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I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária 

Na semana que terminou em 20 de Maio de 2005, a redução de EUR 33 milhões na rubrica ouro e 

ouro a receber (rubrica 1 do activo) reflecte uma venda de ouro por um banco central do 

Eurosistema, em conformidade com o "Central Bank Gold Agreement" (acordo dos bancos centrais 

sobre o ouro), de 27 de Setembro de 2004. 

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7, 8 e 

9 do passivo) aumentou EUR 0.1 mil milhões, passando para EUR 159.6 mil milhões, devido a 

transacções de carteira e em nome de clientes. 

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema emitidos por residentes na área do euro e 

expressos em euros (rubrica 7 do activo) aumentaram EUR 1.3 mil milhões, passando para 

EUR 82.4 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) diminuiu 

EUR 2.5 mil milhões, passando para EUR 510.9 mil milhões. As responsabilidades para com a 

Administração Pública (rubrica 5.1 do passivo) aumentaram EUR 2.3 mil milhões, passando para 

EUR 52.5 mil milhões. 

 

II. Rubricas relacionadas com operações de política monetária 

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do activo menos rubricas 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) aumentaram EUR 5 mil milhões, passando para EUR 362.5 mil milhões. 

Na quarta-feira, 18 de Maio de 2005, venceu uma operação principal de refinanciamento no valor 

de EUR 267.5 mil milhões e foi liquidada uma nova operação no montante de EUR 272.5 mil milhões. 

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do activo) e à facilidade 

permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi quase nulo, permanecendo aproximadamente 

igual à semana anterior. 
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III. Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro 

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito 

do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) aumentou EUR 6.1 mil milhões, passando para 

EUR 147.9 mil milhões. 

 



ACTIVO Situação em Diferença em relação à  PASSIVO Situação em Diferença em relação à 
semana anterior semana anterior 

resultante de operações   resultante de operações
      

1 Ouro e ouro a receber 127 344 -33  1 Notas em circulação 510 949 -2 535
    

2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME
 2

2.1 Fundo Monetário Internacional 22 327 -119 2.1 Depósitos à ordem
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, (incluindo reservas obrigatórias) 147 939 6 119

empréstimos e outros 133 875 622 2.2 Facilidade de depósito 33 6
156 202 503  2.3 Depósitos a prazo 0  0

2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME 20 065 -213  2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 1 1

  147 973 6 126
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros

4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 8 806 -77 3
140 0

4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0  
8 806 -77  4 Certificados de dívida emitidos 0 0

5  
5

5.1 Operações principais de refinanciamento 272 503 5 003 5.1 Administração Pública 52 471 2 304
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 90 000 0  5.2 Outras 6 854 -184
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0  0  59 325 2 120
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 1 -8  6 9 479 201
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 2 -16  

362 506 4 979 7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em ME 259 -44

6 2 956 196  8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em ME
 8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 10 723 285

7 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros 82 433 1 326 8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0
 10 723 285

8 Crédito à Administração Pública expresso em euros 41 184 0  
 9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 5 701 0

9 Outros activos 128 308 181
 10 Outras responsabilidades 55 051 708
 
 11 Contas de reavaliação 71 961 0
 
 12 Capital e reservas 58 243 1
 
 
 
 

  

    
TOTAL DO ACTIVO 929 804 6 862 TOTAL DO PASSIVO 929 804 6 862
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
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