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A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
de Alenquer foi constituída em 
1920, celebrando, este ano, um 
século de existência e de serviço 

em prol do concelho e da região onde 
está implantada.
Considerando a evolução verificada 
no negócio bancário, e a excelente 
relação de proximidade estabelecida 
com os clientes e associados, foi to-
mada a decisão de ampliação dos seus 
serviços para algumas localidades do 
concelho de Alenquer, procedendo-se, 

1. SEDE EM ALENQUER

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA 
MÚTUO DE ALENQUER

em 1984, à abertura da Agência de 
Olhalvo, seguindo-se mais tarde as 
Agências de Abrigada e da Merceana, 
em 1986 e 1997, respetivamente.  
Mais recentemente, em 2002, deu-se 
a abertura da Agência na localidade de 
Santana da Carnota. Neste momento, 
esta é a atual rede de Agências da CCAM 
de Alenquer, incluindo a Agência da 
Sede na Vila de Alenquer. 
A área social da CCAM está confinada ao 
Concelho de Alenquer, caraterizada em 
traços gerais como uma região em fase 

de expansão, sobretudo urbanística, e 
em que a base económica é fortemente 
marcada pelo sector primário, em 
especial pela cultura da vinha, sendo 
que a produção de vinhos, no concelho, 
representa entre 20 a 25 % de toda a 
região Oeste.
O tecido empresarial tem vindo a 
sofrer alterações significativas, com 
uma redução da preponderância das 
indústrias extrativas, colmatada pela 
instalação de indústrias transforma-
doras e de logística, especialmente 
na zona da localidade do Carregado, 
aproveitando as excelentes condições 
de acessibilidades e mobilidade junto 
da A1, com um peso muito significativo 
no crescimento da oferta de emprego. 
No interior do concelho de Alenquer, 
predomina a pequena empresa indus-
trial, comercial e agrícola.
A CCAM de Alenquer ao longo da sua 
existência, mas muito especialmente 
nos últimos 40 anos, fruto do reconheci-
mento dos seus méritos na dinamização 
da atividade económica do concelho, 
integração na sociedade e contributo 
ao bem-estar social da população 
concelhia, tem vindo a apresentar um 
crescimento sustentado, apresentando 
rácios de capital e de solvabilidade 
muito confortáveis.
Atualmente o ativo liquido da CCAM é 
de €135.683.720, atingindo os recursos 
captados €112.686.916 e o crédito 
concedido o valor de €50.392.757. À 
data de 31.12.2019 o Capital social da 
CCAM de Alenquer era de €21.786.366. 
A CCAM de Alenquer conta com 27 
colaboradores e 3.064 associados.
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ENTREVISTA

A CCAM de Alenquer celebra este ano 
um século de existência. É uma data 
extremamente importante para a Insti-
tuição. O que sente ao comemora-la?
 Desde logo um enorme orgulho em inte-
grar os Órgãos Sociais desta Instituição, 
principalmente neste ano de centenário. 
Um século de vida de uma Instituição de 
crédito é certamente um marco histórico 
que reflete o trabalho desenvolvido, 
pelos nossos antecessores, e por todos 
os que exerceram e exercem funções 
executivas nesta CCAM. É também, 
neste sentido, um reavivar de muitas 
memórias, sobretudo quando avivamos 
e percebemos os ensinamentos que nos 
foram transmitidos pelos Administradores 
que nos antecederam, e principalmente 
por aqueles que nos acompanharam 
e infelizmente já não estão entre nós.  

Eram pessoas, cuja visão, idoneidade, 
perseverança e sentido de responsabili-
dade contribuiu de forma indelével para 
tamanha efeméride. A CCAM de Alen-
quer tem apresentado um crescimento 
económico sustentado ao longo da sua 
existência, tendo sempre presente os 
valores e matrizes que caraterizam o 
Grupo Crédito Agrícola, com especial 
ênfase nos princípios do humanismo 
que sempre associámos à nossa relação 
comercial, com os clientes e com todas 
as entidades com que nos relacionamos. 
Estes são princípios que pretendemos 
transmitir aos que nos sucederem, po-
tenciando a Caixa para mais um século 
de vida.

Que iniciativas serão desenvolvidas 
no âmbito das Comemorações do 
Centenário da CCAM de Alenquer?
Estamos a desenvolver um conjunto de 
iniciativas com o apoio do Gabinete de 
Comunicação e Relações Institucionais 
da Caixa Central, que permitam a divul-
gação para o exterior da efeméride, tendo 
como pressupostos os princípios que 
sempre nortearam o nosso funcionamen-
to, no desenvolvimento das atividades 
económicas do Concelho e o apoio às 
diversas comunidades locais.
Certamente que serão realizados vários 
eventos comemorativos, relativamente 
a este centenário, enriquecidos com 
a presença dos nossos associados e 
clientes, que são digamos o sustentáculo 
e a razão da existência desta CCAM.
Enfim, pretendemos de uma forma 
criteriosa e simplista, comemorar este 
centenário potenciando esta Instituição 
para o futuro.

Entrevista ao Presidente do Conselho 
de Administração da CCAM de Alenquer

SAIBA MAIS SOBRE 
A CCAM DE ALENQUER

3. MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ESQ. PARA A DIR.: JOAQUIM ALBERTO ALEXANDRE; HÉLIO LEMOS ROSA; 
MÁRIO GONZAGA MOREIRA

2. HÉLIO LEMOS ROSA - PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO
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que potenciam as atividades desen-
volvidas no concelho para o exterior. 
Anualmente direcionamos parte dos 
nossos resultados para o apoio à área 
social, tendo como objetivo a melhoria 
das condições de vida dos mais idosos 
e carenciados, bem como, as atividades 
de índole cultural e também desportivas, 
com especial incidência nas iniciativas 
onde participem os mais jovens.

A Caixa tem demonstrado ao longo dos 
anos uma dinâmica, um pioneirismo 
e uma sustentabilidade forte que têm 
permitido alcançar resultados cres-
centes. Quais os fatores que aponta 
para este sucesso?
Toda a atividade bancária é alicerçada 
na relação de confiança estabelecida, 
tendo como referência o binómio cliente/
banco. O profundo conhecimento do 
concelho e das comunidades locais, 
a proximidade com os clientes e uma 
equipa de recursos humanos profissional, 
responsável e totalmente envolvida e 
inserida na comunidade e nos objetivos 
da Instituição, serão certamente a razão 
do nosso sucesso. A resiliência que o 
Crédito Agrícola e esta Caixa em parti-
cular demonstraram mesmo em período 
de crise económica, sendo das poucas 
Instituições que não necessitou de qual-
quer apoio público, também contribuiu 
de forma decisiva para o nosso sucesso.
A sustentabilidade futura da Instituição 
é o foco principal da nossa atividade, 
com o objetivo final de reforço da sua 
solvabilidade e dos fundos próprios. 
 
A CCAM de Alenquer sempre assumiu 
uma postura social muito forte, apoiando 
e promovendo o desenvolvimento da 
região e da sua população nos vários 
quadrantes da sociedade. Que ações 
desenvolvem neste sentido?
A CCAM de Alenquer, como já referido, 
tem vindo a apoiar ao longo dos anos, 
muitas vezes até de forma anónima, 
a melhoria das condições de vida e o 
bem-estar social da população concelhia. 
Temos vindo a trabalhar e a criar novas 
parcerias com as entidades oficiais, 
sobretudo em eventos que potenciam 
para o exterior as atividades económicas 
desenvolvidas no concelho de Alenquer, 
bem como a divulgação do seu património 
histórico. Por outro lado, e de não menor 
importância, merece-nos também especial 
atenção o apoio que damos às muitas 
coletividades e Associações que no con-
celho desenvolvem projetos de âmbito 

4. COLABORADORES DO BALCÃO SEDE 

8. BALCÃO DE SANTANA DA CARNOTA

5. COLABORADORES DO BALCÃO DA MERCEANA 6. COLABORADORES DO BALCÃO DE OLHALVO

7. COLABORADORES DO BALCÃO DE ABRIGADA

100 anos de existência transparecem 
um conhecimento profundo e uma 
ligação muito forte da Caixa à região 
onde está inserida. Como avalia o 
papel da Caixa na região?
A CCAM de Alenquer é hoje uma Ins-
tituição de referência no Concelho de 
Alenquer, dispondo de uma rede de cinco 
agências, o que permite um elevado 
grau de proximidade aos clientes e, 
consequentemente, melhores padrões 
de atendimento na disponibilização de 
todos os serviços bancários.

O contributo da CCAM de Alenquer no 
desenvolvimento das atividades eco-
nómicas, com especial relevância no 
apoio às micro e pequenas empresas, 
e aos clientes particulares, é facilmente 
demonstrado pelo permanente cres-
cimento do número de clientes assim 
como de transações. 
A notoriedade da CCAM de Alenquer 
permite-lhe ser hoje considerada uma 
Instituição de Crédito perfeitamente 
integrada na comunidade, parceira das 
várias outras entidades e organizações 
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ENTREVISTA

A Caixa, como sempre, será interventiva 
e inclusiva em todas as iniciativas que 
tenham como objetivo a captação de 
população para o concelho e a melhoria 
das condições de vida e de trabalho dos 
residentes.

As comemorações constituem tam-
bém bons momentos para se fazerem 
balanços do que tem sido feito e de 
perspetivar o futuro. Quais são os 
principais objetivos futuros da Caixa?
Neste momento estamos inseridos num 
processo de fusão por integração de uma 
outra CCAM no universo da CCAM de 
Alenquer, o que obviamente permitirá o 
crescimento da área geográfica de inter-
venção, o que potenciará o crescimento 
do negócio. Por outro lado, consideramos 
que, neste momento, estão reunidas 
as condições necessárias, quer a nível 
económico-financeiro, quer ao nível das 
competências dos nossos colaboradores 
para continuarmos o nosso caminho do 
crescimento desta Instituição, com a 
abertura de uma nova agência na Vila do 
Carregado. Sabemos que esta localidade 
representa um mercado particularmente 
urbano, com elevados níveis de emprega-
bilidade, e onde se encontram localizadas 
a grande maioria das empresas a operar 
no Concelho de Alenquer, nomeadamente 
as de maior dimensão, em que a popu-
lação residente representa mais de 30% 
dos habitantes do Concelho. 
Merecer-nos-á também especial aten-
ção a disponibilização aos clientes de 
soluções tecnológicas que permitam a 
realização de todas as operações ban-
cárias de modo remoto, acompanhando 
a evolução verificada no negócio que 
desenvolvemos. Ou seja, queremos par-
ticipar no futuro com mais centralização 
nos nossos clientes, satisfazendo todas 
as suas necessidades tanto na sua vida 
particular como a nível empresarial. Somos 
um banco global, com pronúncia local, 
e isso tem um significado: trabalhar com 
inovação, sustentabilidade, proximidade 
e confiança, como um verdeiro motor do 
desenvolvimento da sociedade onde 
estamos inseridos.  

recreativo, cultural e desportivo. E isto é 
também a nossa relação de proximidade 
com as comunidades locais. Entendemos 
de facto, sem falsas modéstias, que a 
CCAM de Alenquer tem dado, ao longo 
de muitos anos, um contributo decisivo 
para o bem-estar social da comunidade 
onde está inserida, na tipologia de apoios 
aqui referidos, ou mesmo noutros que 
nos são solicitados esporadicamente.
 
Como avalia a atividade agrícola da 
área social da Caixa?
As culturas desenvolvidas no concelho 
são essencialmente de sequeiro, com 
especial relevância na cultura da vinha, 
com principal incidência na uva para 
vinho. Alenquer é hoje um dos princi-
pais produtores de vinho da região de 
Lisboa, cuja qualidade tem vindo a ser 
reconhecida, tanto a nível nacional como 
internacional. Sublinhe-se que, e ainda 
relativamente a esta matéria da vinha 
e do vinho, esta região do Oeste, onde 
Alenquer está geograficamente inserida, 
tem criado excelentes condições para o 
desenvolvimento do Enoturismo, através, 
nomeadamente, do programa que consta 
nas rotas dos vinhos de Lisboa. Por fim, 
podemos ainda afirmar que é relevante 
também a área ocupada pela silvicultura, 
matas e florestas, que representa cerca 
de 15% da área agrícola total.
A atividade pecuária tem vindo a reduzir 
a sua expressão.

Em seu entender, quais os fatores que 
poderão contribuir para o desenvolvi-
mento da área social da Caixa?
As acessibilidades do concelho, a distân-
cia relativa à capital serão certamente os 
fatores para o desenvolvimento da nossa 
área social. Perspetivam-se elevados 
investimentos na área da educação, no 
turismo e na reabilitação da parte histórica 
da vila de Alenquer. Necessariamente 
que terão de ser elaborados planos e 
estratégias para o desenvolvimento do 
interior do Concelho pelas entidades 
competentes. E repare que nós estamos 
lá inseridos, com agências nas principais 
localidades do interior do Concelho de 
Alenquer: Olhalvo, Abrigada, Merceana 
e Santana da Carnota. E isso faz com 
que a CCAM, nas relações com as co-
munidades locais, e sociedade em geral, 
se comporte no sentido de promover 
o desenvolvimento local, contribuindo 
para projetos e iniciativas locais, em 
articulação com instituições públicas 
e privadas. 

Como avalia a relação da CCAM de 
Alenquer com a CONFAGRI?
Podemos considerar que a nossa re-
lação com a CONFAGRI tem sido uma 
relação extremamente positiva, com 
elevado respeito pelo trabalho que é 
desenvolvido pela Confederação, e 
procurando, sempre que possível a 
cooperação institucional, respeitando 
os nossos princípios cooperativos.
 
Nesta importante data, que constitui 
um marco na história da instituição 
que mensagem gostaria de deixar 
a todos os associados, clientes e 
potenciais clientes e população de 
uma maneira geral?
Gostaríamos de deixar uma mensagem, 
sobretudo de confiança. A CCAM de 
Alenquer vai trabalhar nos próximos 
anos com uma dedicação, quase ex-
clusiva, a determinadas prioridades: 
reforço da marca Crédito Agrícola, 
e centralidade nos nossos clientes; 
rejuvenescimento da nossa base de 
clientes, precisamos dos mais jovens, 
eles são não só o futuro, mas também 
o presente; enfoque do crédito para as 
pequenas e médias empresas; inovação 
e sustentabilidade, de modo global, ou 
seja, uma sustentabilidade financeira, 
ambiental e social. Digamos que estes 
são, em linhas gerais, os nossos gran-
des objetivos. A CCAM de Alenquer, 
banco que vai comemorar este ano o 
seu centenário, para além de todos 
estes objetivos, tem ainda uma mis-
são, que é contribuir essencialmente 
para o desenvolvimento económico e 
social das populações locais. Para o 
cumprimento dessa missão, a CCAM de 
Alenquer tem assentado a sua atuação 
num conjunto de sólidos valores que 
fazem parte do nosso ADN. Esta nossa 
natureza e estrutura tem-nos permitido 
granjear e garantir um crescimento 
sustentável, daí que importa manter 
essa identidade, com as seguintes 
caraterísticas: confiança, proximidade, 
solidez, autonomia e contributo para 
o desenvolvimento socioeconómico. 
Esta é a nossa principal mensagem. l

QUEREMOS MANTER A NOSSA IDENTIDADE BASEADA NA CONFIANÇA, 
PROXIMIDADE, SOLIDEZ, AUTONOMIA E CONTRIBUTO PARA O DESEN-
VOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO. 
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