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Relatório de Gestão do Conselho de Administração 
Exercício de 2009 

 
 
 
Senhores Accionistas, 
 
A Administração do Banco Rural Europa S.A., em cumprimento às determinações 
legais e estatutárias, submete a apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras 
referentes ao ano findo em 31 de Dezembro de 2009, juntamente com o parecer dos 
Auditores Independentes. 
 
O Banco Rural Europa S.A., manteve sua estratégia nas áreas de negócio que 
tradicionalmente opera e com isto, possibilitou mais uma vez alcançar os resultados 
previstos pelos accionistas e pelo Conselho de Administração. 
Os resultados foram satisfatórios e o banco manteve os índices de solvabilidade e 
liquidez ao nível aceitável. 
 
O Banco Rural Europa S.A. é uma entidade autónoma de direito Português, filiada ao 
Banco Rural, S.A., tendo parte significativa do seu negócio referenciado e baseado nos 
clientes e relacionados do Sistema Financeiro Rural. 
 
No decorrer do exercício 2009, não foram autorizados ou concedidos negócios entre a 
sociedade e os seus administradores. 
 
 
ACTIVIDADE DA SOCIEDADE 
 
A actividade do Banco Rural Europa, S.A., tem se centrado nos seguintes segmentos de 
negócios: 
 
− Financiamento de Comércio Exterior (Trade Finance), em especial, para empresas 

brasileiras em operações direccionadas para a Europa e África; 
 

− Operações de captação de private banking, com ênfase para entidades brasileiras e 
para a comunidade portuguesa, em especial, residentes no Brasil; 

 
− Capital de giro (plafond) a médio e longo prazo, a fim de atender clientes do Banco 

Rural S.A. ou empresas ligadas a esses clientes; 
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− Abertura de contas em Euros e USD para empresas e pessoas singulares com o 
intuito de captar recursos para serem utilizados no seu fluxo financeiro; 

 
− Câmbio de moedas estrangeiras, compra/venda de activos e custódia de papéis; 

 
− Clearing para bancos no estrangeiro e para empresas coligadas (Linhas e 

Aplicações); 
 

− Prestação de serviços no âmbito de Cobranças bancárias - conforme estipulado na 
“ICC Publication n.º 522”; 
 

− Emissão de cartas de crédito e garantias bancárias de acordo com a “UCP – 600”; 
 
 
 DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO 
   
Em 2009, o BRE, de forma ligeira, sentiu o impacto da crise financeira no seu negócio. 
Embora o encargo com juros tenha aumentado significativamente, este foi mitigado pela 
redução igualmente significativa das comissões pagas.  
 
Os resultados de 2009, tiveram uma redução de cerca de 35%, resultante sobretudo: (i) 
das perdas cambiais (2008 – resultado positivo de 223.235 Euros, em detrimento de 
uma perda de 17.332 Euros em 2009), que reflecte a instabilidade e depreciação do 
USD ocorrida durante 2009; (ii) – do reforço das provisões genéricas de risco país e 
crédito, no montante de 281.741 Euros; e do acréscimo dos gastos administrativos, 
resultantes do reforço dos quadros do BRE e a contratação de novos consultores.  
 
Embora o BRE tenha tido uma redução nos seus resultados, o banco tem mantido a 
política conservadora ao determinar os limites e riscos inerentes à actividade do Banco 
que foram tratados e aprovados de forma a assegurar uma boa performance do 
risco/negócio, levando em conta que boa parte de clientes e operações estão localizados 
no Brasil, cuja economia comportou-se bem durante o ano 2009.  
 
Nesse aspecto foram considerados: 
 
− Bom nível de qualidade dos activos de crédito, que implica a quase inexistência de 

risco de crédito. Acresce o facto que parte destes activos eram totalmente cobertos 
por garantias reais; 
 

− Equilíbrio entre prazos de captação e de aplicação (com referência a 31 de 
Dezembro de 2009, o mismatching entre as operações activas e passivas do Banco 
não é significativo); 
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− A liquidez do Banco está relativamente assegurada. Embora os depósitos captados à 
vista tem peso, o Banco tem a sua carteira de investimento baseada em papéis de 
curto prazo e de fácil conversão. A política de liquidez seguida pelo Banco é 
considerada adequada para um cenário normal de operações. O Banco tenta sempre 
que possível, coincidir as maturidades dos activos e passivos. O Conselho de 
Administração não espera situações extremas no mercado Europeu e principalmente 
Brasileiro, que implique uma corrida aos depósitos; 

 
− O risco de exposição cambial (sobretudo em relação ao USD) é reduzido, uma vez 

que o Banco tem limites estabelecidos para a exposição cambial; 
 

− O risco de taxa de juro é igualmente reduzido, uma vez que as taxas praticadas para 
as operações activas são bem superiores às taxas negociadas nas operações passivas 
e nas operações a prazo a taxa é fixa; 
 

− A mitigação de risco de mercado assenta no facto de a carteira de investimentos ser 
composta, sobretudo, por depósitos de curto prazo em instituições financeiras 
credíveis e estáveis; 
 

− Estabilidade dos investidores (o accionista maioritário continua a ser o Banco Rural, 
S.A.) que já realizou um aumento de capital de Janeiro de 2009. 

 
 

POLÍTICAS DE REMUNERAÇÕES 
 
A política de remuneração do banco tem sido dada ao cumprimento do previsto e 
determinado pelo acordo do ACTV para o sector bancário. 
 
De acordo com o estipulado na Lei nº 28/2009, de 19 de Junho, informamos as 
remunerações pagas no ano de 2009 aos membros dos órgãos de administração e 
fiscalização. 
 
Conselho de Administração: 
 
- Ângela Paula Gomes Andrade ………………. Valor de Euros 58.703.97 
- Cláudio Eustáquio da Silva…………………… Valor de Euros 72.554,12 
- José Roberto Salgado………………………… Valor de Euros 36.946,10 
 
Total ……………………………………………. Valor de Euros 168.204,19 
 
Nota. Os demais administradores, Dra. Katia Rabello, Dr. Plauto Gouvea e Dr. 
Francisco de Assis Coelho não são remunerados.  
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Órgão de Fiscalização: 
  
Durante o ano de 2009 a Fiscalização estava a cargo da empresa Deloitte & Associados 
que exercia também a função de Fiscal Único. As remunerações pagas de auditoria e 
revisão legal das contas ascendem a Euros 37.620,00 e outras despesas incorridas com 
auditoria e consultores no montante de Euros 46.038,90 perfazendo o montante de 
Euros 83.658,90.   
 
 
 

PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO PARA 2010 
 
A crise continua a gerar dificuldades no mercado financeiro mundial, nomeadamente no 
fluxo de captação de linhas de créditos entre as várias instituições, bem como o 
agravamento das taxas de juros e a instabilidade das principais moedas, nomeadamente 
o USD e o EURO. 
 
Esse factor resulta imediatamente na queda de volume de recursos para o financiamento 
à produtividade entre compradores e vendedores internacionais. 
 
Embora tenha obtido resultados positivos numa situação de crise agravada, o Banco 
Rural Europa S.A. pretende continuar manter a sua postura conservadora em relação à 
actividade e ao mercado, estando atento à evolução das condições oferecidas nas 
operações pelo mercado financeiro internacional. 
 
A Administração reforça seu compromisso na gestão dos negócios do Banco, e 
continuará norteando suas acções em sintonia com o que já vem praticando, para 
obtenção de resultados cada vez mais consistentes. O Banco reafirma sua atuação nas 
áreas de middle market mantendo sua atuação na concessão de crédito às pequenas e 
médias empresas e às pessoas singulares, neste caso, procurando ter como lastro 
garantias reais. Seguirá investindo no reforço de sua força de venda para expansão de 
sua área de atuação.  
 
A Administração do Banco empenhar-se-á no incremento da sua actividade onde 
procurará novos negócios fora da esfera dos clientes da casa-mãe, contudo, mantendo a 
sua abordagem conservadora em relação ao crédito concedido, nomeadamente no que 
concerne à qualidade das garantias prestadas para tais operações. 
 
No que concerne governação da sociedade, a Administração continua comprometida na 
implementação das melhores práticas de mercado, estabelecendo parcerias estratégicas 
no desenvolvimento contínuo da gestão do negócio. Não obstante, a política de não 
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exposição a riscos de mercado, de variação cambial e de juros será mantida, uma vez 
que o Banco não oferece aos clientes instrumentos derivativos. A tesouraria continuará, 
exclusivamente, atuando para dar suporte a atividade de crédito. A gestão de controlos 
internos e compliance no dia-a-dia do Banco tem vindo a permitir a contínua melhoria 
dos controlos e processos. A política de prevenção à lavagem de dinheiro mantém seu 
carácter preventivo, via mecanismos de divulgação, monitoramento e prevenção. 
 
Por fim, com a aproximação da extinção do benefício fiscal em 2011 a Administração já 
se manifestou favorável ao estudo de viabilidade para os procedimentos de 
transformação do Banco Rural Europa, S.A. em instituição onshore.  
 
 
 

PROPOSTA PARA APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, foi apurado um resultado líquido 
positivo no valor de 1.395.777,04 euros, propondo-se que este seja distribuído da 
seguinte forma: 
 

� -Reservas Legais no montante de Euros 145.777,07; 
� -Lucros a distribuir aos accionistas no montante de Euros 1.250.000,00 na 

proporção das acções detidas; 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
Aos acionistas, agradecemos pelo compromisso expresso de forma concreta e 
consistente a cada exercício; aos funcionários e colaboradores pelo seu empenho e 
dedicação sempre renovados; e, de maneira muito especial, agradecemos a todos os 
nossos clientes, que, ao nos honrar com sua confiança e parceria, tornaram possível 
mais um ano de crescimento para o Banco Rural Europa S/A., 
 
  
 
 
 
 

A Administração. 
 
 
 
Funchal, 26 de Fevereiro de 2010. 
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O Conselho de Administração 

 
 
 
 
              __________________  ______________ 
    Kátia Rabello   Plauto Gouvêa 
      Presidente  Vice-Presidente 
 
 
 
 
 
 __________________  _______________ 
 José Roberto Salgado Cláudio E. da Silva 
     Vice-Presidente            Vogal 
 
 
 
 
 
 _________________ _______________ 
 Francisco de Assis  Angela Andrade 
          Vogal           Vogal 
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ACTA N.º 31 
 Aos doze dias do mês de Março de dois mil e dez, pelas 

dez horas, reuniu a Assembleia-geral da Sociedade BANCO 

RURAL EUROPA, SA, na sua sede social, sita na Avenida 
Manuel de Arriaga – Edifício Arriaga, quarenta e dois - B, 
quarto andar, Sala quatro ponto quatro, Freguesia da Sé, 
concelho do Funchal, com o NIPC e de matrícula na 
Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da 
Madeira, quinhentos e onze milhões, cento e trinta e três 
mil, trezentos e quarenta, com o capital social 
integralmente realizado de trinta e dois milhões, cento e 
oitenta e cinco mil Euros, representado por seis milhões, 
quatrocentas e trinta e sete mil acções, no valor nominal 
de cinco Euros cada uma. __________________________________  

Estiveram presentes todos os accionistas a saber: _____  
- "Banco Rural, S.A.", detentor de trinta e dois 

milhões, oitenta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco 
Euros, representando seis milhões, quatrocentas e dezassete 
mil, seiscentas e oitenta e nove acções, representado pela 
Dr.ª  Kátia Rabello e pelo Dr. José Roberto Salgado;  ________  

- Dr.ª Kátia Rabello, detentora do capital de quarenta 
e oito mil, duzentas e oitenta Euros, representando nove 
mil, seiscentas e cinquenta e seis acções;  _______________  

- Dr.ª Nora Rabello, detentora do capital de dezasseis 
mil e noventa Euros, representando três mil, duzentas e 
dezoito acções; ___________________________________________  
    - Dr. José Roberto Salgado, detentor do capital de 
trinta e dois mil, cento e oitenta e cinco Euros, 
representando seis mil, quatrocentas e trinta e sete 
acções; ___________________________________________________  

A Assembleia-geral foi devidamente convocada, por aviso 
convocatório publicado no jornal Diário de Notícias da 
Madeira aos oito dias do mês de Fevereiro de 2010, 
obedecendo a todas as formalidades legalmente previstas. __   

Estiveram também presentes, o Revisor Oficial de Contas 
da Sociedade, Deloitte & Associados, SROC, SA,- 
representada pelo Dr. José António Mendes Garcia Barata 
(ROC) bem como o já nomeado presidente do Conselho Fiscal 
Dr. Carlos Alexandre de Pádua Corte-Real Pereira. _________  

Por proposta de todos os presentes, foi designada a 
Dr.ª Kátia Rabello para presidir à assembleia-geral, tendo 
a reunião sido secretariada pelo Dr. José Roberto Salgado, 
os quais, também aqui, representam o Conselho de 
Administração da sociedade. Verificou-se estar aqui 
representada a totalidade do capital social. ______________  

Banco Rural Europa S.A. 
Relatório de Gestão e Contas 2009

41 de 43



Declarou-se aberta a sessão, tendo a ordem de trabalhos 
sido a seguinte: __________________________________________  

Ponto Um: Relatório de Gestão e Contas do exercício de 
2009; _____________________________________________________  

Ponto Dois: Proposta de aplicação de Resultados; ______  
Ponto Três: Apreciação dos órgãos sociais da Sociedade;  
Ponto Quatro: Outros assuntos de interesse para a 

sociedade. ________________________________________________    
Ponto um: A Presidente pôs à discussão o ponto um, 

tendo sido formulada uma proposta, pelo Dr. José Roberto 
Salgado, no sentido de ser feita a leitura do Relatório de 
Gestão e Contas do Conselho de Administração, relativos ao 
ano de dois mil e nove, não obstante estes documentos terem 
estado patentes para consulta dos senhores Accionistas, na 
sede social desta Sociedade, nos prazos legalmente 
previstos. Foi discutida a proposta de aplicação de 
resultados do exercício a distribuir aos accionistas, 
conforme sugestão do Conselho de Administração, porém, a 
proposta não foi aceite. Foi, então, deliberado aplicar os 
resultados em reservas legais. Porque nenhum accionista 
pediu a palavra, foi o mesmo posto à votação e aprovado por 
unanimidade. ______________________________________________  

Ponto dois: Foi posta à apreciação e discussão da 
Assembleia a proposta de aplicação referida no ponto 
anterior. _________________________________________________  

Porque nenhum senhor Accionista tenha pretendido usar 
da palavra, foi a referida proposta relativa à aplicação de 
resultados submetida à votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade, proposta essa que é do seguinte teor: ________  

Transferir o resultado líquido do exercício findo, no 
valor de Euros 1.395.777,04 (um milhão, trezentos e noventa 
e cinco mil, setecentos e setenta e sete euros e quatro 
cêntimos) para: ___________________________________________ 

-Reservas Legais no montante de Euros 1.395.777,04 (um 
milhão, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e 
setenta e sete euros e quatro cêntimos); __________________  
    Ponto três: A Dr.ª Kátia Rabello apresentou uma 
proposta no sentido de ser reiterada a confiança nos 
membros do Conselho de Administração e dos Órgãos de 
Fiscalização que desempenharam as suas funções de uma forma 
empenhada, profissional e responsável, salientando-se, em 
especial, os membros do Conselho de Administração, os quais 
emprestaram ao seu mandato uma criteriosa e dedicada 
gestão. ___________________________________________________    

Posto à apreciação o presente ponto da ordem de 
trabalhos, foi o mesmo aprovado por unanimidade. __________  
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Ponto quatro: Sob proposta do Conselho de 
Administração, foram postos em apreciação e discussão dos 
senhores Accionistas, os seguintes itens: _________________  
    1 Manter as estratégias de mercado prosseguidas nos 
anos anteriores, apenas com pequenos acertos operacionais 
de actividade, no concernente ao rigor da estratégia 
administrativa da Sociedade. ______________________________      
    2 Foi apresentado o orçamento anual elaborado em 
Janeiro de 2010.___________________________________________ 
    3 Deliberação sobre a política de remunerações e a 
proposta de remuneração a pagar aos órgãos de administração 
e de fiscalização do banco, para o exercício de 2010.______  
    Foram postos à discussão os itens 1 e 2, os quais foram 
depois aprovados por unanimidade. Os documentos com a 
proposta de política de remunerações do Banco e a 
remuneração a pagar aos órgãos de administração e de 
fiscalização do banco foi apresentada para análise e 
discussão, para posterior aprovação._______________________  

Após breve troca de impressões sobre os referidos 
documentos, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 
política de remunerações do Banco, bem como a proposta de 
remuneração para exercício de 2010, tal como consta nos 
documentos anexos os quais ficarão arquivados no banco.____ 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta 
Assembleia, pelas doze horas e trinta minutos e lavrada a 
presente acta que, por estar conforme, vai ser assinada, 
pela Presidente e pelo Secretário._________________________   
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