
376,1
993,1

3,9
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
2,8
0,0
0,1
0,0
4 630,9
2 181,5
515,2
784,9
69,9
1 079,5
1 508,7
145,8
305,2
224,5
151,2
682,0

Produtivas

Não
Produtivas

3,9
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
2,8
0,0
0,1
0,0
1 816,6
781,5
283,3
74,3
6,1
671,5
453,7
54,8
183,6
197,8
11,2
6,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 814,3
1 400,0
231,9
710,6
63,8
408,0
1 054,9
91,0
121,7
26,7
140,0
675,6
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j)

Detalhe do justo valor líquido contabilístico dos imóveis recebidos em dação
Montantes em milhares de Euros

Montantes em milhares de Euros

31-12-2020
Ativo
Terreno
Urbano
Rural
Edificios em desenvolvimento
Comerciais
Habitação
Outros
Edificios construídos
Comerciais
Habitação
Outros
Outros
Total

Número
de Imóveis

Justo valor
do ativo
23
6
17
11
0
11
0
8
4
2
2
2
44

301
122
179
2 379
0
2 379
0
643
395
114
134
6
3 329

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Ativo

301
122
179
1 996
0
1 996
0
633
385
114
134
6
2 935

31-12-2021
Tempo decorrido desde a dação/execução
Terreno
Urbano
Rural
Edificios em desenvolvimento
Comerciais
Habitação
Outros
Edificios construídos
Comerciais
Habitação
Outros
Outros
Total

31-12-2021

Valor
Contabilístico

Número
de Imóveis

Terreno
Urbano
Rural
Edificios em desenvolvimento
Comerciais
Habitação
Outros
Edificios construídos
Comerciais
Habitação
Outros
Outros
Total

< 1 ano
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2

Justo valor
do ativo
23
8
15
11
0
11
0
8
4
2
2
2
44

>=1 ano e >=2,5 anos e
< 2,5 anos
< 5 anos
>= 5 anos
1
1
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
3

3
2
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4

281
222
59
2 379
0
2 379
0
548
310
109
129
6
3 214

Valor
Contabilístico
270
211
59
1 996
0
1 996
0
536
298
109
129
6
2 808

Total

18

23

4
14

8
15

11

11

0
11
0

0
11
0

4

8

0
2
2
2

4
2
2
2

35

44

k) Detalhe do valor em divida dos ativos objeto de anulação (“write-off”)
Unidade: Milhares de Euros
31/12/2020 31/12/2021
Saldo inicial de créditos anulados ("write-off")
5 738
8 282
Créditos abatidos ao ativo
7 654
8 768
Dos quais:
Créditos abatidos no período
2 568
1 144
Créditos recuperados no período
12
30
Juros vencidos abatidos ao ativo
628
482
Dos quais:
Créditos abatidos no período
125
3
Créditos recuperados no período
138
150
Saldo final de créditos anulados ("write-off")
8 282
9 250
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CAPÍTULO VI – PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nos termos da lei e dos estatutos, o Conselho Fiscal da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Leiria apresenta o relatório sobre a atividade fiscalizadora desenvolvida e
emite parecer sobre os documentos de prestação de contas relativos ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2021.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

No desempenho das funções que lhe são atribuídas pelos estatutos, pelo RGICSF e
pelo Código das Sociedades Comerciais, este Conselho acompanhou, ao longo do
exercício, a evolução da atividade da Caixa. Nas reuniões que efetuou com a
periodicidade que, respeitando as disposições legais e estatuárias, se considerou
adequada, verificou a regularidade da escrituração contabilística e da respetiva
documentação, acompanhou o processo de preparação e divulgação financeira,
comprovou o cumprimento do normativo em vigor e tomou conhecimento da
informação, de reporte periódico, enviada ao B.P.
Na CCAML há interação, frequente e colaborante, entre os dois órgãos sociais; a
presidente do órgão de fiscalização está, habitualmente, presente nas reuniões
ordinárias do Conselho de Administração.
Compete à Administração definir as políticas, promover, aprovar e divulgar as
medidas, regulamentos, instruções, planos e procedimentos que se tornem necessários
para apoiar a governação. Mas o aviso nº 3/2020 impõe também que, no seu processo
de elaboração, haja uma maior participação e responsabilidade do Conselho Fiscal.
O Conselho Fiscal apreciou todas as propostas de normativos que lhe foram
apresentados pelo Conselho de Administração e, quando exigível, emitiu o respetivo
parecer.
Este Conselho manteve um contacto muito frequente com os responsáveis das
funções de Auditoria Interna, de Conformidade e de Riscos, e deles recebeu os
respetivos planos de atividades e acompanhou as deficiências do Sistema de Controlo
Interno.
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Apreciou o Relatório de Monitorização de Apetência ao Risco, o Plano de ação para
correção das insuficiências detetadas sobre a aplicação das Orientações sobre a gestão
de exposições não produtivas e exposições reestruturadas, a monitorização sobre o
plano de ação para cumprimento das medidas de SREP, o acompanhamento das
operações reestruturadas, os reportes trimestrais elaborados para acompanhamento do
contexto de crise COVID-19, etc.
Analisou todos os documentos previstos no artigo 55º do aviso nº 3/2020 e, em
cumprimento do disposto nos nºs 56 e 66 do mesmo aviso e na Instrução n.º 18/2020
do Banco de Portugal, elaborou e apresentou a sua avaliação.
Examinou o relatório sobre a adequação do sistema do controlo em matéria de
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e emitiu o respetivo
parecer.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Este Conselho analisou e emitiu parecer sobre a Proposta de Orçamento e Plano para
2022.
Dando cumprimento ao disposto no nº 6 do artigo 115-C do Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, elaborou o Relatório de Avaliação à
Política de Remuneração.
Acompanhámos e verificámos igualmente os serviços prestados pela “BDO &
Associados, SROC, Lda.”, na qualidade de sociedade de revisores oficiais de contas,
que auditou ao longo do ano e no final do exercício de 2021 as contas que o Conselho de
Administração elaborou nos termos legais e estatutários. No “Relatório Adicional ao
Órgão de Fiscalização”, enviado anualmente, a “BDO & Associados, SROC, Lda.”
tem vindo a afirmar a sua independência que pudemos, também, comprovar. Em
cumprimento do disposto no nº 3 do artigo 3º da Lei n.º 148/2015, no artigo 39º do
Aviso nº 3/2020 do Banco de Portugal e no número 4.“Processo de Renovação do
Contrato” da “Política de Seleção e Designação de ROC/SROC e Contratação de
Serviços distintos de Auditoria Não Proibidos” da CCAML, recomendámos à
Administração e propusemos à Assembleia Geral eleitoral a aprovação da renovação
do seu contrato para um novo mandato de três anos.
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Tendo-se revelado necessária a contratação de ROC/SROC para prestação de
serviços distintos de auditoria não proibidos, o Conselho Fiscal monitorizou o
processo de seleção e propôs à Assembleia Geral que aprovasse a celebração de
contrato, de acordo com o previsto nas normas e regulamentos e no nº 5 da referida
“Política de Seleção e Designação de ROC/SROC e Contratação de Serviços distintos
de Auditoria”.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

O Conselho Fiscal recebeu e analisou os documentos do fecho de contas do exercício
de 2021, nomeadamente o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras (que
incluem o Balanço, a Demonstração de Resultados, a Demonstração de Fluxos de
Caixa, as Demonstrações do Rendimento Integral, as Demonstrações de Alterações
no Capital Próprio, o Anexo I-Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o
Anexo II – Mensuração da Imparidade da Carteira de Crédito e Respetivas
Divulgações) e a Proposta de Aplicação dos Resultados que a Administração vai
apresentar à Assembleia Geral.
O volume de negócios da CCAML apresentou um crescimento de 2,5 por cento face
ao ano transato (+18,7 milhões de euros), que resultou dos aumentos dos saldos de
“Caixa, saldos de caixa em Bancos Centrais e outros depósitos à ordem” com cerca
de 99 milhões de euros e dos “Empréstimos e adiantamentos - Clientes” em cerca de
13 milhões de euros. Os saldos dos restantes agregados considerados para a formação
do volume de negócios registaram descidas.
Os lucros do exercício, após impostos, são inferiores, em 348 845,14€, aos do ano
anterior e cifram-se em 1 739 439,48€. Para o apuramento deste montante houve uma
significativa contribuição da reversão de imparidades devido à redução do crédito
vencido.
As instituições de crédito continuaram a enfrentar, em 2021, a situação pouco
favorável que transitou do ano anterior. As taxas de juro mantêm-se em níveis
extremamente baixos. Na CCAML, apesar da revisão em baixa das respetivas taxas
de remuneração para valores próximos do zero, os recursos recebidos de clientes,
para depósito, voltaram a crescer (+22,7 milhões de euros ou 3,6 por cento). Há
excesso de liquidez. Mas é difícil aplicar esses excedentes em operações seguras e
geradoras de proveitos. A pandemia Covid-19 enfraqueceu e condicionou a evolução
da economia. Empresas e particulares têm pouca capacidade de investimento.
Em 2021 foram seguidas as linhas de orientação estratégica (10) e as prioridades que
tinham sido estabelecidas em 2019, para o triénio de 2019 a 2021.
A persecução destas metas tem subjacente a preservação e reforço de níveis de
solvabilidade e liquidez elevados e o compromisso de criar valor para o associado e
solidez para a instituição.
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A Caixa mantém elevados níveis de solvabilidade e liquidez. Em 31/12/2021
apresentava um rácio de Fundos Próprios de nível 1 de 52,90 por cento, um rácio de
alavancagem de 12,84 por cento e um rácio de cobertura de liquidez de 4.306 por
cento.
Em 31/12/2021 o quadro de pessoal da Instituição era composto por 98
colaboradores, sendo que 54% tinham formação académica de nível superior.
Promove-se a formação que, necessariamente, conduz à melhoria de desempenhos e à
evolução dos colaboradores na organização. No último exercício e devido à pandemia
as ações formativas centraram-se, essencialmente, na formação e-learning e Webinar.
Valoriza-se a cultura organizacional. A Caixa tem implementado um sistema de
controlo interno forte e amplo que tem vindo a ser ajustado aos novos requisitos
impostos pela nova regulação e novas orientações das Autoridades de Supervisão.

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e ilimitado no mínimo de 60.000.000€

Fizeram-se investimentos na melhoria dos recursos tecnológicos e informáticos que
são cada vez mais imprescindíveis em qualquer instituição de crédito.
A Caixa continuou a dar grande relevância estratégica ao desenvolvimento de uma
política de responsabilidade social e cultural dando apoio, através da Fundação Caixa
Agrícola de Leiria, a projetos de ações de carácter cultural, educativo, artístico, social
e filantrópico nas áreas geográficas da sua ação.
Em consequência da análise efetuada, o Conselho Fiscal considera que:
 O Relatório de Gestão é suficientemente esclarecedor da evolução da atividade da
Caixa durante o exercício de 2021, evidenciando os aspetos mais significativos.
 O Balanço e as Demonstrações de resultados, de fluxos de caixa, do rendimento
integral, de alterações do capital próprio e os Anexos permitem uma adequada
compreensão da situação financeira desta instituição.
 As políticas e os critérios volumétricos são adequados.
 A Proposta de Aplicação dos Resultados não contraria as disposições legais e
estatutárias aplicáveis.
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1069-211 Lisboa

-

10°

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
de Leiria, CRL (CCAML ou Caixa Agrícota), que compreendem a demonstração da
posição financeira em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de
766 892 573 euros e um total de capital próprio de 100 347 561 euros, incluindo um
resultado líquido de 1 739 439 euros), a demonstração dos resultados por naturezas,
a demonstração do rendimento integral, a demonstração de alterações no capital
próprio e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as
notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas
contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL em 31 de dezembro de 2021 e o seu
desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas
na União Europeia.
Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão
descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras” abaixo. Somos independentes da CCÁML nos termos da Lei e cumprimos
os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e
apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.
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Matérias relevantes de auditoria
Imparidade da carteira de crédito

Síntese da resposta de auditoria

O modelo de imparidade da CCAML segue as
disposições contidas na IFRS 9 Instrumentos
Financeiros, de forma a estimar as perdas de
crédito esperadas (expected credit tosses)
inerentes à sua carteira de crédito. A
mensuração da imparidade da carteira de crédito
de acordo com a IFRS 9 envolve estimativas e
julgamentos significativos.

A resposta de auditoria envolveu, em síntese, a
realização dos seguintes procedimentos:

Divulgações relacionadas: Notas 1B), 15 e 21
anexas às demonstrações financeiras e Anexo II
às demonstrações financeiras que inclui
divulgações específicas sobre a mensuração da
imparidade de crédito.

Avaliação global dos mutuários objeto de análise
individual quanto à imparidade;
Seleção de uma amostra de mutuários objeto de
análise individual quanto à imparidade, efetuando
para cada um dos mutuários dessa amostra, cálculos
independentes sobre a quantificação da estimativa
de imparidade;
Avaliação sobre se o modelo de imparidade coletiva
desenvolvido é consistente com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como
adotadas na União Europeia e com as disposições da
Carta Circular n.° CC/2018/0000062, de 14 de
novembro, do Banco de Portugal;
Teste aos atributos-chave do modelo de imparidade
coletiva, nomeadamente a segmentação da
carteira, o stage de imparidade em que cada
mutuário foi considerado, os parâmetros de risco,
tendo por base a informação histórica existente na
CCÁML, o valor atribuído aos colaterais associados e
a incorporação de fatores macroeconómicos;
Avaliação dos resultados obtidos da análise
individual e da análise coletiva, comparando-os com
a quantia escriturada de imparidade com referência
a 31 de dezembro de 2021;
Análise dos efeitos na imparidade da carteira de
crédito da pandemia da COVID-19 e das moratórias
concedidas e avaliação da adequação das políticas e
medidas específicas implementadas pela CCAML
relacionadas com as exposições objeto de
moratória;
Análise das divulgações relacionadas com esta
matéria exigidas pelas IFRS-UE.
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Matérias relevantes de auditoria
Síntese da resposta de auditoria
Benefícios pós-emprego atribuidos aos empregados
A Caixa Agrícola assegura aos seus empregados e
pré-reformados um complemento de pensões de
reforma e sobrevivência e encargos pós-reforma
com o serviço de assistência médico-social
(SAMS), tendo para esse efeito aderido a um
Fundo de Pensões destinado a financiar essas
responsabilidades pós-emprego.
Tratando-se de um plano de benefícios definidos
pós-emprego, a mensuração das
responsabilidades líquidas envolve cálculos
(atuariais e financeiros) complexos e requer o
uso de especialistas,
Divulgações relacionadas: Nota 1B) e 29 anexas
às demonstrações financeiras,

Á resposta de auditoria envolveu, em síntese, a
realização dos seguintes procedimentos:
Análise e acompanhamento das condições
estabelecidas no contrato de adesão ao Fundo de
Pensões;
Envolvimento de especialistas para a realização de
uma avaliação independente do estudo atuarial
preparado por um atuário a solicitação da Caixa
Agrícola;
Avaliação da independência e da competência dos
especialistas usados em conexão com o trabalho de
auditoria;
Análise do estudo atuarial da CCAML e do relatório
do especialista independente e avaliação sobre a
adequação dos registos contabilísticos efetuados;
Análise das divulgações relacionadas com esta
matéria exigidas pelas IFRS-UE.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas
demonstrações financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)
(v)

preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma
verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os
fluxos de caixa da CCÁML de acordo com as Normas Internacionais de Relato
Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia;
elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares
aplicáveis;
criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para
permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorções
materiais devido a fraude ou a erro;
adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
avaliação da capacidade da CCÁML de se manter em continuidade,
divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e
divulgação da informação financeira da CCÁML.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as
demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais
devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião.
Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que
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uma auditoria executada de acordo com as ISÁ detetará sempre uma distorção
material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente
esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base
nessas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos
profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos
procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de
auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a
nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude
é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro,
dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais,
faLsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com
o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do
controlo interno da CCÁML;
avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade
das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de
gestão;
concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto
da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer
incerteza material reLacionada com acontecimentos ou condições que possam
suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da CCÁML para dar
continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações
relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas
divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas
conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso
relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a
CCA.ML descontinue as suas atividades;
avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações
financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras
representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir
uma apresentação apropriada;
comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de
fiscalização, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da
auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer
deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria;
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(vii)

(viii)

das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o
órgão de fiscalização, determinamos as que foram as mais importantes na
auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente e que são as
matérias relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso
relatório, exceto quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação
pública;
declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos
relevantes relativos à independência e comunicamos-lhe todos os
relacionamentos e outras matérias que possam ser percecionadas como
ameaças à nossa independência e, quando aplicável, quais as medidas
tomadas para eliminar as ameaças ou quais as salvaguardas aplicadas.

Á nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão
Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório
de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares
aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações
financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a
CCÁML, não identificámos incorreções materiais.
Sobre os elementos adicionais previstos no Artigo 10.° do Regulamento (UE) n.°
537/2014
Dando cumprimento ao artigo 10.0 do Regulamento (UE) n.° 537/2014 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes
de auditoria acima indicadas, relatamos ainda o seguinte:
Fomos eleitos revisores oficiais de contas da CCÁML pela primeira vez na
assembleia geral de associados realizada em 13 de dezembro de 2018 para um
mandato compreendido entre 2019 e 2021. Fomos eleitos na assembleia geraL de
associados reaLizada em 16 de dezembro de 2021 para um segundo mandato
compreendido entre 2022 e 2024.
O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de
qualquer fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstraçôes
financeiras. No planeamento e execução da nossa auditoria de acordo com as ISÁ
mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos de auditoria
para responder à possibilidade de distorção material das demonstrações
financeiras devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos
qualquer distorção material nas demonstrações financeiras devido a fraude.
Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o
relatório adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da
CCÁML em 29 de março de 2022.
—

—

—
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Declaramos que não prestámos quaisquer serviços distintos da auditoria proibidos
nos termos do artigo 5.° do Regulamento (UE) n.° 537/2014 do Parlamento
Europeu e do Conselho e que mantivemos a nossa independência face à CCÁML
durante a realização da auditoria.
Informamos que, para além da auditoria, prestámos à CCAML os seguintes
serviços permitidos por lei e regulamentos em vigor:
o Revisão do processo de quantificação da imparidade da carteira de
crédito, nos termos da Instrução n.° 5/2013, de 15 de abril, do Banco de
Portugal; e
o Realização de uma validação independente do SWIFT Customer Security
Controls Framework vs2021.

Lisboa, 29 de março de 2022

Rui CarLos Lourenço Helena,
(ROC n°923, inscrito na CMVM sob o n°20160541)
em representação de
BDO & Associados SROC
-
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