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RESUMO 
 

O presente relatório de estágio curricular, realizado na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

(CCAM) Terras de Viriato, no cumprimento do plano de estudos do curso de Licenciatura 

em Gestão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da 

Guarda (IPG), tem como principal objetivo expor alguns dos conhecimentos e competências 

adquiridas ao longo do percurso académico, bem como evidenciar a integração no mercado 

de trabalho. Assim, o relatório descreve as atividades desenvolvidas durante o estágio, no 

período de 2 de março a 10 de julho 2020, na CCAM Terras de Viriato, com sede social em 

Viseu. Durante esse período, o estágio foi interrompido a 16 de março devido à crise 

pandémica Covid-19 e retomado a 11 de maio, por decisão da instituição e no supremo 

interesse da estagiária. 

 

A motivação por realizar o estágio nesta instituição financeira justifica-se no facto do setor 

financeiro desempenhar um papel importante na economia moderna, assegurando a 

intermediação financeira, ou seja, canalizando os recursos de clientes, nomeadamente sob a 

forma de depósitos, para crédito bancário. Deste modo, um setor financeiro sólido e eficiente 

estimula a acumulação de poupanças e permite a sua afetação a investimentos, que 

dinamizam o crescimento económico.  

 

O relatório encontra-se subdividido em três capítulos, para que assim sejam apresentadas as 

várias atividades realizadas durante o período de estágio na CCAM Terras de Viriato. O 

primeiro capítulo foca-se na apresentação do Grupo Crédito Agrícola (CA), contendo uma 

breve resenha histórica, a sua estrutura organizacional, missão, visão, valores e objetivos, os 

recursos humanos e a comunicação organizacional da instituição. No segundo capítulo 

relatam-se as atividades desenvolvidas durante o período de estágio, quer em Front Office, 

quer em Back Office. No terceiro capítulo realiza-se uma análise económico-financeira da 

CCAM Terras de Viriato no período 2014-2018, de forma a obter informações sobre a 

posição financeira e o desempenho económico da instituição.    

 

Palavras-chave: Crédito Agrícola; Terras de Viriato; Análise Económico-Financeira. 

JEL Classification: M1 - Business Administration
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PLANO DE ESTÁGIO 

 

O plano do estágio realizado na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) de Terras de 

Viriato foi elaborado pelo seu Administrador Executivo, Dr. João Maia, enquanto supervisor 

do mesmo. Assim, o estágio curricular centrou-se nas seguintes atividades: 

 Formação e adaptação à rotina diária da Instituição; 

 Conhecimento dos produtos financeiros disponíveis na Instituição e sua forma de 

comercialização; 

 Abertura, retificação e encerramento de contas de clientes; 

 Atualização do ficheiro de clientes no sistema informático; 

 Procedimentos no fecho de Caixa Automática (ATM) e Balcão 24; 

 Encerramento e conferência de Caixa; 

 Conhecimento da Banca Seguros: produtos do Ramo Vida e do Ramo Não Vida; 

 Preparação de processos de crédito no âmbito comercial; 

 Conhecimento dos procedimentos de reporte ao Banco de Portugal.  
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INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, o setor financeiro desempenha um papel importante na economia moderna, 

assegurando a intermediação financeira, ou seja, canalizando os recursos de clientes, 

nomeadamente sob a forma de depósitos, para crédito bancário. Deste modo, o setor 

financeiro é cada vez mais competitivo e concorrencial, sendo necessário atender às 

exigências e expectativas dos clientes, apresentar uma oferta diferenciada e um 

atendimento de qualidade, para além de existirem cada vez mais outros operadores 

económicos que participam ativamente nas atividades de intermediação financeira, como 

é o caso das seguradoras e empresas de correio (Ribeiro, 2017).  

 

Neste contexto, o presente relatório de estágio curricular, realizado na Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo (CCAM) Terras de Viriato, com sede social em Viseu, pretende dar 

cumprimento ao estipulado no plano de estudos do curso de Licenciatura em Gestão da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda 

(IPG). De referir que, o período de estágio decorreu entre 2 de março e 10 de julho 2020, 

mas o estágio foi interrompido a 16 de março devido à crise pandémica Covid-19 e 

retomado a 11 de maio, por decisão da instituição e no supremo interesse da estagiária. 

 

Como objetivo principal deste relatório pretende-se expor alguns dos conhecimentos e 

competências adquiridas ao longo do percurso académico, e como objetivos secundários 

procura-se dar a conhecer a instituição bancária e o seu modelo de negócio, para além de 

realizar uma análise económico-financeira da mesma no período 2014-2018, tendo por 

base as respetivas contas individuais. 

 

A metodologia utilizada para a prossecução dos objetivos anteriores consistiu num estudo 

de caso longitudinal, no período 2014-2018, centrado numa análise empírica exploratória 

dos documentos de prestação de contas individuais da CCAM Terras de Viriato (2015, 

2016, 2017, 2018, 2019). Os anos em estudo justificam-se por o ano de 2018 ser o último 

exercício económico com dados disponíveis, devido ao atraso na apresentação do 

Relatório e Contas do ano 2019 devido à pandemia Covid-19, enquanto o ano de 2014
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 satisfaz o requisito de recolha de informação para um período de, segundo Martins 

(2007), idealmente, 5 anos para se poder fazer a análise da evolução de uma entidade. 

 

Assim, a seguir à presente introdução, o relatório encontra-se subdividido em três 

capítulos, para que sejam evidenciadas as várias atividades realizadas durante o período 

de estágio na CCAM Terras de Viriato. O primeiro capítulo foca-se na apresentação do 

Grupo Crédito Agrícola (CA), contendo uma breve resenha histórica, a sua estrutura 

organizacional, missão, visão, valores e objetivos, os recursos humanos e a comunicação 

organizacional da instituição.  

 

No segundo capítulo relatam-se as atividades desenvolvidas durante o período de estágio, 

quer em Front Office, quer em Back Office. Em Front Office, que está diretamente 

relacionado com o atendimento ao balcão, procedeu-se à abertura, retificação e 

encerramento de contas, atualização de dados de clientes, análise da rentabilidade dos 

clientes, compensação de cheques, fecho de Caixas Automáticas (ATM) e Balcão 24, 

fecho e conferência de Caixa e fecho de Tesouraria. Em Back Office, analisaram-se os 

produtos e serviços bancários oferecidos, como por exemplo os vários tipos de cartões de 

débito e de crédito, para além das atividades desenvolvidas no âmbito do Departamento 

de Crédito e do Departamento de Seguros Vida e Não Vida.  

 

No terceiro, e último capítulo, efetua-se uma análise económico-financeira da CCAM 

Terras de Viriato no período 2014-2018, com vista a conhecer a posição financeira 

(plasmada no balanço), o desempenho financeiro (plasmado na demonstração de 

resultados) e os fluxos de caixa gerados pela instituição (plasmados na demonstração de 

fluxos de caixa), evidenciando a sua estrutura patrimonial, de funcionamento e de 

rendibilidade.  

 

Por último, apresenta-se uma breve conclusão, que reforça as ideias apresentadas ao longo 

do relatório e sintetiza a experiência vivenciada na instituição. Complementarmente, de 

forma a fundamentar o conteúdo do relatório, apresentam-se as referências bibliográficas 

utilizadas. 
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1. História e Enquadramento do Crédito Agrícola 

1.1. Resenha Histórica 
 

De acordo com a informação disponível em CA (2017) e em CA (2020a), que suporta a 

redação deste ponto do presente relatório, as iniciativas creditícias relacionadas com o 

apoio aos agricultores existem desde a idade média, onde eram feitos empréstimos 

sujeitos a juros. O modelo foi generalizado e surgiram, assim, as Misericórdias que, com 

o passar do tempo, se tornaram cada vez mais autênticas instituições de crédito, 

beneficiando, em grande maioria, os pequenos agricultores.  

 

D. Leonor, denominada a rainha da caridade, foi a primeira a contribuir para a criação do 

que mais tarde se haveria de tornar o Crédito Agrícola Mútuo. Nos finais do século XV 

fundou as Misericórdias e estas, juntamente com as Confrarias de Frei Miguel Contreiras, 

tornaram-se uma fonte de empréstimos a juros mais baixos. A dinastia de Avis foi uma 

das grandes pioneiras no patrocínio da agricultura em Portugal, através da criação dos 

Celeiros Comuns1 no século XVI, por intermédio do jovem rei D. Sebastião. Era a partir 

destas estruturas que os pequenos lavradores se faziam valer, conseguindo ultrapassar as 

dificuldades dos anos em que as colheitas eram fracas. Só muito mais tarde a Escócia 

(1649) e a Alemanha (1765) optaram por projetos semelhantes. 

 

Em 1576 aparece na cidade de Évora o primeiro Celeiro Comum, sendo a associação de 

crédito agrícola mais antiga em Portugal. Com a mudança dos tempos, mais ou menos 

durante os anos oitocentos, começaram a aparecer juros mais altos e foram-se perdendo, 

assim, as caraterísticas filantrópicas para operarem como destino da aplicação central. No 

ano de 1862 surgiu um novo enquadramento legal onde, progressivamente, os fluxos 

passaram a basear-se em dinheiro. Porém, como consequência do agravamento das taxas 

de juro apareceu também o desinteresse pelo modelo e, consequentemente, o número de 

agricultores a recorrerem ao crédito também diminuiu. Por este motivo, a importância

 
1 Os Celeiros Comuns eram estruturas de espírito mutualista que além de adiantarem sementes 

armazenavam também os excessos de cerais controlando desta forma os preços e disciplinando a 
distribuição.  
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 dos Celeiros diminuiu até serem mesmo extintos, por decreto, nos anos posteriores à 

implementação da República.  

 

Com a constituição dos sindicatos agrícolas surge uma nova etapa, podendo estes 

organismos realizar operações comerciais e estabelecer, ou divulgar, caixas de crédito 

mútuo e sociedades cooperativas. É nestes moldes, que através da Carta de Lei de 3 de 

abril de 1986 foram criadas as primeiras caixas agrícolas: Vila Flor (1908); e Elvas 

(1910).  

 

No entanto, começou a surgir a necessidade de ir mais longe e, com a implementação da 

República e os seus gananciosos ventos de mudança, Brito Camacho, Ministro do 

Fomento (Figura 1), criador da lei que vai finalmente desbloquear o financiamento do 

mundo rural, em 1911, criou o moderno Crédito Agrícola Mútuo em Portugal. Uma 

conquista que vinha a ser preparada desde os últimos anos da Monarquia que abrangia os 

ideais que apareciam na Europa, reagindo ao liberalismo e à sociedade industrial, porém, 

só em 1919, através do Decreto nº 5219 é que foram definidas as atividades das Caixas 

de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Através deste modelo fica claramente definida a natureza cooperativa das instituições, 

criando limites de ação num determinado território, e a capacidade de captarem depósitos 

localmente e de poderem realizar empréstimos aos agricultores associados.

Figura 1- Brito Camacho, Ministro do Fomento, 1910-1911 
Fonte: CA (2017: 4). 
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Em 1929, António de Oliveira Salazar, ministro das Finanças, demonstra o seu desagrado 

pelo modelo de participação popular e descentralizado que é característico das caixas 

agrícolas e, devido à estagnação posterior à crise bancária da primeira metade dos anos 

30, decide que a tutela da Caixas de Crédito Agrícola passa para a Caixa Geral de 

Depósitos. Em abril de 1974 o sistema político português passa por uma transformação e 

surge um movimento das Caixas, para se automatizarem e expandirem a sua 

implementação de forma a alargarem a atividade para que o modelo do Crédito Agrícola 

(CA) se desenvolvesse em muitos países europeus.  

 

Através desse movimento, em 1978, surgiu a Federação Nacional das Caixas de Crédito 

Agrícola Mútuo (FENACAM) que se preocupava, essencialmente, em dar apoio e 

representar, a nível nacional e internacional, as suas Associadas. Uma das suas principais 

lutas foi conseguir uma revisão da legislação que se encontrava aplicada ao Crédito 

Agrícola e, através da publicação do Decreto-Lei nº 231/82, no qual constava, um Regime 

Jurídico Específico para o Crédito Agrícola, torna as suas Caixas autónomas.   

 

A 20 de junho de 1984 é constituída a Caixa Central e, para garantir a solvabilidade do 

sistema, é criado, através do Decreto-Lei nº 182/87, o Fundo de Garantia do Crédito 

Agrícola Mútuo (FGCAM) em que, até aos dias de hoje, todas as Caixas Associadas 

participam. Este fundo pretende promover e realizar as operações que asseguram a 

solvabilidade e a liquidez das referidas instituições, com vista à defesa do Sistema 

Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM), sendo que este modelo organizativo 

formado pelas diversas Caixas Associadas e pela Caixa Central que as representa, 

coordena e detém poderes de fiscalização, intervenção e orientação.  

 

Nos anos 90, o Grupo CA resolveu diversificar e considerar a sua prestação de produtos 

e serviços financeiros, criando a Gestão de Fundos de Investimento Mobiliário, que hoje 

em dia se designa de CA Gest e, também a Rural Seguros, hoje designada de CA Seguros. 

Cinco anos depois, surge a CA Vida, seguradora do ramo vida e a CA Consult, para a área 

de assessoria financeira. Por último, é concebida a Rural Informática, hoje denominada 

de CA Informática e, mais recentemente, laçaram a CA Serviços. Ainda nos anos 90, mais 

especificamente em 1998, o CA assiste à unificação das Caixas Associadas com a Caixa 
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Central, através da criação de uma única plataforma informática. Através destas 

mudanças, o Crédito Agrícola pode afirmar-se no mercado como um “banco completo”, 

onde existiriam canais de distribuição diversificados e com ofertas especializadas, de 

acordo com os vários segmentos de mercado, mantendo e ampliando as suas quotas de 

mercado, num contexto mais competitivo.  

 

Em 2006 é criada uma nova imagem do grupo e, assim, a identidade histórica do Crédito 

Agrícola, associada a uma matriz cooperativa rural, é agora renovada e alargada a uma 

realidade urbana, através de uma oferta competitiva de soluções de produtos e serviços.  

 

No ano de 2011 dá-se o centenário do CA (Figura 2), tendo sido um marco que 

simbolizou o longo caminho percorrido pela instituição e marcado pelo apoio ao 

desenvolvimento económico e social de muitas regiões do país. As várias iniciativas que 

decorreram ao longo desse ano permitiram um olhar claro sobre a importância da 

instituição, cuja solidez e vitalidade se moldam na entrega e na motivação sempre 

renovadas. 

 

 

 

 

Figura 2- Logótipo centenário do CA 

Fonte: www.creditoagricola.pt/ 

 

Dois anos depois, o Crédito Agrícola apresenta-se com uma nova cara “O Banco 

Nacional com Pronuncia Local”, espelhando o posicionamento do mesmo enquanto 

instituição financeira, que conhece, como nenhuma outra, as pessoas e as várias regiões 

do país, dando o seu contributo para o desenvolvimento socioeconómico local e, 

consequentemente, para a economia nacional.  

 

Nos anos de 2015 e 2016, o CA é galardoado com distinções em diversas áreas, como a 

banca, seguros e ainda fundos de investimento:
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 Foi considerado pela revista britânica The Banker como o terceiro banco mais 

sólido a operar em Portugal e o primeiro de capitais exclusivamente nacionais, 

através do estudo “Top 1000 World Banks”; 

 Conquista o prémio de Cinco Estrelas 2015, na categoria “Banca, serviço de 

atendimento ao cliente”, promovido pela U-Scoot com base num estudo de 

mercado realizado pela Ipsos APEME; 

 Preferência pela CA Seguros, pelo sexto ano consecutivo, como Melhor 

Seguradora Não Vida. Prémio atribuído pela revista Exame em parceria com a 

Deloitte e Informa D&B; 

 Distinção do Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações CA 

Rendimento, gerido pela CA Gest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A., com o prémio “Gestão Nacional de Organismos de Investimento 

Coletivo”, na categoria “Fundos de Obrigações de Taxa Indexada”. Trata-se de 

um prémio da autoria da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, 

Pensões e Patrimónios (APFIPP) e do Diário Económico;  

 Segundo o BASEF Banca, os clientes do Crédito Agrícola eram os que estavam 

mais satisfeitos e recomendavam o banco.  

 

Em 2017 os lucros do Grupo CA quadruplicaram até setembro os valores do ano anterior 

e ultrapassaram os 127 milhões de euros. Em 2018 dá-se o rejuvenescimento e a 

modernização da marca, através das cores, optando por cores mais claras, para refrescar 

a sua identidade junto dos seus clientes e tornando-o mais apelativo para os jovens 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Novo logótipo do CA 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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Ainda em 2018 o Grupo CA é distinguido, mais uma vez, em diversas áreas: 

 É premiado pelo quinto ano consecutivo como "O Melhor Banco no Serviço de 

Atendimento ao Cliente", tendo sido eleito pela revista Global Banking and 

Finance Review como o "Melhor Banco para o Desenvolvimento Agrícola em 

Portugal", identificado como líder de mercado em Net Promoter Score® no 

mercado português e reconhecido pela "Escolha do Consumidor 2019" como 

melhor Banco, na categoria Pequenos e Médios Bancos; 

 As seguradoras CA Vida e CA Seguros são distinguidas com o 1º lugar no Índice 

de Satisfação do Cliente. A CA Seguros é ainda reconhecida como a “Melhor 

Empresa para Trabalhar” no setor da Banca, pelo segundo ano consecutivo.  

 

Através da história da instituição é notória a sua evolução e dinâmica, pois não é num 

passado muito longínquo que este banco estava apenas vocacionado para o setor agrícola. 

Nos dias que correm, o banco tem um novo ideal, posicionando-se como um Banco 

Universal, onde não há segmentação de mercado e, assim, qualquer individuo ou agente 

económico pode efetuar um pedido de crédito junto de qualquer Caixa de Crédito 

Agrícola. 

 

 

1.2. Grupo Crédito Agrícola 
1.2.1. Enquadramento  

 

O Grupo Crédito Agrícola é um banco de referência no sistema bancário português, 

tratando-se de um grupo financeiro cooperativo, próximo das pessoas e com cerca de 657 

agências em todo o território nacional (CA, 2020a).  

 

Este Grupo é composto pela Caixa Central, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

C.R.L, as 80 Caixas de Crédito Agrícola suas associadas, as empresas de serviço 

auxiliares participadas, de forma direta ou indireta pela Caixa Central e, ainda, a 

FENACAM (CA, 2020b).  
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A Caixa Central é uma Instituição de Crédito sob a forma de cooperativa, a qual compõe, 

em conjunto com as suas 80 CCAM associadas, o SICAM, conforme Figura 4. A Caixa 

Central é o organismo principal do SICAM, com poderes de intervenção e de fiscalização 

das CCAM em aspetos administrativo, técnico e financeiro e da sua gestão e organização.  

 

Durante toda a sua atividade, o CA sempre se orgulhou de contribuir de forma positiva 

para o desenvolvimento económico, social e cultural de Portugal, podendo mesmo 

afirmar-se que está na sua génese e é, sem dúvida, um dos aspetos principais implícitos 

na sua missão (CA, 2020l). As Caixas de Crédito Agrícola são verdadeiras dinamizadoras 

das economias locais, que através da sua autonomia e integração nas regiões, conhecem 

em profundidade as realidades dos tecidos empresariais e económicos, bem como os 

desafios que se colocam para o progresso económico-social a nível local (CA, 2020l). 

 

 

O Grupo Crédito Agrícola tem uma participação e fundos de investimento imobiliário, 

como o FII Imovalor CA, FII CA Arrendamento Habitual e o FII CA Imobiliário. 

 

 

Figura 4- Atividade do Grupo CA 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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1.2.2. FENACAM  

 

Segundo a CA (2020c) e a FENACAM (2020), a FENACAM nasce a 29 de Novembro 

de 1978, por iniciativa de 26 Caixas Agrícolas, sendo a primeira estrutura de âmbito 

nacional do Crédito Agrícola a ser criada para defender os interesses das Caixas Agrícolas 

e de as representar nos mais diversos níveis, incutindo-lhes uma nova dinâmica de 

funcionamento, ajustada aos objetivos de crescimento e às carências impostas por um 

crescimento acelerado.  

 

Cerca de oito anos mais tarde, em 1984, por iniciativa e imperativo legal, a FENACAM 

com o envolvimento da maioria das Caixas de Crédito Agrícola promoveu a criação da 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, cúpula financeira do CA. 

 

A FENACAM desempenha um papel fundamental em prol do Crédito Agrícola, criando 

e dinamizando vários serviços de apoio à atividade das Caixas Agrícolas associadas, 

alguns de natureza estruturante e com impacto na atividade do Grupo. Foi também, em 

1985, um dos principais motores para a fundação da CONFAGRI - Confederação 

Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, um organismo 

indispensável para a afirmação e representação do movimento cooperativo agrícola 

português.  

 

Com o decorrer dos anos, a FENACAM tem aumentado e diversificado o vasto conjunto 

de serviços que presta, os quais, atualmente, estão agrupados em três áreas 

departamentais: 

 Serviço Administrativo e Financeiro: cuja principal função é o apoio aos demais 

departamentos, bem como à administração da FENACAM. Cabe a esta última, a 

gestão do pessoal, controlo contabilístico e financeiro e, preocupa-se ainda, a 

tesouraria e a faturação.  

 Serviço de Apoio Técnico: através de uma equipa especializada oferece apoio às 

Caixas Agrícolas em todo o país, estando no centro da sua atividade as avaliações 

imobiliárias dos diferentes bens imóveis (habitacionais, armazéns, retalhos e 

escritórios), maquinaria e, ainda, de obras de arte e outros bens específicos.
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 Serviço de Produção Documental e Aprovisionamento: proporciona às CCAM 

e às empresas do grupo CA um vasto leque de consumíveis informáticos e de 

papelaria, material de escritório, equipamentos de tratamento de dinheiro e 

segurança, bem como todo o tipo de impressos necessários ao exercício da 

atividade bancária das Caixas. É responsável também pela elaboração de folhetos, 

produção de relatórios, planos de atividade e outros manuais, para além de tratar 

de todo o correio central do Grupo CA para os seus Clientes.  

 

A FENACAM (Figura 5) é o órgão de representação política e institucional do CA, a 

nível nacional e internacional, sendo membro da Associação Europeia de Bancos 

Cooperativos (Bruxelas), da União Internacional de Raiffeisen (Bona) e da Confederação 

Internacional do Crédito Agrícola (Zurique).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Empresas Participadas 

 

De acordo com a informação constante em CA (2020d), o Grupo CA é um grupo 

financeiro de contorno nacional, constituído pela Caixa Central, por 80 Caixas 

Associadas e por empresas próprias. É através dessas empresas que o Grupo CA apresenta 

uma vasta oferta de produtos e serviços para todo o mercado e, estas, são adaptadas às 

realidades locais e ao mercado em geral. 

Figura 5- Edifício da FENACAM 
Fonte: www.fenacam.pt 

 
 







RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 

 

© Ana Coelho (2020) 

 

16 

 

 

 

 

 

 CA Serviços – Centro de Serviços Partilhados, ACE. 

 

A CA Serviços (Figura 10) é responsável pela prestação de serviços partilhados no 

universo do grupo, nas áreas da comunicação e informação, bem como em outros serviços 

especializados, particularmente no apoio à dinamização do negócio e da assessoria fiscal, 

operação de compensação, serviços operacionais de suporte à atividade de banca direta 

(linha direta) e canais não presenciais (balcão 24, serviços online particulares e empresas).  

 

 

 

 

 

 CA Seguros – Companhia de Seguros Ramos Reais, S.A. 

 

A CA Seguros (Figura 11) tem como objetivo servir os Clientes do Grupo CA com 

seguros de Ramos Reais (não vida), proporcionando soluções para os problemas de 

segurança e proteção. Nos últimos 10 anos, a CA Seguros foi eleita pela Revista Exame 

como a Melhor Seguradora Não Vida do segmento por sete vezes. Em 2018 foi 

distinguida com o prémio de Seguradora Líder na Satisfação do Cliente no Ramo Não 

Vida e, em 2019, alcançou pelo segundo ano consecutivo um lugar de destaque no Índice 

da Excelência, ficando entre as cinco melhores empresas no segmento das Médias 

Empresas.  

Figura 9- Logótipo CA Informática 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 

 

Figura 10- Logótipo CA Serviços 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 

 

© Ana Coelho (2020) 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 CA Vida – Companhia de Seguros, S.A. 

 

A CA Vida (Figura 12) exerce a sua atividade de Seguros do Ramo Vida desde 1998 e, 

em 2006, lançou-se também numa nova atividade, especificamente os Fundos de Pensões. 

Esta empresa tem como finalidade proporcionar aos seus clientes e associados Seguros 

do Ramo Vida, sendo que este serviço é completo e integrado. A existência da CA Vida 

tem vindo a ser distinguida pela evolução constante e procura de produtos que satisfaçam 

os seus associados, clientes e Caixas Agrícolas.  

 

 

 

 

 

Em 2018, a CA Vida foi distinguida, pelo segundo ano consecutivo, como Líder no Índice 

de Satisfação do Cliente, no Ramo Vida, pelo European Consumer Satisfaction (ECSI). 

Relativamente ao Ramo Vida, lidera ainda seis dos oito índices analisados: imagem; 

expetativas; qualidade apercebida; reclamações; e confiança.  

 

 

 

Figura 11- Logótipo CA Seguros 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 

 

Figura 12- Logótipo CA Vida 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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1.3. Organigrama 
 

Uma determinada entidade, ao ter um determinado número de pessoas com relações de 

subordinação e que trabalham em conjunto de forma a atingir um determinado objetivo 

comum, deve definir e atribuir tarefas a cada um dos seus colaboradores. Assim, quanto 

maior for o grupo de trabalho maior é a necessidade de criação de um organigrama.  

 

O organigrama é uma maneira de representar a estrutura organizacional de uma empresa 

e serve para ilustrar, de forma direta e objetiva, a hierarquia empresarial. Através do 

organigrama existe uma melhor visualização de toda a estrutura corporativa e de todos os 

colaboradores que nela laboram.  

 

O Grupo CA ostenta uma composição societária orientada para a sustentação e apoio à 

competitividade das 80 Caixas associadas. As empresas do Grupo são detidas pela Caixa 

Centra e/ou pelas Caixas associadas ou mesmo, indiretamente, pela Crédito Agrícola 

SGPS, holding detida a 100% pela Caixa Central. 

 

Na Figura 13 pode observar-se o organigrama do Grupo CA atualizado. As várias 

instituições do Grupo estão interligadas entre si, podendo subdividir-se em três subgrupos 

consoante a sua missão. As Caixas Agrícolas e a Caixa Central constituem o denominado 

SICAM, que é o núcleo central de todo o grupo, tal como a FENACAM, que, apesar de 

não estar incluído no SICAM, é o órgão de representação cooperativa institucional. O 

segundo grupo é constituído por empresas de negócios e empresas de seguros, CA Vida e 

CA Seguros, bem como fundos de pensões e ainda a CA Gest. Por fim, o terceiro grupo é 

constituído pelas unidades de apoio e prestação de serviços a todo o grupo, destacando-

se a CA Informática e a CA Serviços.  
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 Figura 13- Organigrama do Grupo CA 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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1.4. Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo 
 

As Caixas de Crédito Agrícola Mútuo constituem-se sob a forma de Cooperativas de 

Responsabilidade Limitada. As Cooperativas de crédito pretendem exercer funções em 

favor dos seus associados, sendo entidades compostas por sócios cooperantes, que 

participam no Capital Social da cooperativa através da compra de títulos de capital. 

Alinhadas com esta perspetiva, as Caixas de Crédito Agrícola são, precisamente, 

cooperativas de crédito.  

 

O capital social das Caixas Agrícolas é variável, mas não pode ser inferior ao mínimo 

fixado por Portaria do Ministro das Finanças. Atualmente, o capital mínimo é de 

5.000.000,00 Euros, fixado pela Portaria nº 312/2010, de 5 de maio (MFAP, 2010). 

Importa referir que, o capital social da Caixa Central é constituído pelo conjunto de 

capitais de todas as Caixas. 

 

 

1.5. Missão, Visão, Valores e Objetivos do Grupo CA 
 

“Nada se faz sozinho, e o Grupo Crédito Agrícola não é exceção. Somos feitos de 

cada um dos nossos Clientes, das suas necessidades e ambições, e somos o 

somatório das várias comunidades onde estamos e que apoiamos, desde 1911.” 

(CA, 2020e). 

 

1.5.1. Missão 

 

A partir da informação disponibilizada online pelo Grupo CA (CA, 2020e), o mesmo 

pretende ser reconhecido como o “Grupo Financeiro de referência na Sustentabilidade”, 

no mercado nacional. Assim, na medida em que procura ser um grupo que se preocupa 

com o desenvolvimento local, tem como missão continuar a promover o desenvolvimento 

das comunidades locais através da sua relação de proximidade com os clientes, 

contribuindo para dar resposta às ambições e projetos financeiros dos clientes e das 

comunidades envolventes (Figura 14). Outro dos grandes desafios a que se propõe é 
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reinvestir o lucro gerado por cada Caixa associada na própria região, não descorando por 

isso a sua vocação histórica, podendo esse capital ser aplicado em projetos de 

investimento da região (CA, 2020f).  

 

 

1.5.2. Visão 

 

Como visão, a instituição pretende “transformar o Crédito Agrícola num Grupo 

Financeiro sustentável, inovador, ecológico, responsável, inclusivo, próximo e de 

confiança.” (CA, 2020e). 

 

1.5.3. Valores 

 

Para a criação dos seus valores, o Grupo CA inspirou-se na sua matriz cooperativa 

enraizada nas comunidades locais. A materialização da sua missão, conforme Figura 14, 

apoia-se em valores como: solidez; confiança; proximidade; modernidade; e segurança 

(CA, 2020g). Para que tal aconteça, oferece várias soluções, produtos e serviços, que são 

capazes de satisfazer todas as necessidades financeiras e expectativas das famílias (CA, 

2017). 

 

Figura 14- Valores do Grupo CA 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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1.5.4. Objetivos 
 

O Grupo CA (e as Caixas associadas que o compõem) tem, para conseguir colocar em 

prática as suas estratégias, como objetivos (CA, 2020e): 

 Satisfazer as necessidades e aspirações financeiras dos Clientes; 

 Reforçar o desenvolvimento das comunidades locais; 

 Promover o investimento em projetos sustentáveis; 

 Melhorar a relação com os clientes através de processos ágeis e da excelência no 

serviço; e 

 Abordar oportunidades de negócio que apresentam perspetivas de retorno 

continuado de rentabilidade e de reforço dos valores cooperativos. 

 

 

1.6. Recursos Humanos 
 

Os Recursos Humanos têm, cada vez mais, um papel de extrema importância nas 

organizações, sendo fundamental que, num contexto competitivo, vençam. Uma das boas 

práticas das organizações, em termos de recursos humanos, é procurar pessoas que lhes 

permita diferenciar-se das suas concorrentes. De certa forma, as pessoas são consideradas 

ativos importantes para as organizações, os trabalhadores do conhecimento precisam de 

ser estrategicamente incorporados na produção de bens e serviços de elevado valor 

acrescentado (Drucker, 1992). 

 

No que se refere ao número de efetivos global do Grupo CA, em 2018, constata-se, 

através da leitura da Tabela 1, que o Grupo era constituído por 52% de homens e 48% de 

mulheres.  
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Segundo os dados publicados pelo Grupo CA (2020h), o número de efetivos do Grupo, 

em 2018, perfez um total de 3.644 funcionários, dos quais 1.907 eram homens e 1.737 

mulheres, em que, em termos de distribuição geográfica correspondeu, conforme Tabela 

2: 

 Norte: 54% homens e 46% mulheres; 

 Centro I: 49% homens e 51% mulheres; 

 Centro II: 51% homens e 49% mulheres; 

 Sul: 50,36% homens e 49,64% mulheres; 

 Açores: 74% homens e 26% mulheres; 

 Madeira: 60% homens e 40% mulheres. 

 

 

 

Tabela 1- Efetivos do Grupo CA por género, 2016-2018 
Fonte: CA (2020h: 4). 

Tabela 2- Efetivos do Grupo CA por distribuição geográfica, 2016-2018 
Fonte: CA (2020h: 5) 
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No que toca à estrutura etária do Grupo, tendo como referência os dados referentes ao 

período de 2016-2018, verifica-se que a maior percentagem de colaboradores se situa no 

escalão etário entre os 50 e os 54 anos (Tabela 3). 

 

 

Importa salientar que, no decorrer do período analisado, o número de efetivos aumentou 

de ano para ano. É também importante destacar que, em 2018 e 2017, o escalão que ocupa 

o segundo lugar é o de 45 a 49 anos, enquanto em 2016 esse escalão é o que integra a 

maior percentagem de colaboradores. De forma global, o nível médio etário é de 46,03 

anos, como se indica na Tabela 3. 

 

Quando se fala da estrutura habilitacional, verifica-se que o Ensino Secundário e o Ensino 

Superior constituem os níveis de maior predominância, correspondendo aos grupos de 

profissionais que têm uma maior percentagem no número total de efetivo global, 

representando cerca de 83% do mesmo (Tabela 4).

Tabela 3- Efetivos do Grupo CA por estrutura etária, 2016-2018 
Fonte: CA (2020h: 6). 
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Tabela 4- Efetivos do Grupo CA por níveis de habilitações, 2016-2018 

Fonte: CA (2020h: 7). 

 

Importa referir que, o escalão de 25 a 29 anos é dos poucos que apresenta uma tendência 

crescente de colaboradores ao longo dos anos, o que influencia positivamente a propensão 

crescente de colaborados no Grupo CA e, de alguma forma, justifica o aumento das 

habilitações académicas dos mesmos.  

 

1.7. Logótipo 
 

O logótipo de uma instituição é a sua fotografia, ao corresponder à identificação imediata 

da instituição, num documento ou num suporte publicitário, quer pelo seu design, quer 

pela sua cor (CA, 2020i).  

 

O símbolo do Grupo CA baseia-se numa folha de árvore estilizada, sendo que a sua nova 

forma e posicionamento apontam para o futuro (Figura 15). Como enfatiza o CA 

(2020h), “as cores utilizadas são outro reflexo dos valores do Crédito Agrícola. Se por 

um lado o verde reforça os valores existentes, o laranja reflete uma atitude de mudança 

e modernização”. 
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Para esta nova identidade, foi desenhado um tipo de letra exclusivo do CA, pois “a 

imagem de uma empresa é algo de único. Como tudo o que faz parte dela. Cada Cliente, 

cada Colaborador e até cada letra” (CA, 2020h). Esta letra, não só reforça o aspeto 

contemporâneo e dinâmico do conjunto, como confere um carácter exclusivo que sustenta 

os próprios valores da instituição (CA, 2020h). 

 

Em suma, um dos elementos de maior importância de qualquer entidade é o logótipo. 

“Sozinho, deverá identificar a marca que representa. É o cartão de visita. (…) A primeira 

impressão. E todos sabemos como as primeiras impressões fazem a diferença. É o caso 

do novo Logótipo CA. Faz a diferença.” (CA, 2020h).   

 

 

1.8. Comunicação Organizacional  
1.8.1. Campanhas Publicitárias   

 

Durante o período de estágio no Grupo CA encontrava-se a decorrer a campanha 

publicitária “Ainda não viu nada”. Esta campanha consistia em demonstrar que o Crédito 

Agrícola é um banco de confiança, sustentável e sempre com a visão no futuro.  

 

Através desta campanha (Figura 16), o Grupo pretendia demonstrar quais eram os seus 

serviços e o seu investimento em tecnologias e aplicações imediatas, como o CA Mobile 

e o Moey!, bem como a utilizações de meios de pagamento imediato, como o Apple Pay.  

Figura 15- Evolução do logótipo do Grupo CA 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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Através da campanha, o Grupo CA pretendia elevar a sua imagem como um banco que 

vai avançando à medida que os tempos vão avançando, ou seja, que conhece bem as 

pessoas e aquilo que elas necessitam e vai criando novas ferramentas para que possam ter 

tudo aquilo que elas precisam à distância de um clique. Contribuindo desta forma para o 

desenvolvimento socioeconómico e, naturalmente, para a economia nacional.  

 

Desde 2014 que o Grupo CA, através da Poupança Cristas, pretende ensinar crianças até 

aos 12 anos a poupar de forma mais divertida. De forma a incentivar os mais pequeninos, 

quando os pais fazem uma poupança deste género é-lhes oferecido o “Cristas”, com a 

mesma imagem que se encontra no cartaz plasmado na Figura 17. Esta oferta é de 

extrema importância para que haja uma maior dinâmica comercial e para captar um maior 

interesse por parte dos clientes.   

Figura 16- Campanha publicitária "Ainda não viu nada" 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 

© Ana Coelho (2020) 

 

28 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para captar a atenção dos mais novos, o CA desenvolveu uma aplicação de atividades 

denominada de “Clube Cristas”, cheia de jogos vocacionados para os mais novos. Durante 

o decorrer da campanha também iam ser sorteados vouchers de 10,00 Euros na Decathlon 

e de 25,00 Euros para subscrever o Netflix.   

 

No término do estágio, o Crédito Agrícola lançou uma campanha que se destinava a 

jovens empresários, nomeadamente Empresários em Nome Individual (ENI) e Micro e 

Pequenas Empresas (MPE), como o objetivo de captar crédito. A campanha, com o slogan 

“Abre a porta às novas oportunidades” (Figura 18), pretendia demonstrar que o CA se 

encontrava de portas abertas para receber jovens empresários que se necessitassem de um 

parceiro financeiro para apoiar o seu espírito empreendedor, de forma a concretizar os 

seus objetivos.  

Figura 17- Cartaz promocional da Campanha Cristas 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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Em tempos difíceis como os atuais, em que passamos pela pandemia Covid-19, o Grupo 

CA lançou uma campanha de solidariedade (Figura 19) em que, através da abertura de 

uma conta solidária e a doação de 50.000 Euros, faz a aquisição de equipamentos 

médicos. Essa conta é divulgada a todos os associados e clientes do Grupo, para que 

também eles possam fazer a diferença através do seu donativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Ilustração da Campanha Solidária do Grupo CA 

Fonte: www.caentrenos.pt/ 

Figura 18- Cartaz promocional da Campanha CA Empreendedores 
Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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Ao aliar-se a esta ação, o Crédito Agrícola assume uma posição ativa na divulgação de 

uma mensagem aos portugueses que estão na linha da frente para minimizar os impactos 

causados pela pandemia.  

 

1.8.2. Patrocínios e Eventos 

 

O Grupo CA exerce um papel muito importante a nível da responsabilidade social, 

apoiando muitos eventos desportivos e feiras e contribuindo para o desenvolvimento 

social e económico das comunidades nas quais está intimamente enraizado (CA, 2020j). 

 

Tão importante quanto a visibilidade e a notabilidade, que são consequência de cada 

patrocínio, é a disponibilidade do Grupo CA para responder a atividades e projetos com 

os quais sente uma especial simpatia e que representam um exemplo de dedicação, 

competência e talento (CA, 2020j).  

 

 Automobilismo  

 

No desporto automóvel, o CA apoia um jovem piloto de 16 anos (Figura 20), que é uma 

promessa no automobilismo nacional e internacional (CA, 2020j). Rafael Lobato é 

apoiado pelo Crédito Agrícola desde 2014 e, em 2015, deu um salto na sua carreira, 

passando a competir na Classe Rainha da velocidade, o “Campeonato Nacional de 

Velocidade”. 

 

 

 

 

 

 
Figura 20- Rafael Lobato, Grupo CA no Automobilismo 

Fonte: www rafaellobato.com/fotos 
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 Bodyboard 

 

Teresa Almeida (Figura 21) é um dos nomes mais falados no que toca ao bodyboard 

nacional e internacional. Em 2014, a jovem de 22 anos, foi Campeã do Mundo, em 

Iquique, no Chile. Esta competição contou com a presença de 170 atletas, em 

representação de 24 países, tendo a atleta alcançado a medalha de ouro no escalão 

feminino. Através desta pareceria, o CA conseguiu levar as suas cores além-fronteiras e 

mostrar, mais uma vez, o seu apoio nos jovens e nos deportos ao ar livre (CA, 2020j).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciclismo 

 

No que toca ao ciclismo, o Grupo CA patrocina equipas de referência do pelotão nacional 

nas mais variadas classes, desde os mais novos até aos sub-23. A aposta na formação 

cívica e desportiva de jovens é um dos objetivos que consta, desde sempre, na política de 

patrocínios do Grupo CA (CA, 2020j). A entidade marca presença em grandes eventos 

velocipédicos, tanto a nível nacional, como internacional. 

 

 Motociclismo  

 

O Grupo CA marca também presença no motociclismo, tendo patrocinado o piloto 

português Mário Patrão (Figura 22) na edição de 2018 do Dakar (CA, 2020j). O CA é o 

principal patrocinador do piloto português, que participou no evento pela sexta vez. O 

Figura 21- Teresa Almeida, Grupo CA no Bodyboard 

Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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piloto soma um total de 25 Títulos de Campeão Nacional entre as modalidades de Enduro 

e Todo-o-Terreno, ao longo dos seus 15 anos de carreira desportiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licínio Pina, presidente do Grupo CA, afirma que “A determinação, a coragem e a 

disciplina são características fundamentais para participar numa prova como o Dakar e 

são também valores partilhados pelo Crédito Agrícola que mantém o seu apoio a Mário 

Patrão desde 2004.” (CA, 2020j). Assim, mais uma vez, o Grupo consegue levar as suas 

cores além-fronteiras.  

 

 6ª Edição da Feira AGROGLOBAL 

 

A 6ª edição da Feira AGROGLOBAL (Figura 23), em 2018, foi patrocinada pelo CA e 

destinou-se aos profissionais do setor agrícola. Num espaço com 170 hectares, e com 

perto de 200 expositores, a comunidade do setor agrícola expôs os seus produtos ou 

serviços. Nesta edição da maior feira profissional do país, o Grupo CA esteve presente 

mais uma vez para dar a conhecer a sua oferta de produtos e serviços.  

 

Ainda neste âmbito e, de forma a apoiar o negócio internacional e aumentar a 

competitividade do mercado nacional, o Grupo CA, juntamente com a Portugal Fresh, 

realizou um workshop sobre esta temática no auditório da Feira. 

Figura 22- Mário Patrão, Grupo CA no Motociclismo 

Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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 55ª Edição da FNA - Feira Nacional da Agricultura 

 

A maior feira agrícola do país teve, em 2018, a 55ª edição (Figura 24), tendo voltado a 

contar com o apoio do Grupo CA com lugar no Centro Nacional de Exposições, em 

Santarém. Nesta edição o tema foi “Olival e Azeite” e, mais uma vez, o Grupo CA 

aproveitou a oportunidade para apresentar a sua oferta universal de produtos e serviços, 

tanto para empresários, como para particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- Cartaz publicitário da Feira AGROGLOBAL 

Fonte: www.creditoagricola.pt/ 

 

Figura 24- Cartaz publicitário da FNA 

Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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Ainda nesta feira, e de forma a potenciar a inovação e contribuir, mais uma vez, para a 

competitividade do mercado nacional, o Grupo CA juntamente com a INOVISA e a Rede 

Rural Nacional promoveu o encontro “Novas Aplicações para a Agricultura”.  

 

 35ª Edição da OVIBEJA 

 

O Crédito Agrícola renovou, novamente, o patrocínio para realizar a 35ª edição da 

Ovibeja (Figura 25), em 2018. Esta feira é a maior no que toca ao setor primário do 

Alentejo, tendo sido realizada no Parque de Feiras e Exposições de Beja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Grupo CA, através do seu próprio stand, apresentou aos visitantes a sua vasta gama de 

produtos e serviços universais, demonstrando, uma vez mais, o apoio ao setor primário, 

que conhece em profundidade e com o qual sempre manteve uma relação muito forte e 

próxima.  

 

 

 

 

Figura 25- Cartaz publicitário da OVIBEJA 

Fonte: www.creditoagricola.pt/ 
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2. Atividades Desenvolvidas no Estágio 

2.1. Enquadramento  
 

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar as atividades que foram 

desenvolvidas ao longo do período de estágio, expondo o funcionamento e a prática de 

diversas tarefas em contexto real, tendo subjacentes os conhecimentos adquiridos em 

contexto académico. 

 

Assim, as atividades desenvolvidas na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) Terras 

de Viriato podem dividir-se em dois grupos: Front Office; e Back Office. Em Front Office, 

que está diretamente relacionado com o atendimento ao balcão, procedeu-se à abertura, 

atualização e encerramento de contas. Em Back Office, inicialmente, começou-se por 

adquirir algumas noções sobre os produtos bancários oferecidos, como por exemplo os 

vários tipos de cartões de débito e de crédito e os procedimentos a seguir na abertura, 

atualização e encerramento, bem como o arquivo de documentos. Posteriormente, deu-se 

a passagem por vários departamentos, como é caso do Departamento de Crédito e do 

Departamento de Seguros Vida e Não Vida.  

 

Para desempenhar as funções, tanto em Front Office, como em Back Office, utilizam-se 

os vários tipos de programas informáticos da instituição, dependendo do departamento, 

mas as ferramentas mais usadas foram o Sistema Central ou Profile, o Sistema Integrado 

de Balcão (SIBAL) e, ainda, o COGEN.  

 

Na Figura 26 representa-se a imagem do Profile. Esta ferramenta é indispensável e usada 

em todos os departamentos da CCAM Terras de Viriato, tanto no Front Office, onde é 

usada para atualização e modificação de contas, como no Departamento de Crédito, para 

a abertura de propostas de crédito.  

 

O SIBAL (Figura 27) é o sistema informático utilizado no Front Office, para fazer todas 

as operações inerentes ao atendimento presencial dos clientes, como por exemplo 

levantamento em numerário ou depósitos em numerário. É também uma ferramenta muito
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2.2. Atividades Desenvolvidas em Front Office 
 

Em Front Office são desempenhadas várias funções, como por exemplo:  

 Depósitos; 

 Levantamentos; 

 Transferências;  

 Poupanças; 

 Créditos; 

 Requisições de Cartões e Cheques;  

 Adesão ao CA Online; e 

 Esclarecimento de dúvidas de clientes. 

 

Durante o período de estágio, em Front Office, realizou-se, essencialmente, atividades 

relacionadas com a abertura, retificação e encerramento de contas, conhecimento de todos 

os produtos e serviços do Grupo CA, processamento documentais na plataforma eDoc, 

fecho de Caixas Automáticas e Balcão 24, fecho de caixa e ainda fecho de tesouraria. 

 

2.2.1. Conhecimento dos Produtos e Serviços do Crédito Agrícola  

 

O Crédito Agrícola possuiu uma grande variedade de produtos e serviços, que vão desde 

o tipo de contas que oferece aos seus clientes (ou seja, depósitos bancários), à variedade 

de cartões de débito e de crédito, bem como ao tipo de seguros e de créditos.  

 

 Depósitos Bancários 

 

Um depósito bancário corresponde a uma entrega de fundos a uma instituição de crédito, 

que fica obrigada a devolver o montante depositado, de acordo com as condições que 

tenham sido contratadas, e, em alguns casos, a pagar uma remuneração (BdP, 2020a).  

 

Existem várias contas de depósito que se diferenciam de acordo com o tipo de cliente: 

clientes particulares ou empresas. A abertura de uma conta exige sempre uma conta base, 

que tem de ser sempre uma conta de Depósitos à ordem, sendo que, é o primeiro contacto
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 que existe entre o CA e o cliente. Atualmente é obrigatório entregar a Ficha Informativa 

Normalizada (FIN), conforme Anexo 4, que contém as informações de todas as contas 

criadas. Após ter sido aberta a conta à ordem, podem existir vários tipos de contas: 

Depósitos a prazo; ou poupanças. 

 

Os Depósitos à Ordem Particulares é uma conta que se adequa às necessidades de cada 

cliente, podendo acompanhá-lo da melhor forma e oferecendo uma maior flexibilidade 

de movimentação, consulta e facilidade para efetuar pagamentos. Para além de que, como 

já foi mencionado, esta conta também pode ser associada a vários produtos e serviços e 

possibilita, ainda, o acesso a um descoberto autorizado, sendo necessário para isso a 

domiciliação do salário ou uma ordem de transferência permanente.  

 

Dentro dos Depósitos à Ordem de particulares existem várias contas, nomeadamente:  

 Conta Serviços Mínimos Bancários: esta conta disponibiliza o acesso a um 

conjunto mínimo de produtos e serviços bancários, tendo uma comissão de 

manutenção de conta de 3,40 Euros. Pode ser movimentada através do serviço CA 

Online e Caixas Automáticas dentro da União Europeia e agências CA, tendo um 

cartão de débito associado para a realização de diversas operações bancárias; 

 Conta Base: é uma conta que garante, de forma segura, todas as operações base 

para o dia-a-dia, sendo possível associar produtos e serviços extra. Para poder 

subscrever esta conta é necessário ser maior de idade e não há qualquer montante 

mínimo para a sua abertura, tendo uma comissão mensal fixa de 5,15 Euros. A 

Conta Base pode ser movimentada através do serviço CA Online, CA Mobile, 

Caixas Automáticas ou ainda em agências CA. Tem um cartão de débito associado 

para efetuar as operações necessárias e há a possibilidade de ter associado uma 

Conta em Moeda Estrangeira; 

 Conta 1,2,3: é a conta ideal para crianças com idade inferior a 12 anos, não tendo 

qualquer comissão de manutenção de conta, exigindo apenas um montante mínimo 

de 50,00 Euros para a abertura. Esta conta permite a constituição de aplicações a 

prazo em nome do titular menor a pensar no seu futuro. Os representantes legais 

dos menores podem movimentar a conta através de transferências bancárias ou
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 numa agência CA e, através de uma caderneta associada, podem estar sempre a 

par de tudo o que se passa; 

 Conta Befree: esta conta foi criada a pensar nos jovens com idades compreendidas 

entre os 13 e 17 anos que querem começar a gerir o seu dinheiro. Para a abertura 

desta conta é necessário que os seus representantes legais façam um depósito no 

mínimo de 50,00 Euros, não tendo qualquer comissão de manutenção de conta. 

Tem um cartão associado para que os jovens a possam movimentar sempre que 

necessário.  

 Conta Super Jovem: é uma conta à ordem com condições especiais, sendo os 

clientes alvo os jovens adultos, sendo um ótimo instrumento para a constituição de 

depósitos a prazo a pensar no futuro. Destina-se a jovens até aos 30 anos e, para 

além de estar isenta de comissões de manutenção de conta, não tem qualquer 

montante mínimo associado para a sua abertura. Se o jovem já estiver empregado 

e pretender domiciliar o seu ordenado nesta conta há a possibilidade de acesso a 

um descoberto autorizado; 

 Conta Completa: é uma conta de Depósitos à Ordem que possibilita o acesso a 

um descoberto autorizado, bastando para isso que exista domiciliação de ordenado 

ou uma ordem de transferência permanente. Destina-se a clientes particulares que 

reúnam as seguintes condições: tenham domiciliação de ordenado ou remuneração 

mensal regular, com montante mínimo de 500,00 Euros; e tenham mais de 18 anos. 

A Conta Completa tem uma comissão de manutenção de conta trimestral fixa, no 

valor de 15,60 Euros, pode ser movimentada por transferências a crédito e débito, 

depósitos de numerário ou valores, tem um cartão de débito associado e podem 

ainda ser usados cheques.  

 

A conta de Depósito à Ordem Empresas é ideal para fazer a gestão corrente de uma 

empresa com total liquidez. A partir desta conta há a possibilidade de programar os 

pagamentos de forma periódica. O Grupo CA para garantir uma maior liberdade 

disponibiliza um cartão de débito e um cartão de crédito para que os empresários possam 

efetuar todos os movimentos e operações relacionadas com o dia-a-dia da sua empresa. 

E, para além de poderem utilizar as Caixas Automáticas da instituição, têm há disposição 

um conjunto de meios de pagamento, como por exemplo o serviço MB WAY e o
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 Terminal de Pagamentos Automáticos (TPA), os quais permitam gerir de forma mais 

eficaz todos os pagamentos e recebimentos.  

 

Dentro dos Depósitos à Ordem Empresas está associada:  

 Conta Negócio: esta conta foi criada, especificamente, para pequenos negócios 

(Empresas e ENI), possibilitando o acesso a facilidades de crédito associadas, 

que possam cobrir eventuais necessidades de tesouraria, sem afetar a gestão 

quotidiana do negócio. A Conta Negócio requer um montante mínimo de 500,00 

Euros de abertura, sendo as comissões de manutenção feitas por escalões. Pode 

dispor do dinheiro em qualquer momento, através de numerário, cheques, 

transferências, rede Multibanco e Internet. Tem ainda um cartão de débito e 

crédito associado.  

 

Os Depósitos a Prazo envolvem a imobilização de capital, ou seja, não há movimentação 

de fundos durante um determinado período de tempo, sendo totalmente reembolsados no 

final do período acordado. O cliente pode escolher aplicar o seu dinheiro num depósito a 

prazo, após ter criado a sua conta de Depósitos à Ordem. O Grupo CA tem uma 

variadíssima oferta de contas de Depósito a prazo, que têm as seguintes vantagens 

associadas: 

 São produtos sem risco associado; 

 Têm curto prazo e, por isso, há uma maior flexibilidade de movimentação sem 

penalizações; 

 Possibilitam entregas pontuais ou programadas na data de vencimento; 

 Fácil movimentação ao balcão; 

 O cliente pode escolher se quer capitalizar ou não os juros para o período seguinte; 

 As taxas de juro são atraentes e garantidas para cada período.  

 

Como já foi referido anteriormente, as contas de Depósito a Prazo são diferentes das 

contas de Depósito à Ordem uma vez que têm uma taxa de juro associada e o cliente pode, 

se assim o entender, negociar o prazo e a taxa de juro. Por esse motivo, existem vários 

tipos de Contras a Prazo, como por exemplo:
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 Depósito a Prazo CA Associados: este tipo de depósito trata-se de uma aplicação 

exclusiva para associados do Grupo CA, com idade igual ou superior a 18 anos. 

Possibilita entregas pontuais ou programadas na data de vencimento/renovação 

com um montante mínimo de 100,00 Euros. Esta aplicação tem um prazo de 

duração de seis meses ou um ano, com um montante mínimo de abertura de 100,00 

Euros e não podem ser aplicados mais de 20.000,00 Euros. Os juros são pagos no 

final do prazo, por crédito na conta de Depósito à Ordem, dependendo se opta ou 

não pela capitalização de juros; 

 Depósito Emigrante Médio Longo Prazo Taxa Fixa: este depósito é dedicado 

a quem está emigrado e pretende ter o seu dinheiro a render enquanto está no 

estrageiro. É uma aplicação com prazos de 3, 5 ou 8 anos, que exige um montante 

mínimo de abertura de 250,00 Euros e permite que haja um reforço na data de 

vencimento/renovação, havendo o pagamento dos juros, de forma anual ou 

semestral, ou ainda a sua capitalização no vencimento; 

 Depósito a Prazo Normal: esta poupança é destinada a clientes Particulares, ENI 

ou Profissionais Liberais fora do âmbito da atividade. É uma conta a curto prazo 

sem riscos, em que as entregas e mobilizações de fundos só podem ser feitas na 

data do seu vencimento. O Depósito a Prazo Normal permite um prazo que pode 

ser de 1 dia e ir até 731 dias, requerendo um montante mínimo de 250,00 Euros 

de abertura de conta e cada reforço tem o mesmo montante mínimo. As taxas de 

juro são fixas para cada período e estes são pagos no final do prazo contratado, 

tendo ainda a possibilidade de os juros serem capitalizados, ou não, no período 

seguinte; 

 CA Depósito Rende Já: este tipo de depósito é uma aplicação a curto prazo, com 

capital garantido, que paga os juros no momento da constituição. Destina-se a 

clientes Particulares, com mais de 18 anos, ENI ou Profissionais Liberais fora do 

âmbito da atividade. É um Depósito a Prazo que não permite reforços, ou seja, 

não é renovável e tem um prazo que pode ir de 92 a 183 dias com um montante 

mínimo de abertura de 500,00 Euros. Na data da constituição, os juros são 

creditados na conta de Depósitos à Ordem associada ao depósito; 

 Depósito a Prazo Rendimento Mensal: esta tipologia de depósito é uma 

aplicação que paga juros todos os meses e o cliente pode optar por capitalizar os 
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juros, ou não, no período seguinte. Destina-se a clientes Particulares, ENI e 

Profissionais Liberais e tem a particularidade de poder receber os juros com uma 

periodicidade inferir à do prazo total da aplicação. Tem o prazo de um ano, sendo 

permitidos reforços na data de vencimento/renovação com um montante mínimo 

de abertura de 250,00 Euros. Para efetuar reforços, os mesmos têm que ser feitos 

com um montante mínimo igual ao de abertura. Os juros deste depósito a prazo 

têm um pagamento mensal por incorporação do capital do DP Rendimento 

Mensal; 

 Depósito Super Crescente: é um depósito que atribui prémios de permanência e 

pagamento de juros semestrais, fazendo assim crescer as poupanças dos clientes. 

Tem um prazo de subscrição de 2 anos e tem um montante mínimo associado de 

500,00 Euros, com um montante mínimo de 250,00 Euros, para que sejam feitos 

reforços. Com taxas de juro crescentes, este depósito é ideal para clientes 

Particulares, ENI ou Profissionais Liberais que queiram fazer crescer as suas 

poupanças; 

 Depósito a Médio Longo Prazo de Taxa Fixa: este depósito destina-se a clientes 

Particulares, com mais de 18 anos, ENI ou Profissionais Liberais, que pretendem 

rentabilizar as poupanças e receber os juros com uma periodicidade inferior à do 

prazo total da aplicação. Tem uma periodicidade de 3, 5 e 8 anos e exige um 

montante mínimo de abertura de 1.250,00 Euros, não permitindo a existência de 

reforços. O cliente pode escolher se prefere capitalizar, ou não, os juros. Se 

escolher não capitalizar os juros, o pagamento dos mesmos processa-se da 

seguinte forma: se escolher um depósito a prazo de 3 e 5 anos o pagamento de 

juros é semestral a crédito na conta de Depósito à Ordem do Cliente; se escolher 

um depósito a prazo a 8 anos o pagamento de juros é anual por crédito na conta 

Depósitos à Ordem do Cliente; 

 Depósito Juros à sua Medida: é um depósito que tem a duração de seis meses 

ou um ano e a taxa de juro é garantida para cada período. Destina-se a clientes 

Particulares, ENI ou Profissionais Liberais, com garantia de capital e paga os juros 

periodicamente antes da data de vencimento. Os juros são pagos a crédito na conta 

de Depósito à Ordem e pode optar-se pelas seguintes modalidades: com um prazo 

de seis meses, podem ser mensais ou trimestrais; e com prazo de um ano podem 
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ser mensais, trimestrais ou semestrais. Esta aplicação tem um montante mínimo 

de abertura de 2.500,00 Euros e permite reforços, com um montante mínimo de 

500,00 Euros.  

 Depósito a Prazo Juros Intercalares: é muito semelhante ao Depósito Juros à 

sua Medida, mudando apenas o valor mínimo para a abertura do depósito, que tem 

o valor de 25.000,00 Euros. 

 

As Poupanças, à semelhança dos Depósitos a Prazo, só podem ser criadas quando já 

existe uma conta de Depósito à Ordem. Apesar de muito semelhantes aos Depósitos a 

Prazo, uma das maiores diferenças é o facto de o capital investido poder ser resgatado a 

qualquer momento, perdendo-se apenas o juro capitalizado até ao momento do resgate, e 

podem fazer-se reforços a qualquer momento. As principais vantagens das contas 

poupança (BdP, 2020b) são: 

 Ao depositar capital ganha juros; 

 As Poupanças não têm qualquer risco associado; 

 O capital pode ser mobilizado a qualquer momento; 

 Podem existir entregas adicionais; 

 Facilidade no resgate do capital investido; 

 Flexibilidade na entrega de capitais. 

 

Tal como os Depósitos a Prazo também existe uma variedade de contas Poupança no 

Grupo CA, sendo algumas delas: 

 Poupança My Project: foi criada a pensar nos clientes que personalizam os seus 

objetivos e pretendem um acompanhamento na sua concretização, podendo ser 

ajustada de acordo com os seus objetivos. Esta conta Poupança permite que seja 

o cliente a definir qual o montante que quer atingir e qual o prazo que pretende. 

Pode ser constituída com um montante mínimo de 25,00 Euros e podem ser 

entregues reforços a partir de 10,00 Euros. Tem um prazo de 12 meses, sendo que 

pode ser renovado automaticamente pelo mesmo período de tempo e os juros são 

pagos anualmente na data de renovação; 
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 Poupança Cristas: destina-se a crianças até aos 12 anos e tem de ser titular de 

uma Conta 1,2,3. Tem um prazo de 5, 7 ou 10 anos e requer um montante mínimo 

e abertura de 10,00 Euros e os reforços têm de ser, no mínimo, de 10,00 Euros 

com frequência diária, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral ou anual. 

A frequência e o valor dos reforços podem ser alterados a qualquer momento. Os 

juros são pagos anualmente, sendo capitalizados automaticamente; 

 Micro-Poupança CA Associados: é uma aplicação exclusiva para associados 

CA, que permite poupar cada vez que efetua uma compra com o Cartão de Débito, 

Cartão de Crédito ou ainda quando paga a prestação de um Crédito Habitação. 

Tem o prazo de um ano e para a sua abertura requer um montante mínimo de 

10,00 Euros e um máximo de 1.000,00 Euros, sendo que o reforço pode ser feito 

automaticamente, pela importância de 1,00 Euros, ou pontualmente, no valor de 

10,00 Euros. Os juros são pagos no final do prazo, capitalizando 

automaticamente; 

 Poupança Futuro: destinada a clientes Particulares, com idades compreendidas 

entre os 12 e os 18 anos, foi criada a pensar no futuro dos mais novos e ajuda os 

representantes legais a pouparem para a universidade dos seus filhos. É uma 

poupança de um ano, renovável automaticamente por igual período de tempo, com 

um montante mínimo de abertura de 25,00 Euros, que pode ir até aos 50.000,00 

Euros. O montante mínimo de reforço exigido é de 10,00 Euros. Os juros são 

pagos automaticamente; 

 Poupança Geração Jovem: é uma conta poupança a 1 ano, renovável 

automaticamente por igual período de tempo e com capitalização de juros 

semestral. Destina-se a jovens até aos 30 anos, inclusive, e pode ser subscrita com 

apenas 100,00 Euros, permitindo, sempre que o cliente o deseje, reforços no valor 

mínimo de 25,00 Euros. É uma conta remunerada por escalões de saldo e permite 

levantamentos totais ou parciais a qualquer altura; 

 CA Reforma Mais: é uma poupança até à idade da reforma, ideal para clientes 

com uma tolerância ao risco considerável. É um dos três fundos de Pensões 

Abertos a pensar na reforma e não tem qualquer garantia de Capital Investido. É 

um complemento que permite manter ou definir o nível de vida no Fundo por 

apenas 25,00 Euros por mês e cada reforço tem de ser no mínimo de 180,00 Euros;
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 CA Reforma Segura: é semelhante à poupança CA Reforma Mais, com a 

diferença de que esta poupança é ideal para clientes com um perfil de risco 

reduzido; 

 CA Reforma Tranquila: tal como já foi dito anteriormente, esta poupança tem 

as mesmas condições que a CA Reforma Segura e CA Reforma Mais, tendo uma 

tolerância considerável ao risco; 

 Poupança Habitação Jovem: dirige-se a jovens com idades até aos 30 anos, 

tendo um montante mínimo de 50,00 Euros, com montantes de reforço mínimos 

de 25,00 Euros, sempre que o cliente assim o desejar. É uma conta poupança a 1 

ano, renovável automaticamente por igual período de tempo, destinada a 

poupança habitação. O saldo desta conta pode ser levantado pelos titulares, total 

ou parcialmente, desde que tenha já tenha decorrido o primeiro prazo contratual e 

os montantes levantados também tenham respeitado o prazo contratual mínimo de 

um ano, servem para os seguintes efeitos: aquisição, construção ou melhoramento 

de habitação própria ou permanente; amortizações extraordinárias de 

empréstimos, sendo que essas são consideradas de amortizações antecipadas e não 

programadas. No futuro, poderão ter benefícios na concessão de um Crédito à 

Habitação como benefícios parafiscais na aquisição da habitação; 

 Poupança Habitação Geral: é uma conta com as mesmas condições da conta 

Poupança Jovem, diferenciando-se na idade dos titulares, superior a 30 anos, 

tendo um montante mínimo de constituição de 100,00 Euros e permitindo efetuar 

reforços de 50,00 Euros no mínimo;  

 Poupança Máxima: é uma poupança que permite rentabilizar o dinheiro num 

prazo de 3 meses, renovável automaticamente por igual período de tempo com 

opção de capitalização de juros. Destina-se a clientes com idade superior a 18 

anos, inclusive. Requer um montante mínimo de 125,00 Euros para poder ser 

constituída e, sempre que o cliente desejar, podem ser feitas entregas pontuais de 

50,00 Euros ou programadas de 25,00 Euros.  

 Poupança Máxima Tradição: é uma poupança com condições semelhantes à 

Poupança Máxima, diferindo o prazo da poupança. Esta poupança pode ser 

constituída com um mínimo de 250,00 Euros num prazo de 6 ou 12 meses. Os 
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juros são pagos no final do prazo e o cliente pode optar, ou não, pela capitalização 

de juros; 

 Poupança Condomínio: destina-se a Administrações de Condomínio. Esta 

poupança tem um prazo de um ano, renovável por igual período de tempo e com 

capitalização de juros. Pode ser constituída com 250,00 Euros e poderão ser 

efetuados reforços, em qualquer momento, com um montante mínimo de 50,00 

Euros;  

 Poupança Reforma: trata-se de uma conta poupança a 6 ou 12 meses, com 

renovação automática por igual período de tempo, podendo haver capitalização 

dos juros, dependendo da decisão do cliente. Tem como público alvo os clientes 

reformados e pode ser constituída com apenas 50,00 Euros, podendo haver 

reforços em qualquer momento com um depósito mínimo de 50,00 Euros; 

 Poupança Sénior: destina-se a clientes Particulares com mais de 55 anos e é uma 

conta que permite poupar e rentabilizar por prazos de 6 meses. O pagamento dos 

juros é feito mensalmente ou no final do prazo contratado, podendo ser, ou não, 

capitalizados consoante a preferência do cliente. Pode ser constituída com 250,00 

Euros e há a possibilidade de reforço, a qualquer momento, no valor mínimo de 

50,00 Euros; 

 Poupança Emigrante: destina-se a clientes Particulares com mais de 18 anos e 

que se encontrem emigrados. Trata-se de uma poupança a seis meses, renovável 

automaticamente por igual período de tempo, e capitaliza os juros trimestralmente 

com garantia de capital. Pode ser constituída com 500,00 Euros e não há qualquer 

capital mínimo para efetuar um reforço.  

 

 Cartões de Débito e de Crédito  

 

Os cartões bancários são um instrumento de pagamento emitidos pelos prestadores de 

serviços bancários. Eles são a forma mais cómoda e prática de movimentar a conta de 

Depósito à Ordem. O titular do cartão pode efetuar inúmeras operações, como 

pagamentos de bens e serviços, levantamentos e transferências. No momento da abertura 

de conta, o cliente pode escolher o tipo de cartão que mais se adequa às suas necessidades, 

dada a vasta diversidade de cartões existente. 
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Os Cartões de Débito estão associados a uma Conta à Ordem e permitem levantar em 

numerário, fazer pagamentos e consultas, bem como ser um meio para efetuar 

transferências. Quando o cartão de débito é utilizado, o valor correspondente é 

automaticamente debitado na conta associada, ou seja, esse valor é subtraído ao saldo da 

conta. Os vários cartões de débito oferecidos pelo Grupo CA são:  

 Cartão de débito CA Dedicado (Figura 28): é um cartão exclusivo de clientes 

CA Dedicado, isto é, clientes com mais de 31 anos e com um património financeiro 

superior a 30.000,00 Euros. Este cartão pode ser utilizado no estrangeiro e 

estabelecimentos com Rede Visa e caixas automáticas. Com este cartão é possível 

efetuar pagamentos em qualquer lugar, consultar saldos e movimentos de contas 

em qualquer ATM; 

 

 

 

 

 

 Cartão CA Clube A Débito Particular (Figura 29): é um cartão exclusivo para 

associados, com inúmeras vantagens e benefícios em produtos do Crédito Agrícola 

e parceiros Clube A (Europecar, Odisseias, Multióticas). O cartão poder usado 

como meio de pagamento a débito e oferece descontos exclusivos; 

 

 

 

 

 

Figura 28- Cartão de débito CA Delicado 
Fonte: www.creditoagricola.pt 

 

Figura 29- Cartão CA Clube A Débito Particular 
Fonte: www.creditoagricola.pt 
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 Cartão CA GR8 (Figura 30): este cartão destina-se a jovens entre os 13 e os 17 

anos, sendo suficiente um carregamento para que possa ser utilizado em qualquer 

ATM em Portugal ou no estrangeiro. Este cartão pode ser carregado nas agências 

ou através do CA Online ou CA Mobile, com um mínimo de 10,00 Euros e sem 

carregamentos obrigatórios; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cartão CA Unplugged (Figura 31): este cartão é para jovens entre os 18 e os 30 

anos e pode ser usado no estrangeiro. Com este cartão é possível efetuar 

pagamentos em qualquer lugar, consultar saldos e movimentos de contas em 

qualquer ATM; 

 

 

 

 

 

 

 Cartão CA Mastercard Débito (Figura 32): é um cartão multibanco aceite em 

todo o mundo e permite fazer todo o tipo de operações. Com este cartão é possível 

efetuar pagamentos em qualquer lugar, consultar saldos e movimentos de contas 

em qualquer ATM.

Figura 30- Cartão CA GR8 
Fonte: www.creditoagricola.pt 

 

Figura 31- Cartão CA Unplugged 
Fonte: www.creditoagricola.pt 
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Os Cartões Mistos têm duas funções, de crédito e de débito, ou seja, permite realizar 

operações a débito na conta de pagamento associada e movimentos a crédito. Em regra, 

é um cartão multimarca de pagamento, combinando uma marca de pagamento a débito e 

uma marca de pagamento a crédito (Multibanco e Visa, ou Visa Eletron e Visa). Nesta 

gama de cartões, o grupo oferece: 

 Cartão CA TWIST (Figura 33): é um cartão dual, a débito e a crédito, podendo 

ser utilizado da forma que o cliente pretender. Assim, é duplamente aceite em 

Portugal e no estrangeiro. É um cartão bastante cómodo devido à sua dupla função 

e tem uma ampla diversidade de meios de pagamento, sendo que, na hora da 

compra, o cliente pode escolher qual o método que pretende utilizar, ou o débito 

direto na sua conta à ordem associada, ou utilizar o limite de crédito associado.  

 

 

 

 

 

Os Cartões de Crédito têm um limite máximo de crédito associado, o chamado plafond, 

que é previamente contratado. Através deste tipo de cartões é possível efetuar pagamentos 

de bens e serviços e, em algumas situações, levantar numerário a crédito. Esse 

levantamento de numerário denomina-se de cash advance, que se realiza dentro do limite

 máximo de crédito atribuído e implica cobrança de comissões e juros. Neste âmbito, o 

Grupo CA tem: 

Figura 32 - Cartão CA Mastercard Débito 
Fonte: www.creditoagricola.pt 

Figura 33- Cartão CA TWIST 
Fonte: www.creditoagricola.pt 
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 Cartão de crédito CA Dedicado (Figura 34): é um cartão aceite em todo o mundo 

e, se for utilizado em compras de pelo menos 10.000,00 Euros, tem direito a 

anuidade gratuita, apara além da oferta de assistência médica e assistência técnica 

ao domicílio. Este cartão permite, quer no estrangeiro, quer em Portugal, efetuar 

levantamentos a crédito e a débito a partir do saldo disponível na conta à ordem 

associada e tem as seguintes vantagens associadas: máxima flexibilidade; 

versatilidade; descontos em gasolineiras; pacote de cobertura de seguros CA 

Cartões de Crédito; e crédito sem juros a 50 dias; 

 

 

 

 

 

 

 Cartão CA & Companhia (Figura 35): este cartão destina-se ao consumo e tem 

inúmeras vantagens associadas, nomeadamente ter crédito numa loja à escolha do 

cliente e também em toda a Rede Visa. Tem associadas as seguintes vantagens: 

crédito imediato; poupança; flexibilidade; e crédito sem juros entre 20 a 50 dias; 

 

 

 

 

 

 Cartão CA Mulher (Figura 36): aceite em todo o mundo, este cartão foi criado a 

pensar nas necessidades e desejos das mulheres. Este cartão oferece crédito sem

Figura 34- Cartão de Crédito CA Dedicado 
Fonte: www.creditoagricola.pt 

Figura 35- Cartão CA & Companhia 
Fonte: www.creditoagricola.pt 
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 juros até 50 dias, descontos comerciais até 70%, descontos em combustíveis na 

rede PRIO, flexibilidade e vales de descontos em programas turísticos e/ou 

estadias; 

 

 

 

 

 Cartão CA Seguros (Figura 37): é um cartão que não tem anuidade e é aceite em 

toda a Rede Visa. É um cartão que junta o útil ao agradável, pois agrega a 

comodidade de um cartão de crédito e todas as vantagens de ser cliente CA 

Seguros. Para além do anterior, é um cartão flexível com a oferta de um seguro; 

 

 

 

 

 

 

 Cartão CA Clube A Crédito Particular (Figura 38): este cartão destina-se a 

associados e, tal como o Cartão de Débito, oferece inúmeras vantagens e benefícios 

em produtos Crédito Agrícola e em parceiros CA Clube. Não tem qualquer 

comissão de disponibilização de cartão e tem crédito sem juros até 50 dias, 

podendo ser usado como meio de pagamento a crédito, para além de ter descontos 

exclusivos; 

Figura 36- Cartão CA Mulher 
Fonte: www.creditoagricola.pt 

Figura 37- Cartão CA Seguros 
Fonte: www.creditoagricola.pt 
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 Cartão CA Classic (Figura 39) e Cartão CA Premier (Figura 40): estes cartões 

podem ser utilizados em Portugal e no estrangeiro em todos os estabelecimentos 

comerciais, podendo o cliente decidir quando pretende pagar. São cartões de fácil 

utilização e concedem crédito até 50 dias, sem juros. O cliente pode alterar, a seu 

pedido em qualquer Balcão CA, o pagamento do valor total das transações 

efetuadas para pagamento a prestações, bem como pode, ainda, escolher o método 

de transferência automática para o seu limite adicional, caso o limite do cartão 

não seja suficiente. Permite ainda que sejam feitos levantamentos, diretamente da 

conta de Depósitos à Ordem, sem qualquer taxa adicional.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Abertura, Retificação e Encerramento de Contas 

 

Quando o cliente escolhe o Grupo CA para a abertura de uma conta significa que está a 

criar uma ligação de longa duração, na base da confiança. Para que tal aconteça, a CCAM 

necessita de informação completa sobre os seus clientes, que, para além de ser exigida

Figura 38- Cartão CA Clube A Crédito Particular 
Fonte: www.creditoagricola.pt 

Figura 39- Cartão CA Classic 
Fonte: www.creditoagricola.pt 

Figura 40- Cartão CA Premier 
Fonte: www.creditoagricola.pt 
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 pelo Banco de Portugal, e cumprir o Regime Geral de Proteção de dados (RGPD), que é 

facultado aos clientes para ser assinado pelos mesmos, respeita a:  

 Cartão de Cidadão ou documento equivalente válido, onde conste fotografia e 

assinatura, emitido por uma entidade pública competente; 

 Comprovativo de morada (por exemplo, fatura/recibo de eletricidade ou água ou 

declaração de rendimentos), no caso de o cliente apresentar Bilhete de Identidade. 

Quando apresenta Cartão de Cidadão é dispensado de apresentar esse 

comprovativo por se conseguir ir buscar essa informação ao mesmo; 

 Comprovativo de profissão e entidade patronal (por exemplo, recibo de 

vencimento/pensão, cartão profissional emitido por ordem profissional ou 

entidade patronal, cartão de estudante). 

 

Nestes termos, aquando da abertura de uma conta: 

 Disponibilizam-se os documentos necessário para o efeito, ou seja, a Ficha CA 

Express Abertura de Conta (Anexo 1); 

 Facultam-se ao cliente os documentos que são retirados no SIBAL, 

nomeadamente a Ficha de Assinaturas de Abertura de Conta (Anexo 2) e a Ficha 

Confidencial de Informação de Cliente (Anexo 3), para que este possa confirmar 

se a informação está correta e assinar esses documentos, para além de se 

entregarem as Condições Gerais, de acordo com o tipo de conta que o cliente 

abriu. 

 

Após a verificação de todos os documentos do cliente e, posterior retificação dos mesmos, 

procede-se à abertura de conta, através da abertura da “Ficha de Cliente” em sistema. 

Contudo, cuidar dos clientes não é apenas importante aquando do primeiro contacto ou 

quando se querem angariar novos clientes, também é necessário continuar a preservar as 

relações já existentes, tendo o cuidado de, periodicamente, ir verificando se está tudo bem 

e, ainda, se a informação já existente ainda é válida.  

 

Quando se trata do encerramento de contas, para além de ser necessário ter a informação 

atualizada, deve-se também verificar se não existem contas associadas ativas, cartões 

ativos e ainda saldos (disponíveis, atualizado, contabilístico, valor e pendente de
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 cobrança). É ainda importante verificar, como já foi dito, contas do ativo associadas à 

conta de depósitos à ordem, mas também, se há contas do passivo do depósito à ordem e 

liquidá-las (conta depósito a prazo ou conta poupança).  

 

2.2.3. Rentabilidade dos Clientes 

 

A rentabilidade obtida por um cliente é um referencial muito importante, não só para o 

exercício económico em curso, mas também para exercícios futuros. Há clientes que 

recorrem ao banco para operações pontuais, mas existem outros que se envolvem em 

várias operações ativas, passivas e extrapatrimoniais, sendo, por isso, necessário 

determinar a rentabilidade de cada operação e a rentabilidade global. 

 

Para avaliar a rentabilidade da atividade de depósitos à ordem ou a prazo de um cliente é 

necessário considerar todos os movimentos da conta, para se poderem obter:  

 Os saldos médios na data da operação; 

 Os saldos no fim do período; 

 Os saldos médios em data valor; 

 Os saldos médios em data de tesouraria. 

 

Os saldos médios são muito importantes para determinar o grau de intensidade do 

relacionamento que o cliente tem com o Grupo CA. Para efetuar esse estudo, são 

necessários dois sistemas informáticos, o Proflie e o CAIS. Através do Profile tem-se 

acesso à conta completa do cliente, obtendo-se, assim, o histórico de todas as contas que 

lhe estão associadas. Seguidamente, retira-se o número da conta e o número de cliente e, 

através da aplicação Modelos de Margem, que existe no CAIS, acede-se à margem de 

lucro total que cada conta está a dar ao CA. Por fim, de forma a obter-se a rentabilidade 

total do cliente, através do programa Excel somam-se as margens de lucro de todas as 

contas associadas ao cliente e encontra-se a rentabilidade total que o cliente está a dar ao 

Grupo CA, em geral, e à CCAM Terras de Viriato, em particular.  
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2.2.5. Fecho da Caixa Automática e Balcão 24 

 

O fecho de uma Caixa Automática (ATM) e de um Balcão 24 trata-se de um procedimento 

no qual se verificam todos os movimentos realizados desde o último fecho realizado. O 

fecho de uma ATM não é necessário ser feito todos os dias, mas sim quando se pretende 

carregar os dispensadores de dinheiro; já o fecho de um Balcão 24 é realizado 

diariamente.   

 

No fecho da ATM verificam-se as existências nos dispensadores de dinheiro e, após essa 

verificação, retiram-se os cartuxos para se proceder ao respetivo carregamento. Após o 

carregamento, os cartuxos devem ser novamente colocados dentro da máquina e deve ser 

discriminada a quantidade de notas com que a máquina foi carregada, especificando o 

número de notas por valor (por exemplo: 300 notas de 10,00 Euros e 200 notas de 20,00 

Euros). No final de todo este processo, a máquina deve ser colocada novamente em 

serviço e depois fecha-se a mesma.  

 

O Balcão 24 permite que, para além de levantamentos em numerário, sejam feitos 

depósitos, quer em numerário, quer em cheque. Os depósitos em numerário vão para um 

cofre diferente dos depósitos em cheque e, consequentemente, retiram-se as notas e os 

cheques de sítios diferentes. Após os depósitos terem sido retirados procede-se ao fecho 

do Balcão, com as devidas verificações. É necessário que se verifique se existem, ou não, 

notas no cartuxo dos “excessos” e, caso existam, recolocar as notas no respetivo cartuxo. 

Por fim, é necessário confirmar se o valor dos depósitos que aparece mencionado na 

máquina é o mesmo que se tem na contagem física. Em relação aos carregamentos dos 

cartuxos em numerário é exatamente igual ao carregamento em ATM.  

 

2.2.6. Compensação de Cheques 

 

A compensação de cheques nacionais recebidos na CCAM ou num dos seus Balcões é 

uma operação realizada diariamente, após a receção dos ficheiros com imagens dos 

cheques capturados nas ATM, através da aplicação Quiosque. É através deste processo 

que todos os cheques da CCAM irão ser compensados, incluindo os cheques que tenham
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 sido devolvidos, mas cuja devolução não tenha sido aceite pela CCAM. Assim, no que 

toca aos balcões do Grupo CA, estes, no momento do fecho de uma ATM ou de um 

Balcão 24, devem proceder à compensação de todos os cheques entregues no dia. Com a 

ajuda da aplicação Quiosque e da Máquina Lógica Quiosque, a remessa dos cheques é 

validada, ou seja, verifica-se se: as contas associadas aos cheques têm saldo; e se, as 

assinaturas, a data e o local de emissão se encontram em conformidade, para que seja 

feita uma boa cobrança. 

 

Se tudo estiver em conformidade, após a verificação física e digital, estes são enviados 

para a Caixa Central para que possam ficar disponíveis para consulta por outras 

instituições bancárias.  

 

2.2.7. Fecho e Conferência de Caixa 

 

O fecho de Caixa é a operação que permite encerrar a Caixa e conhecer os movimentos 

realizados durante todo o dia. É uma das operações mais importantes, devendo no final 

do dia o valor que está em Caixa (contagem física) coincidir com os valores dos 

movimentos realizados.  

 

Para iniciar o fecho de Caixa, em primeiro lugar, devem retirar-se os cheques para, de 

seguida, se efetuar a conferência do dinheiro que existe em Caixa. Cada Caixa só pode 

conter 5.000,00 Euros, pelo que o excedente vai para a Tesouraria. Nesse sentido, há que 

colocar as notas em maços de 100 notas, devendo o colaborador assinar e colocar o 

número de balcão a que a Caixa respeita, para de seguida proceder à remessa do 

numerário, ou seja, é especificado qual o valor que vai dar entrada na Tesouraria. Por fim, 

através do SIBAL procede-se ao fecho de Caixa: coloca-se o número de notas existentes 

de cada quantia; contam-se as moedas; e registam-se quantas moedas existem de cada 

montante. Se o valor em Caixa coincidir com o valor que o SIBAL indica procede-se ao 

fecho; caso o valor não coincidir, deve-se voltar a fazer a contagem para perceber se há, 

ou não, uma diferença e tentar encontrar o motivo dessa diferença. 
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2.2.8. Fecho de Tesouraria  

 

Diariamente tem de existir um controlo de que o dinheiro que sai de manhã para ir para 

cada Caixa, tem de voltar a entrar em Tesouraria no fim do dia. A Tesouraria só pode ter, 

no máximo, cerca de 400.000,00 Euros, pelo que, quando o responsável pela mesma 

perceber que o valor que tem está próximo do máximo, deve pedir um carro (por exemplo, 

a uma empresa de transporte de valores) para levar o dinheiro para a Caixa Central.  

 

O fecho de Tesouraria começa quando todo o dinheiro que estava no balcão volta para a 

Tesouraria, ou seja, o dinheiro dos Caixas volta a entrar, isto é, os 5.000,00 Euros mais o 

excesso. É importante referir que, os Caixas dão a entrada do dinheiro e o Tesoureiro dá 

a saída do mesmo, isto é, os 5.000,00 Euros entram em Tesouraria, mas o Tesoureiro dá 

automaticamente a saída dele, porque na manhã seguinte esse valor vai voltar a sair para 

ir para o Balcão. É por esse motivo que existem dois tipos de Caixas, a Caixa do Operador 

de Caixa e a Caixa do Tesoureiro. Após terem sido registadas todas as entradas e saídas 

de dinheiro têm de se verificar os totais das transações em cofre.  

 

Um dos últimos passos no fecho de Tesouraria é contar todos os sacos de moedas e os 

maços de notas que vêm do Balcão e registar esses valores num ficheiro Excel criado para 

o efeito, com vista a proceder ao fecho do cofre. Por fim, os maços de notas em excesso, 

ou seja, os que foram retirados do balcão, são colocados na “máquina recirculadora”, ou 

seja, o dinheiro vai ser “recirculado”. Neste processo, os maços de notas são colocados 

na máquina, a qual tem duas saídas: na primeira, saem as notas que não estão próprias 

para “recircular”, sendo essas notas usadas para os movimentos do Balcão; e na segunda, 

saem as notas que se encontram em bom estado para a recirculação, e que são usadas no 

carregamento da ATM e do Balcão 24.  
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2.3. Atividades Desenvolvidas em Back Office 
 

Muitas das atividades desenvolvidas em Front Office são acompanhadas pelo Back 

Office. Durante o período de estágio houve a oportunidade de trabalhar nos 

Departamentos de Seguros e de Crédito. Nestes departamentos, o trabalho inicial começa 

no Front Office, no qual se faz o primeiro contacto, para de seguida, quando o cliente 

pretende contratualizar um seguro e/ou fazer um crédito, se passar para o Back Office.  

 

2.3.1. Departamento de Seguros 

 

O Departamento de Seguros trabalha diretamente com empresas participadas do Grupo 

CA, nomeadamente a CA Vida e a CA Seguros. Apesar de ambas as empresas venderem 

o mesmo serviço, uma dedica-se ao ramo Vida e outra dedica-se ao ramo Não Vida.  

 

Na passagem pelo Departamento de Seguros foi possível adquirir conceitos numa área 

em que não se conhecia muito. O Grupo CA tem uma grande oferta nesta área e o cliente 

pode escolher se pretende proteger-se a ele próprio ou à sua família, ou proteger os seus 

bens. Neste Departamento trabalha-se com várias aplicações, mas um dos principais 

programas com que se trabalha é o COGEN (Figura 43), onde são abertos todos os 

processos relacionados com seguros.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41- Sistema Operativo COGEN 
Fonte: Print Screen do PC de trabalho. 
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Recentemente foram criadas plataformas com várias aplicações para poder facilitar a vida 

aos produtores2 e tornar a criação e introdução de novas apólices mais rápida. 

Relativamente à CA Vida, na aplicação Vida fazem-se as consultas de apólices, 

simulações e emissões. No que toca à CA Seguros, a plataforma criada (Figura 44) tem 

várias aplicações que ajudam nas tarefas do dia a dia do Departamento: 

 Consulta de anulações: quando um cliente pretende anular um seguro, essa 

anulação deve ser feita, preferencialmente, no momento do término do contrato. 

Através desta aplicação é possível verificar o motivo pelo qual se procedeu à 

anulação (por exemplo, por falta de pagamento da anuidade da apólice) e filtrar a 

pesquisa por Balcão ou por produto; 

 Estatísticas Comerciais e Produção Nova: é usada maioritariamente pelo 

responsável pelo Departamento e serve para verificar a produção interna de cada 

agência; 

 Saneamento Automóvel: onde são inseridas todas as apólices relacionadas com 

o ramo automóvel que foram anuladas ou agravadas, de acordo com a 

sinistralidade de um cliente; 

 Produtos e documentos: trata-se de uma base de dados onde se podem ir buscar 

vários tipos de documentos, nomeadamente pedidos de cotação manuais, 

participação de sinistros, propostas, condições gerais e especiais de cada produto. 

Através desta aplicação também é possível consultar notas informativas e outros 

documentos, como manuais operativos; 

 iDoc: quando são criadas ou atualizadas apólices é esta aplicação que contém toda 

a documentação que é gerada; 

 Sistema de Controlo de Qualidade do Produto (SCQP): onde se encontra toda 

a informação sobre o estado de cada apólice, mais concretamente a receção das 

propostas de seguro; 

 Cobranças: serve para consultar as cobranças de pagamento, quer por referência 

multibanco ou por débito direto na conta do cliente. No campo “cobranças 

enviadas” é possível verificar as cobranças por débito em conta e no campo

 “cobrados/anulados” é possível verificar que apólices foram cobradas e quais 

foram anuladas; e dentro das anulados é possível consultar o tipo de anulação; 

 
2 Os produtores são os colaborados do Grupo CA que angariam os contratos de seguros. 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 

© Ana Coelho (2020) 

 

63 

 Certificados Provisórios: é um documento emitido aquando da emissão da 

apólice, que substitui a carta verde do automóvel até que esta seja enviada ao 

cliente; 

 Pedido de Colocação de Risco: se por algum motivo entrar no Departamento de 

Seguros uma apólice que tem de entrar em vigor no dia seguinte, mas não há a 

possibilidade de a carregar no sistema, insere-se a mesma nesta aplicação de forma 

a que a CA Seguros possa ter conhecimento e assumir o risco no caso de acontecer 

algum incidente; 

 Pedido de Ok: existem produtos que não se encontram delegados às Caixas e, por 

vezes, o produtor pretende que o cliente tenha um desconto superior devido à sua 

relação com a agência, pelo que é necessário enviar um Pedido de Ok diretamente 

à CA Seguros, utilizando-se esta aplicação para isso; 

 SAVE: é a aplicação mais utilizada no Departamento e tem por base o programa 

principal de seguros Não Vida, o COGEN. É uma aplicação muito mais intuitiva 

e rápida para quem não tem um contacto diário com os seguros. Através desta 

aplicação é possível efetuar inúmeras operações, mas essencialmente é usada 

para: ver as cotações dos produtos que estão delegados e enviar a informação a 

quem a solicitou; criar novas apólices associadas já à carteira de seguros do 

cliente; e, ainda, solicitar revisões de apólices já existentes. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42- Plataforma CA Seguros 

Fonte: Print Screen do PC de trabalho. 
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O cliente tem um vasto leque de serviços quando pretende proteger-se a ele ou à sua 

família, podendo optar pelos seguintes seguros: 

 CA Vida Educação: é um seguro que foi criado a pensar no futuro dos mais 

novos. Tem coberturas de internamento e despesas de tratamento e deslocação, 

mas a sua principal função é garantir o futuro educacional e formação perante uma 

fatalidade com o encarregado de educação; 

 CA Acidentes de Trabalho Doméstica: é um seguro que protege as empregadas 

domésticas dos acidentes ou incidentes que podem acontecer no decorrer das suas 

funções, ou seja, no seu horário de trabalho, mas também no percurso normal de, 

e para, o local de trabalho; 

 CA Acidentes de Trabalho: é semelhante ao CA Acidentes de Trabalho 

Doméstica, mas destina-se a empresas em que o prémio do seguro é influenciado 

pelo ordenado do funcionário, o risco da profissão, entre outros fatores; 

 CA Clinicard: é um seguro para toda a família, através do qual se pode usufruir 

de uma vasta rede de serviços clínicos, com mais de 25.000 prestadores em 

Portugal e cerca de 13.000 em Espanha; 

 CA Mulher: é um seguro de vida para mulheres com idades compreendidas entre 

os 18 e os 55 anos. Pretende ajudar financeiramente as mulheres, na eventualidade 

de uma doença oncológica, garantindo o pagamento de 100% do capital seguro; 

 CA Proteção Crédito Habitação: ideal para quem contraí um crédito à 

habitação, protegendo esse investimento, uma vez que garante o pagamento da 

dívida em caso de morte ou invalidez, por doença ou acidente; 

 CA Proteção Crédito Pessoal: é ideal para quem contrata um crédito pessoal e 

não quer colocar em risco o seu património familiar; em caso de morte ou 

invalidez, o seguro cobre o valor do empréstimo; 

 CA Proteção Hospitalar: assegura que sempre que haja um cuidado de saúde, 

desde acidente a gravidez, garante até 50.000,00 Euros por intervenção cirúrgica 

e 150,00 Euros por dia em que se encontra internado; 

 CA Saúde: semelhante ao Clinicard, mas só se encontra disponível para ser usado 

em Portugal, garantindo o acesso à Rede Medis; 
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 CA Caçadores: é um seguro de responsabilidade civil, que protege o caçador, o 

seu cão e terceiros na eventualidade de existir algum acidente durante o período 

de caça, por apenas 21,00 Euros por ano; 

 CA Ciclista: é um seguro de responsabilidade civil exclusivo para ciclistas, 

protegendo-os de danos corporais, podendo também estar protegido em caso de 

danos materiais a terceiros, desde 36,00 Euros por ano; 

 CA Responsabilidade Civil Família: caso alguém do agregado familiar causar 

danos a terceiros, esses já se encontram acautelados, incluindo danos causados por 

animais de companhia, desde 20,67 Euros por ano; 

 CA Família: é um seguro que perante a ausência ou redução de rendimentos 

assegura o bem-estar e o equilíbrio financeiro da família.  

 

Para além dos seguros que foram mencionados anteriormente, o Departamento de 

Seguros oferece ainda os seguros CA Habitação e CA Automóvel, os quais têm algumas 

particularidades, como por exemplo o facto do valor do prémio anual ser variável, uma 

vez que é influenciado por vários fatores.  

 

O seguro CA Habitação para além de cobrir os imprevistos que possam surgir com a 

casa, preocupa-se também com o seu recheio. O cliente pode escolher vários planos, cada 

um com coberturas diferentes: 

 Plano Incêndio, Ação Mecânica de Queda de Raio e Explosão; e 

 Plano Multirriscos, que incluiu um serviço de Assistência ao Lar e Proteção 

Jurídica. 

 

O valor do prémio é sempre calculado pelo valor da sua reconstrução e nesse valor têm 

de estar incluídas as paredes, arrecadações, sótãos, garagens e benfeitorias, não estando 

incluído o valor do terreno. O valor do recheio também tem que ser seguro pelo valor da 

substituição em novo, não sendo incluídos bens obsoletos. 
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concessão de crédito seja possível é necessário reunir alguns critérios de apreciação, 

sendo alguns indispensáveis para a tomada de decisão. A concessão de crédito a agentes 

económicos pode ser: a curto prazo, se for até um ano; a médio prazo, se estiver 

compreendido entre um e cinco anos; e a longo prazo, se for superior a cinco anos.  

 

O Departamento tem ao seu dispor várias ferramentas para cada operação que pretender 

efetuar. A aplicação CA Flow é usada quando o cliente que solicita a concessão de crédito 

é um cliente particular, sendo realizada nesta aplicação a abertura de crédito; no caso de 

se tratar de um crédito a empresas podem ser usadas duas ferramentas diferentes, o Profile 

ou a Gestão de Processo. No caso da CCAM Terras de Viriato, esta tem como política 

que todos os processos da concessão de crédito têm de ser aprovados pelo Conselho de 

Administração. Existem vários tipos de crédito, como por exemplo: 

 Descobertos: os descobertos podem ser pontuais ou autorizados. Os descobertos 

pontuais devem ser de pequenos montantes e de curto prazo, sendo monitorizados 

diariamente. Os descobertos autorizados, também de curto prazo e de montante 

previamente acordado, estão associados à conta de Depósitos à Ordem e servem 

para superar pequenas dificuldades de tesouraria; 

 Crédito de Tesouraria: financia carências pontuais de tesouraria que se 

encontrem relacionadas com o habitual funcionamento da empresa. Tem o prazo 

de um ano e pode adotar uma de três funcionalidades: conta corrente caucionada; 

desconto comercial; ou descoberto autorizado; 

 Crédito ao Investimento: visa suportar, com alguma flexibilidade, projetos de 

investimento, construção, aquisição de edifícios, máquinas e grandes 

equipamentos. É uma operação de médio e longo prazo; 

 Crédito à habitação: como é caraterizado por uma longa duração e elevados 

montantes envolvidos, é necessário que o cliente esteja informado de todos os seus 

diretos e deveres. Face à complexidade deste tipo de crédito, num dos pontos 

posteriores deste relatório irá ser analisado o processo deste tipo de crédito; 

 Crédito Pessoal: este tipo de crédito pode ter vários destinos, como o consumo, o 

ensino, a compra de automóvel e outros veículos, eletrodomésticos. Este crédito 

financia 100% do bem ou serviço que irá ser adquirido e, por norma, tem garantias 

associadas, como por exemplo livrança ou seguro de vida.  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 

© Ana Coelho (2020) 

 

69 

 Prestação de Garantias no Crédito 

 

Quando concede um crédito, muitas vezes, pode haver a necessidade de existir a prestação 

de garantias, isto é, quando por algum motivo o cliente não consegue continuar a pagar o 

seu empréstimo o banco tem de ter uma forma de reaver o investimento que foi efetuado. 

As garantias podem ser genéricas ou especificas. Uma garantia genérica é utilizada 

quando o cliente tem um determinado plafond acordado e pode fazer retiradas de dinheiro 

até atingir esse limite máximo. No âmbito das garantias especificas existem três subtipos 

de garantias:  

 Institucionais: são utilizadas quando há uma partilha na concessão de crédito 

com uma Sociedade de Garantias Mútuo (SGM), por exemplo Norgarante, onde 

há uma livrança que assegura o valor do empréstimo em falta; 

 Pessoais: são utilizadas na concessão de empréstimos a pessoas singulares ou 

coletivas e tem como garantias a fiança, o aval ou um seguro de vida que cumpra 

o montante do empréstimo em caso de morte, doença ou desemprego do cliente. 

A fiança é quando existe uma terceira pessoa, o fiador, que responde pelo devedor 

da obrigação principal, assegurando o seu cumprimento. O aval é uma garantia 

dada por um terceiro, o avalista, que caso haja uma falha de pagamento do crédito 

o banco pode pedir junto do avalista a quantia em falta do pagamento ou pode 

executar o aval sob a forma de bem ou outro pagamento; 

   Reais: as garantias de proteção real são utilizadas em quantias superiores a 

10.000,00 Euros e podem assumir várias formas, mas as mais comuns são a 

consignação de rendimentos, a hipoteca e o penhor. A consignação de 

rendimentos é uma forma de garantia em que o devedor estabelece o pagamento 

da sua dívida e juros, ou só capital, ou só juros, por meio de aplicação dos 

rendimentos de certos bens imóveis ou móveis. A hipoteca é um direito 

concedido, neste caso, ao Grupo CA, de que a dívida é paga pelo valor de certos 

bens imobiliários do devedor. Por fim, através do penhor, o devedor pode 

assegurar o cumprimento da sua obrigação, entregando ao credor algo que lhe 

sirva de segurança. O penhor pode ser financeiro, onde são penhoradas as contas 

do cliente, ou mercantil, onde o penhor pode ser feito sobre um determinado 

objeto móvel. 
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 Processo de Concessão de Crédito à Habitação 

 

A contração de um crédito à habitação é uma das obrigações financeiras mais importantes 

na vida de um indivíduo e, por esse motivo, é essencial que o cliente esteja informado de 

todos os seus direitos e deveres. A concessão de um crédito à habitação abrange contratos 

de crédito destinados à aquisição de habitação ou de terreno para construção de habitação 

e construção ou realização de obras em habitação.  

 

Quando o cliente manifesta interesse em contrair um crédito, seja para habitação ou para 

crédito pessoal, é necessário que a área comercial do CA, isto é, quem vai instruir o 

processo, tenha o cuidado de recolher todas as informações necessárias, nomeadamente:  

 Ficha de Informação de Clientes Particulares; 

 Fotocópia do CC; 

 Comprovativo de naturalidade; 

 Comprovativo de morada; 

 Recibo de vencimento dos últimos três meses; 

 Declaração de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) e 

respetiva nota de liquidação; 

 Formulário de Pedido de Crédito com elementos para a Avaliação de 

Solvabilidade;  

 Autorização para pedido na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de 

Portugal, quando aplicável; 

 

Após a recolha dos documentos, é necessário instruir o processo de concessão de crédito 

com todas as informações o mais detalhadas possível, como por exemplo o montante a 

financiar, a finalidade, o prazo, as garantias (pessoais, proteção real) e quais as condições 

de reembolso. É importante ter refletido no parecer se o crédito se encontra totalmente 

garantido pela CCAM ou se é partilhado com uma SGM, ou seja, se existe ou não uma 

partilha do risco.  

 

Após a confirmação de toda a documentação, verifica-se a Declaração de IRS e a 

respetiva nota de liquidação. Através da Declaração de IRS procede-se ao cálculo do



RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 

© Ana Coelho (2020) 

 

71 

 rendimento líquido e bruto; no cálculo do rendimento líquido, ao rendimento bruto, que 

se encontra no Anexo A do Q04 da Declaração de IRS, retiram-se as contribuições.  

Através da nota de liquidação verifica-se se houve um rendimento (para acrescer) ou um 

gasto (para deduzir). De seguida, os valores registam-se no Profile e inicia-se o estudo 

financeiro do cliente, em que:  

 É necessário verificar a capacidade de endividamento do cliente, através do 

cálculo da taxa de esforço, a qual não deve ultrapassar 50% dos rendimentos 

líquidos mensais do cliente, isto é: 

Rendimento mensal = Rendimento anual líquido
12 meses

; 

 Cálculo do Loan to value (LTV), ou seja, do valor a financiar, que não pode 

ultrapassar 90% do valor da aquisição/avaliação. 

 

Após estes cálculos é necessário ter em atenção qual a modalidade de prestações que o 

cliente pretende: constante; progressiva; ou mista. E também qual o regime de juro 

escolhido: fixo; ou variável. É também importante verificar qual o envolvimento que o 

cliente tem com o grupo CA e consultar que produtos e serviços tem com o mesmo. Por 

fim, verifica-se se tem ou não responsabilidades na banca, sem ser com o CA e se há 

dívidas à Segurança Social ou à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).  

 

Depois de terminado o parecer comercial, o processo segue para o Departamento de 

Crédito para poder ser analisado pelo responsável de risco. Neste Departamento toda a 

informação recolhida pelo Comercial é analisada de forma mais eficaz e eficiente. Para 

efetuar a apreciação, o analista de risco examina os documentos que foram recolhidos 

pelo Comercial, bem como outros comprovativos de rendimentos e extratos bancários de 

outras instituições de crédito, caso existam.  

 

Quando as operações se encontrem dentro de um standard, o balcão após receber as 

informações solicitadas deve submetê-las no Modelo de Scouring3 para aferir qual o perfil 

de risco. O nível de risco corresponde à classificação do risco da operação e é atribuído

 
3 É uma metodologia que classifica as operações segundo uma estrutura homogénea e sintética que 

minimiza o risco de crédito no momento da decisão. 
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 O Common Reporting Framework (COREP) e o Financial Reporting Framework 

(FINREP) são modelos de reporte que também devem ser efetuados 

trimestralmente (BdP, 2020c). O COREP é o reporte de informação de natureza 

prudencial, aplicado a instituições de crédito e a empresas de investimento. O 

FINREP é o reporte de informação financeira e contabilística aplicado a 

instituições de crédito e a empresas de investimento; 

 Semestralmente, é reportada informação referente à percentagem de associados 

que podem ser admitidos, de acordo com os requisitos de admissão estabelecidos 

no nº 1 e nº 3 do artigo nº 19 do RJCAM (MF, 1991). Assim, é permitida a 

associação a uma Caixa Agrícola de pessoas singulares ou coletivas, desde que 

exerçam atividade ou tenham residência na área de ação da Caixa agrícola, até ao 

limite de 35% do número total de associados daquela Caixa; 

 Semestralmente, é reportado o Mapa de Pessoal, em conformidade com a 

Instrução n.º 18/97 (BdP, 1997), nomeadamente o número de empregados e o 

número de estabelecimentos em funcionamento;  

 Anualmente, em conformidade com o Anexo III à Instrução n.º 4/96 (BdP, 1996), 

é reportado o Inventário de Títulos e Participações Financeiras, especificando os 

títulos detidos em carteira e as participações financeiras em empresas do grupo; 

 Anualmente, de acordo com a Instrução n.º 19/2016 (BdP, 2016), é comunicada 

informação relativa às características dos contratos de crédito à habitação e de 

crédito conexo, os correspondentes colaterais e rendimento dos mutuários, bem 

como informação sobre os reembolsos antecipados, totais e parciais, e sobre as 

renegociações de contratos de crédito à habitação e de crédito conexo; 

 Anualmente, é publicado o Relatório e Contas no site do Grupo CA; e 

trimestralmente, são publicados os balanços e as demonstrações de resultados, 

quer do Grupo CA, quer da Caixa Central. 
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3. Análise Económico-Financeira do Balcão Terras de Viriato  

3.1. Enquadramento  
 

Neste capítulo realiza-se a análise dos Relatórios e Contas da Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Terras de Viriato no período de 2014-2018 (CCAM Terras de Viriato, 2015; 

2016; 2017; 2018; 2019). Os anos em estudo justificam-se por o ano de 2018 ser o último 

exercício económico com dados disponíveis, devido ao atraso na apresentação do 

Relatório e Contas do ano 2019 em consequência da pandemia Covid-19, enquanto o ano 

de 2014 satisfaz o requisito de recolha de informação para um período de, segundo 

Martins (2007), idealmente, 5 anos para se poder fazer a análise da evolução de uma 

entidade. 

 

Esta análise visa conhecer, por um lado, a posição financeira da CCAM Terras de Viriato 

(através da análise do Balanço) e, por outro lado, o seu desempenho económico (através 

da análise da Demonstração de Resultados por natureza), sendo que para isso se deve 

observar a estrutura dos ativos, a estrutura dos passivos e dos capitais próprios, a 

composição dos resultados, bem como a análise de rácios identificadores do 

posicionamento estratégico da Instituição. Como refere Costa (2017), uma análise e uma 

adequada apreciação dos indicadores económicos e financeiros de uma organização têm 

um papel de extrema importância no conhecimento dos negócios. 

 

Em termos de normalização contabilística, importa referir que a mesma no setor bancário 

foi iniciada nos finais do século XIX, mas só ficou harmonizada com a publicação do 

Decreto-Lei nº 42.641, de 12/11/1959, que classificou os bancos segundo o princípio de 

especialização que exercem, surgindo então os bancos de poupança, os bancos comerciais 

e os bancos de investimento (Caiado, 2019). Em 1976, surgiu o Plano de Contas para o 

Sistema Bancário (PCSB), em Portugal, destinado aos bancos e Caixa Geral de Depósitos. 

Este plano veio permitir uma normalização contabilística mais abrangente (Caiado, 

2019).  
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Com a entrada de Portugal na União Europeia (UE), o PCSB sofreu algumas alterações 

ao longo dos anos, tendo a mais recente resultado da aplicação das normas internacionais 

de contabilidade pelo Parlamento Europeu e Comissão Europeia, em conformidade com

 o Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

julho de 2002 (Parlamento Europeu, 2002). Este normativo levou Portugal a adotar as 

Normas Internacionais de Contabilidade (NIC, do inglês International Accounting 

Standards - IAS) e as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF, do inglês 

International Financial Reporting Standards - IFRS), publicadas pelo International 

Accounting Standards Board (IASB). Estas normas vieram substituir o PCSB, através de 

Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA) ao setor bancário. Adicionalmente, também 

o Banco de Portugal estabelece orientações tendo em conta as diretrizes da UE, 

supervisiona as instituições financeiras nacionais e colabora com as autoridades de outros 

países (Caiado, 2019). 

 

 

3.2. Análise das Demonstrações Financeiras 
 

De forma a realizar o diagnóstico económico-financeiro da CCAM Terras de Viriato, no 

período 2014-2018, é necessário analisar os documentos de prestação de contas, 

particularmente o Balanço, a Demonstração de Resultados por natureza e a Demonstração 

de Fluxos de Caixa, tendo por base as contas individuais da CCAM Terras de Viriato 

(2015, 2016, 2017, 2018, 2019).   

 

3.2.1. Balanço  

 

O balanço é composto pelo ativo, passivo e capital próprio, com vista a conhecer a posição 

financeira da entidade num determinado momento. Resumidamente, um ativo é um 

recurso controlado pela entidade em resultado de acontecimentos passados, sendo 

espectável que resulte em benefícios económicos futuros. Enquanto, um passivo é uma 

obrigação que provém de eventualidades passadas, das quais se espera que resulte um 

decréscimo de recursos, devido às saídas de dinheiro justificadas pelas obrigações. Por 
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fim, o capital próprio é o interesse residual nos ativos da entidade após a dedução de todos 

os passivos (Costa, 2017).   
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No caso particular de uma instituição financeira, o ativo compreende as disponibilidades, 

aplicações, imobilizações e créditos a clientes; o passivo engloba os depósitos, 

empréstimos e responsabilidades representadas por títulos; e o capital próprio indica o 

resultado da atividade económica, as reservas e o capital.  

 

Da análise do ativo líquido da CCAM Terras de Viriato no período 2014-2018 (Tabela 

7) pode concluir-se que, o total do ativo em 2018 atingiu os 210 milhões de Euros, 

representando um acréscimo de 54% face a 2014. Para o aumento do ativo contribuíram, 

principalmente, as rúbricas “Aplicações em instituições de crédito” e “Crédito a clientes”. 

Em relação à primeira rúbrica, constata-se que a mesma aumentou em 2018 cerca de 71% 

face a 2014, essencialmente devido ao aumento dos recursos de clientes, bem como do 

capital, face à entrada de novos associados. Esta evolução traduz-se num reconhecimento 

da confiança que os clientes depositam na instituição. Em relação ao “Crédito a Clientes”, 

desde 2014 aumentou cerca de 44%; este incremento da carteira de crédito deveu-se à 

forte implantação da instituição na sua área de ação (concelhos de Viseu, Tondela, Nelas 

e Carregal do Sal), bem como às condições oferecidas aos clientes particulares e 

empresas, em termos de prazos e taxas de juro.  

 

Tabela 7- Ativo da CCAM Terras de Viriato, 2014-2018 

Fonte: Aptado de CCAM Terras de Viriato (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 
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A rúbrica “Caixa e disponibilidades em bancos centrais” apresentou uma evolução 

negativa nos anos de 2015 e 2016, diminuindo cerca de 29% e 3%, respetivamente, o que 

demonstra que durante esse período a CCAM não satisfez as exigências mínimas legais, 

deliberadas com base no montante de depósitos e outras responsabilidades. De 2015 para 

2017 a rúbrica de “Ativos financeiros disponíveis para venda” aumentou para mais do 

dobro (+ 51%), o que significa que os ativos financeiros com o objetivo de venda a curto 

prazo apresentaram uma evolução bastante positiva. 

 

Na Tabela 8 pode observar-se o passivo e o capital próprio da CCAM Terras de Viriato, 

no período 2014-2018. Relativamente ao passivo, este, até de 2018, cresceu cerca de 68 

milhões de Euros (+ 55%) em relação ao valor registado em 2014. Para esse crescimento 

contribuiu significativamente o aumento dos depósitos de clientes, plasmados na rúbrica 

“Recursos de clientes e outros empréstimos”, daí resultando uma maior liquidez para a 

concessão de crédito e aplicações em outras instituições. De facto, essa rúbrica teve um 

aumento gradual ao longo do período 2014-2018, para em 2018 registar um crescimento 

de aproximadamente 44%, em consequência do ganho de mercado e da confiança que os 

clientes têm no Grupo. 

Tabela 8- Passivo e Capital Próprio da CCAM Terras de Viriato, 2014-2018 

Fonte: Aptado de CCAM Terras de Viriato (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 
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Também os “Recursos de outras instituições de crédito” aumentaram de forma gradual 

ao longo do período, atingindo, em 2018, cerca de 15 milhões de Euros, pese embora, em 

2014, terem um valor mais baixo do que seria de esperar. O incremento registado, de mais 

de 14 milhões de Euros no período 2014-2018, está relacionado com os financiamentos 

concedidos pelo Banco Central Europeu (BCE) à CCAM Terras de Viriato. Por oposição, 

verificou-se uma diminuição bastante significativa, principalmente, nos anos 2017 e 

2018, da rúbrica “Provisões”, traduzindo a decréscimo (-78%) da capacidade que a 

CCAM tem em cobrir potenciais riscos associados à atividade.  

 

Por último, em relação ao capital próprio, também se verifica uma evolução positiva do 

mesmo, pese embora não seja tão notória como a evolução do ativo e do passivo. Ao 

longo do período, o capital próprio aumentou percentualmente cerca de 43%, apesar de 

corresponder a apenas 6 milhões de Euros. A rubrica “Capital” aumentou anualmente, em 

média, no período 2014-2018, aproximadamente 10%. As “Reservas de reavaliação” 

registaram oscilações, tendo em 2018 registado uma diminuição de cerca de 31%, o que 

significa que as reservas resultantes da valorização ao justo valor diminuíram.  

 

Em relação à rúbrica “Resultado do exercício”, apurado na demonstração de resultados, 

é notório que em todos os anos a CCAM Terras de Viriato apresentou lucros crescentes, 

à exceção de 2015 em que apresentou um resultado inferior ao do ano anterior, 

demonstrando o excelente desempenho financeiro da instituição. É de salientar que, a 

retenção anual desses resultados em capital próprio, em paralelo com a subscrição e 

realização de novos títulos de capital por novos associados traduz a excelente posição 

financeira da instituição.  

 

3.2.2. Demonstração de Resultados  

 

Quanto à demonstração de resultados por natureza, ao exibir os resultados das operações 

realizadas durante um determinado período, permite observar o apuramento do resultado 

da instituição, bem como a sua margem financeira e o produto bancário. Na Tabela 9 

encontra-se plasmada a demonstração de resultados da CCAM Terras de Viriato no 

período 2014-2018. 
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Tabela 9- Demonstração de Resultados da CCAM Terras de Viriato, 2014-2018 

Fonte: Aptado de CCAM Terras de Viriato (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 

 

Entre 2014 e 2018, a margem financeira da CCAM Terras de Viriato, constituída pela 

diferença entre “Juros e rendimentos similares” (isto é, juros recebidos de crédito 

concedido e de aplicações em instituições de crédito) e “Juros e encargos similares 

suportados” (isto é, juros pagos pelos recursos alheios), foi sempre positiva, apesar de ter 

sofrido algumas oscilações. Por exemplo, em 2015 e 2017, a margem financeira diminuiu 

0,23% e 9,12%, respetivamente, face ao ano anterior, por influência direta da diminuição 

mais significativa dos “Juros e rendimentos similares”, provenientes da remuneração dos 

elementos patrimoniais, face aos “Juros e encargos similares suportados” na remuneração 

dos recursos alheios. Em 2016 e 2018 o valor da margem financeira aumenta, porque, 

apesar da rúbrica “Juros e rendimentos similares” continuar a diminuir, mantendo a 

tendência dos anos anteriores, essa diminuição é inferior à diminuição registada em 

“Juros e encargos similares suportados”. Esta realidade justifica-se na existência de taxas 

de juros cada vez mais baixas e, ainda, no decréscimo do rácio de transformação dos 

depósitos dos clientes em crédito concedido.   
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Quanto ao produto bancário, o mesmo é calculado a partir da soma da margem financeira 

aos resultados em operações financeiras e aos rendimentos operacionais obtidos em 

serviços e comissões, deduzidos dos respetivos encargos. Ao contrário do que se verificou 

com a margem financeira, o produto bancário teve uma evolução sempre crescente, 

aumentando 11% ao longo do período 2014-2018. Este aumento é justificado pelos 

aumentos das rúbricas “Rendimentos de serviços e comissões”, “Rendimentos e 

instrumentos de capital” e, ainda, “Outros resultados de exploração”. Em 2016, a rúbrica 

“Rendimentos e instrumentos de capital” diminuiu 46%, em consequência da não 

distribuição de dividendos por parte das empresas participadas ou pela diminuição do 

resultado do exercício das mesmas empresas participadas.  

 

Por seu lado, os gastos de estrutura englobam as rubricas “Custos com pessoal”, “Gastos 

gerais administrativos” e “Depreciações e Amortizações”. Em relação à rubrica “Custos 

com pessoal”, esta foi oscilando ao longo do período 2014-2018, consequência de uma 

possível oscilação na contratação do pessoal e/ou à existência de pagamentos de prémios 

ou progressões na carreira, bem como à existência de pessoal em regime de pré-reforma.  

Quanto à rúbrica “Gastos gerais administrativos”, a mesma teve um aumento de 22% 

entre 2014 e 2018, em consequência do aumento dos gastos com tecnologias de 

informação. Já a rúbrica “Depreciações e amortizações”, sofreu uma diminuição no seu 

valor, uma vez que parte dos seus ativos fixos tangíveis já se encontram completamente 

depreciados.  

 

Por último, os valores do “Resultado Antes de Imposto” (RAI) evidenciam o crescimento 

da instituição após 2015, uma vez que nesse ano houve uma diminuição de 

aproximadamente 20%, face ao ano 2014, em consequência do aumento da rúbrica de 

“Imparidade de crédito líquida de reversões”. Também o “Resultado do exercício”, tal 

como já foi referido, aquando da análise do capital próprio, apresenta uma evolução 

positiva, como corolário do crescimento do produto bancário. Assim, pode concluir-se 

que a CCAM Terras de Viriato conseguiu, de forma consistente, apresentar um excelente 

desempenho financeiro ao longo do período 2014-2018, demonstrando solidez e passando 

uma imagem de segurança.  
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3.2.3. Demonstração de Fluxos de Caixa  

 

 A demonstração de fluxos de caixa evidencia os fluxos de fundos por tipo de atividades 

(operacionais, de investimento e de financiamento) e, assim, é possível determinar o 

impacto dessas atividades na posição financeira da instituição e nas quantias de caixa e 

seus equivalentes, sendo também usada para avaliar as relações entre as atividades.  

Tabela 10- Demonstração de Fluxos de Caixa da CCAM Terras de Viriato, 2014-2018 

Fonte: Aptado de CCAM Terras de Viriato (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
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Da análise da demonstração de fluxos de caixa (Tabela 10) da CCAM Terras de Viriato 

no período 2014-2018, verifica-se que o fluxo de caixa e seus equivalentes evoluiu 

positivamente, ao crescer cerca de 3,5 milhões de Euros ao longo dos cinco anos, tendo a 

atividade operacional sido a que mais contribuiu para este aumento. Em 2017 a instituição 

teve um fluxo de caixa e seus equivalentes negativo, como resultado de uma quebra no 

fluxo de investimento e de financiamento. Porém, é de salientar que a entidade bancária 

está a conseguir gerar receitas positivas mantendo um fluxo líquido de tesouraria positivo. 

 

Em termos da atividade operacional, entre 2014 e 2018 confirma-se uma diminuição do 

volume de negócios da CCAM Terras de Viriato, visível na rubrica “Recebimento de 

juros e comissões”, acompanhada pela diminuição dos respetivos gastos operacionais. 

Contudo, quando analisada a atividade operacional global, verifica-se uma tendência 

positiva já que os recebimentos totais da atividade operacional aumentaram mais que 

proporcionalmente que os gastos da mesma natureza. 

 

Quanto às atividades de investimento, até 2016, inclusive, verificaram-se variações de 

ativos fixos tangíveis (AFT) e ativos intangíveis (AI) positivas, que geraram 

recebimentos superiores aos pagamentos, juntamente com variações positivas de capital 

de empresas filiadas e associadas. Em 2017 a instituição alienou uma propriedade de 

investimento (recebendo fundos) e em 2018 houve investimento em AFT e AI, que gerou 

pagamento de fundos, que justifica um saldo negativo do fluxo de caixa nesse ano. 

 

No que se refere à política de financiamento seguida pela CCAM Terras de Viriato, 

constata-se que a instituição recorreu a aumentos de capital, tal como já se havia 

concluído aquando da análise do capital próprio, através da emissão de novas ações, 

havendo uma modificação da situação líquida da empresa que pode ser equivalente ao 

valor das ações subscritas, traduzindo-se em entradas de dinheiro superiores aos 

pagamentos referentes a passivos subordinados. Assim, constata-se que, ao longo do 

período, o valor dos recebimentos referentes a financiamentos é superior ao valor dos 

respetivos pagamentos.  
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Face ao exposto, pode concluir-se que, a informação que se extrai da demonstração de 

fluxos de caixa assume uma importância relevante pelas indicações que permite revelar 

sobre a saúde económico-financeira da instituição, assumindo um papel complementar à 

abordagem mais clássica , centrada na análise do balanço e da demonstração de 

resultados, dado que a complementaridade da informação extraída permite ter um visão 

mais ampla sobre a real situação, em especial na vertente liquidez (Alexandre, 2013). 

 

3.3. Análise de Rácios 
 

Na continuação da análise anterior, realiza-se de seguida a análise de alguns rácios, tendo 

por base os indicadores de gestão definidos pelo Instituto de Formação Bancária (David, 

2019). A análise de rácios é uma ferramenta que fornece informação em termos relativos, 

por ser uma relação entre grandezas, que é mais apropriada que a informação em valor 

absoluto (Breia, Mata e Pereira, 2014). Os rácios permitem condensar uma grande 

quantidade de informação, tornando a leitura mais clara e simples e, por isso, é um 

instrumento prático de diagnóstico económico financeiro de uma entidade. 

 

3.3.1. Estrutura patrimonial  

 

Quanto à estrutura patrimonial da CCAM Terras de Viriato no período 2014-2018 

(Tabela 11), pode concluir-se que: 

 Ao longo dos cinco anos, a instituição foi sofrendo retrocessos, uma vez que a 

rúbrica “Caixa e disponibilidades em bancos centrais” diminuiu em detrimento do 

passivo financeiro, ou seja, o endividamento a curto prazo deixa de estar coberto 

por ativos financeiros líquidos, o que se traduz numa diminuição da “Liquidez” 

da CCAM Terras de Viriato; 

 Relativamente à “Estrutura do Ativo”, que mede o peso dos créditos sobre os 

clientes no ativo bruto, verifica-se que o rácio é inferior a 1% em todos os anos, o 

que demonstra que a percentagem de créditos de clientes cobertos por ativos é 

muito pequena e, consequentemente, há uma menor exposição ao risco;  

 A “Capacidade Creditícia”, que mede a fração dos passivos financeiros que a 

instituição consegue canalizar para o crédito, mostra uma diminuição de cerca de
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 5% dessa capacidade de concessão de crédito, pese embora a percentagem de 

passivos financeiros que é transformada em crédito a clientes seja bastante boa; 

 A “Transformação de Recursos de Clientes em Crédito” diminuiu, traduzindo a 

diminuição dos recursos de clientes, nomeadamente sob a forma de depósitos, que 

é canalizada para crédito bancário. Contudo, em 2018, ao registar 58,93%, a 

CCAM Terras de Viriato conseguiu quase igualar o valor de 2014, o que significa 

que, nesses anos, mais de metade dos depósitos efetuados foram transformados 

em crédito. Segundo BIG (2020), por definição, quanto maior o valor deste rácio, 

maior é o grau de alavancagem da instituição;  

 Através do rácio do “Financiamento do Ativo Financeiro”, que mede o nível de 

financiamento do ativo financeiro pelos passivos de idêntica natureza, pode 

concluir-se que durante o período em análise o rácio se manteve abaixo de 100%, 

o que significa que a instituição não estava a financiar ativos não portadores de 

juros, levando a uma redução da margem de negócio e, consequentemente, da 

rendibilidade do ativo, como se irá verificar posteriormente;  

 A “Relevância de Recursos de Clientes”, que se preocupa com o peso que os 

recursos de clientes têm no passivo financeiro, revela um decréscimo de 7,72%, 

mas, apesar desse decréscimo, os recursos de clientes continuaram a ser a sua 

maior fonte de financiamento;  

 A “Solvabilidade”, que exprime a relação entre os capitais próprios e o ativo 

ponderado pelo risco (ao relacionar a tipologia de empréstimos com o tipo de 

garantias), demonstra que os fundos próprios da instituição estão a diminuir, 

originado uma diminuição deste rácio, apesar de se manter sempre acima do 

recomendado pela entidade de supervisão4. Os valores apresentados são bastante 

bons, pois evidenciam que a CCAM Terras de Viriato conseguiu transformar 

muitos dos seus depósitos em crédito; 

 A “Taxa Média das Aplicações” e a “Taxa Média dos Recursos” têm vindo a 

decrescer, em consequência da concorrência que existe no setor bancário, a qual 

tem provocado uma quebra nas taxas de juro.

 
4 O Banco de Portugal definiu, em 2011, que a solvabilidade teria um valor mínimo de 8% (Expresso, 

2011). 
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Tabela 11- Estrutura Patrimonial da CCAM Terras de Viriato, 2014-2018 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

Importa salientar que, segundo Nogueira (2019), para os analistas de risco, 

nomeadamente das instituições financeiras, quanto mais elevado for o rácio de 

solvabilidade, maior será a estabilidade financeira da entidade; e, pelo contrário, quanto 

mais baixo for o valor apresentado pelo rácio, maior será a vulnerabilidade da entidade. 

Assim, a CCAM Terras de Viriato deve ter particular atenção à descida deste rácio. 

 
3.3.2. Estrutura de Funcionamento  

 

Para analisar a estrutura de funcionamento da CCAM Terras de Viriato importa observar 

os rácios de margem financeira, margem de negócio, custos operacionais por ativo 

financeiro, relevância dos custos com pessoal e incidência fiscal. Assim, a partir da 

Tabela 12, pode deduzir-se que: 

 O valor da “Margem Financeira” da CCAM Terras de Viriato diminuiu ao longo 

do período, em consequência direta da diminuição das taxas de juro, isto é, o 

resultado da intermediação financeira piorou; 

 A diminuição da “Margem de Negócio”, que acompanha a tendência decrescente 

da margem financeira, não é tão notória, uma vez que, ao diminuírem as taxas de 

juro, a banca aumentou as comissões dos serviços bancários, de forma a 

compensar a margem financeira; 

 O aumento dos custos operativos, em 315.639 Euros no período 2014-2018, 

menos que proporcional que o aumento do ativo financeiro, que registou um 

incremento de 68.119.842 Euros no mesmo período, justifica a diminuição do 

rácio dos “Custos Operativos por Ativo Financeiro”;
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 Apesar da diminuição da “Relevância dos Custos com o Pessoal” ao longo do 

período, estes custos representam mais de metade dos custos operacionais da 

CCAM Terras de Viriato; o que é normal, tendo em conta o número de 

funcionários necessários para realizar o trabalho em cada agência; 

 O rácio de “Incidência Fiscal” também diminuiu, uma vez que, nos últimos anos, 

a taxa média do imposto sobre os lucros também tem vindo a diminuir.  

 
 

3.3.3. Estrutura de Rendibilidade 

 

Na Tabela 13 encontram-se plasmados os principais rácios de rendibilidade da CCAM 

Terras de Viriato no período 2014-2018, podendo verificar-se uma tendência positiva em 

todos eles, nomeadamente:  

 A “Rendibilidade Bruta do Ativo”, que estima o retorno, em termos operacionais, 

de cada unidade monetária que é investida pela instituição, diminuiu ao longo dos 

anos, ou seja, verifica-se um decréscimo no desempenho da CCAM Terras de 

Viriato a partir dos seus ativos; 

 A “Rendibilidade do Ativo”, que relaciona o resultado líquido com o ativo líquido, 

correspondendo ao tradicional ROA (Return on Assets), traduz a ótima capacidade 

dos ativos da CCAM Terras de Viriato gerarem resultados globais, ou seja, após 

o impacto dos gastos com as depreciações e amortizações, das imparidades e dos 

impostos sobre o rendimento; 

 A rendibilidade dos capitais próprios, que mede o rendimento obtido por cada 

unidade de capitais próprios investidos, tem duas aceções: uma ligada à perspetiva 

do acionista, ao qual interessa a vertente dos resultados líquidos (rácio da 

“Rendibilidade do Capital Próprio”), visto ser a partir destes que se processa a

Tabela 12- Estrutura de Funcionamento da CCAM Terras de Viriato, 2014-2018 
Fonte: Elaboração Própria. 
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 distribuição de dividendos; e outra ligada à perspetiva da empresa, à qual 

interessa considerar os resultados de exploração que consegue gerar (rácio da 

“Rendibilidade Bruta do Capital Próprio”). Estas duas perspetivas diferem na 

expectativa da distribuição ou não de resultados, constando-se no caso da CCAM 

Terras de Viriato a aumento destes rácios.  

 

 

Em suma, é recomendável que a CCAM Terras de Viriato procure dinamizar o seu setor 

de créditos, de forma a que consiga aumentar o seu sistema de cobranças e 

automaticamente melhorar as suas margens de negócio. Também o incremento da 

atividade de intermediação financeira, plasmada na margem financeira do negócio, e uma 

política de racionamento dos gastos associados à mesma, possibilitará aumentar os 

resultados operacionais, transmitindo uma informação para o mercado de menor risco, 

quer económico, quer financeiro. 

 

Tabela 13- Estrutura da Rendibilidade da CCAM Terras de Viriato, 2014-2018 
Fonte: Elaboração Própria. 
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CONCLUSÃO 
 

O presente relatório de estágio demonstra que, para além de terem sido consolidados os 

conhecimentos e competências adquiridas ao longo do percurso académico, também 

foram adquiridos novos conhecimentos e competências nas diversas áreas de negócio do 

Grupo CA, em geral, e da CCAM Terras de Viriato, em particular. Através desta 

experiência, muito enriquecedora, em contexto real de trabalho, foi possível o contacto 

com o setor financeiro que até à data era desconhecido, bem como complementar os 

novos conhecimentos e competências com aqueles que foram obtidos na frequência da 

Licenciatura em Gestão da ESTG-IPG. 

 

O estágio, ao ter início a 2 de março, foi suspenso a 16 de março devido à pandemia 

Covid-19, passando a CCAM Terras de Viriato a trabalhar à porta fechada, com um 

número reduzido de colaboradores, de modo a assegurar a sua segurança e saúde. Não 

obstante, por decisão da instituição e no supremo interesse da estagiária, o estágio foi 

retomado a 11 de maio, com vista a se poderem colocar as aprendizagens teóricas num 

contexto prático de trabalho.  

 

Neste contexto, enfrentando todas as dificuldades e responsabilidades que foram 

surgindo, o meu dever enquanto estagiária foi cumprido, executando as tarefas da melhor 

forma possível, tendo conseguido cumprir todos os objetivos que se encontravam 

definidos no plano de estágio. Também foi dada a oportunidade de passar por todos os 

Departamentos da instituição ao longo do período de estágio, podendo, assim, ter contacto 

com todas as áreas e adquirir o maior número de conhecimentos e competências possíveis, 

com a ajuda de todos os colaboradores e superiores hierárquicos com quem se manteve 

um bom relacionamento e por quem se tem um enorme respeito e carinho.  

 

Desta forma, conseguiu-se perceber que todas as tarefas que são executadas diariamente 

no setor bancário são muito exigentes e as necessidades dos clientes estão sempre em 

primeiro lugar, tendo cada um o dever de dar o seu melhor para manter o cliente satisfeito. 

O Grupo CA pretende sempre que todos os clientes sejam bem acolhidos e fiquem 

satisfeitos com os serviços prestados e, por isso, é que os objetivos que se encontram
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 traçados pela Caixa Central são tão importantes e devem ser cumpridos por todos os 

Balcões que se encontram espalhados pelo país.  

 

Também da análise económico-financeira das contas da no período 2014-2018 se pode 

concluir a importância que uma robusta solidez financeira, em consequência de uma 

excelente posição financeira e de um bom desempenho empresarial da instituição. 

Contudo, a pandemia Covid-19 veio realçar a forma como o mundo está cada vez mais 

dependente da Internet e a importância dos canais digitais, seja para subscrever produtos 

e serviços, seja para melhor satisfazer as exigências dos clientes irão no futuro influenciar 

os resultados anuais. 

 

À laia de conclusão, quero demonstrar o meu apreço aos responsáveis da CCAM por me 

terem dado a oportunidade de realizar o estágio no Balcão de Viseu, de onde levo 

inúmeros conhecimentos, os quais, com certeza, irão ser úteis no futuro. Adicionalmente, 

refiro o facto do sistema contabilístico do setor bancário, analisado a partir das 

demonstrações financeiras individuais da CCAM Terras de Viriato, não ter sido objeto 

de estudo na Licenciatura em Gestão, tendo havido a necessidade de estudar e 

compreender toda a dinâmica associada à análise financeira das instituições bancárias em 

Portugal.  
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Ficha de Informação Normalizada para Depósitos 
Depósitos à Ordem  

 

 

 Pág.: 
1/ 4 

 

Designação Conta Completa 

Condições de Acesso Pessoas singulares, associados ou não associados, com idade igual ou superior a 18 anos, 

residentes em Portugal, empresários em nome individual e profissionais liberais residentes, 

desde que para fins pessoais. 

Modalidade Depósito à Ordem. 

Meios de Movimentação Esta conta pode ser movimentada através de: 

- Cheques;  

- Cheques visados;  

- Transferências a crédito e débito; 

- Ordens permanentes e pontuais; 

- Depósito de numerário ou valores;  

- Levantamento de numerário; 

- Cartão de débito CA; 

- CA Online; 

- Balcão 24. 

Moeda Euro 

Montante Montante mínimo de abertura: 500,00 .  

Taxa de Remuneração Não aplicável, por a conta não ser actualmente remunerada. 

Cálculo de Juros Não aplicável, por a conta não ser actualmente remunerada. 

Pagamento de Juros Não aplicável, por a conta não ser actualmente remunerada. 

Regime Fiscal Comissões bancárias cobradas sujeitas a Imposto do Selo à taxa de 4%. 

Juros devedores da Ultrapassagem de Crédito sujeitos a Imposto do Selo à taxa de 4%. 

Regimes fiscais especiais, como por exemplo os decorrentes de isenções fiscais, podem 

originar diferenças nas taxas mencionadas. 

Esta informação não dispensa a consulta da legislação aplicável.  

Comissões e despesas Comissão de manutenção de conta - Frequência de Cobrança:  

Trimestral, Semestral ou Anual.  
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