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17. CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

2017 2016

Caixa 337.534                335.912                

Bancos Centrais 954.129                454.821                

1.291.663            790.733                

     

18. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

2017 2016

Em instituições de crédito no país 312                          349                          

Em instituições de crédito no estrangeiro 30.480                   97.661                   

Valores a cobrar 125.668                214.585                

156.460                312.595                

     

19. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

2017 2016

Aplicações em outras instituições de crédito no país

Aplicações a muito curto prazo 39.742                    -                               

Empréstimos 39.220                   15.586                   

Operações de compra com acordo de revenda 379.705                848.044                

Aplicações subordinadas 35.011                   85.014                   

Outras aplicações 10.328                   5.881                      

504.006                954.525                

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro

Aplicações a muito curto prazo 388.327                180.347                

Aplicações a prazo 86.641                   67.371                   

Outras aplicações 274.837                294.438                

749.805                542.156                

1.253.811            1.496.681            

Crédito vencido - mais de 90 dias 661                          499                          

1.254.472            1.497.180            

     

A rubrica Bancos Centrais inclui nomeadamente o saldo junto dos Bancos Centrais, com vista a satisfazer as exigências legais de
reservas mínimas de caixa, calculadas com base no montante dos depósitos e outras responsabilidades efetivas. O regime de
constituição de reservas de caixa, de acordo com as diretrizes do Sistema Europeu de Bancos Centrais da Zona do Euro obriga à
manutenção de um saldo em depósito junto do Banco Central, equivalente a 1% sobre o montante médio dos depósitos e outras
responsabilidades, ao longo de cada período de constituição de reservas. Esta taxa é diferente para países fora da Zona Euro.

A rubrica Valores a cobrar representa, essencialmente, cheques sacados por terceiros sobre outras instituições de crédito e que se
encontram em cobrança. Os saldos desta rubrica são regularizados nos primeiros dias do mês seguinte.

A rubrica Aplicações em outras instituições de crédito no país - Operaçoes de compra com acordo de revenda refere-se na sua
totalidade a operações realizadas com o Banco de Investimento Imobiliário, S.A.
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(Milhares de euros)

2017 2016

Aplicações em outras instituições de crédito no país

Outras aplicações 1.010                      2.840                      

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro

Outras aplicações 269.284                275.180                

270.294                278.020                

(Milhares de euros)

2017 2016

Até 3 meses 827.992                529.922                

3 meses até 6 meses 479                          55.076                   

6 meses até 1 ano -                                1.654                      

1 ano até 5 anos 410.340                895.029                

Mais de 5 anos 15.000                   15.000                   

Duração indeterminada 661                          499                          

1.254.472            1.497.180            

     

20. CRÉDITOS A CLIENTES

Esta rubrica é analisada como segue:

(Milhares de euros)

2017 2016

Crédito ao setor público 713.433                807.373                

Crédito com garantias reais 18.928.322         19.963.817         

Crédito com outras garantias 3.146.466            3.191.180            

Crédito sem garantias 5.499.852            4.823.757            

Crédito sobre o estrangeiro 1.535.948            1.802.950            

Crédito tomado em operações de factoring 1.601.595            1.364.174            

Capital em locação 2.159.121            2.175.169            

33.584.737 34.128.420

Crédito vencido - menos de 90 dias 43.539                   78.030                   

Crédito vencido - mais de 90 dias 2.513.799            3.066.124            

36.142.075         37.272.574         

Imparidade para riscos de crédito (2.785.130)           (3.244.345)           

33.356.945         34.028.229         

     

No âmbito de operações de instrumentos financeiros derivados (IRS e CIRS) com contrapartes institucionais, e de acordo com o definido
nos respetivos contratos ("Cash collateral"), a rubrica Aplicações em instituições de crédito inclui os montantes a seguir detalhados:

Estes depósitos estão na posse das contrapartes e estão dados como colateral das referidas operações (IRS e CIRS), cuja reavaliação é
negativa para o Banco.

A análise da rubrica Aplicações em instituições de crédito pelo período remanescente das operações é a seguinte:
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