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I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária 

Na semana que terminou em 27 de Agosto de 2004, a posição líquida do Eurosistema em moeda 

estrangeira (rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) diminuiu EUR 0.1 mil milhões, 

passando para EUR 172 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 0.1 mil milhões, passando para 

EUR 67.9 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) diminuiu 

EUR 2.2 mil milhões, passando para EUR 460 mil milhões. As responsabilidades para com a 

Administração Pública (rubrica 5.1 do passivo) aumentaram EUR 18.2 mil milhões, passando para 

EUR 68.4 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 13 mil milhões, passando para EUR 333 mil milhões. 

Na quarta-feira, 25 de Agosto de 2004, venceu uma operação principal de refinanciamento no 

valor de EUR 246 mil milhões e foi liquidada uma nova operação no montante de EUR 259 mil milhões.  

Na quinta-feira, 26 de Agosto de 2004, venceu uma operação principal de refinanciamento de 

prazo alargado no valor de EUR 25 mil milhões e foi liquidada uma nova operação no montante de 

EUR 25 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 praticamente nulo, ou seja, aproximadamente 

igual ao da 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) diminuiu EUR 2.4 mil milhões, passando para 

EUR 137.9 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 127 382 0  1 Notas em circulação 459 951 -2 234
    

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

2.1 Fundo Monetário Internacional 27 759 -72 2.1 Depósitos à ordem
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, (incluindo reservas obrigatórias) 137 882 -2 448

empréstimos e outros 142 250 -2 929 2.2 Facilidade de depósito 30 5
170 009 -3 001  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 16 843 -261  2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 0 -1

  137 912 -2 444
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros

4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 7 846 585 3
125 0

4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0  
7 846 585  4 Certificados de dívida emitidos 1 054 0

5  
5

5.1 Operações principais de refinanciamento 259 000 13 000 5.1 Administração Pública 68 390 18 175
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 74 999 2  5.2 Outras 5 605 -312
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0  0  73 995 17 863
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 46 46  6 8 952 -64
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 2 1  

334 047 13 049 7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em ME 226 -18

6 1 127 -288  8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em ME
 8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 8 770 -3 099

7 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros 67 942 80 8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0
 8 770 -3 099

8 Crédito à Administração Pública expresso em euros 42 086 0  
 9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 5 896 0

9 Outros activos 114 594 -264
 10 Outras responsabilidades 55 018 -105
 
 11 Contas de reavaliação 70 205 0
 
 12 Capital e reservas 59 772 1
 
 
 
 

  

    
TOTAL DO ACTIVO 881 876 9 900 TOTAL DO PASSIVO 881 876 9 900
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
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