
RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

2017 2016

Crédito sem garantias 13.779                   29.130                   

Crédito sobre o estrangeiro 119                          594                          

Crédito tomado em operações de factoring 74                              -                               

Capital em locação 95                             24                             

14.067                   29.748                   

     

(Milhares de euros)

2017 2016

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

De emissores públicos 4.059.084            3.094.852            

De outros emissores 1.023.977            1.211.059            

5.083.061            4.305.911            

Títulos vencidos 3.722                      18.022                   

Imparidade para títulos vencidos (3.722)                     (13.079)                  

5.083.061            4.310.854            

Ações e outros títulos de rendimento variável 1.826.682            1.922.853            

6.909.743            6.233.707            

Derivados de negociação 696.214                826.157                

7.605.957            7.059.864            

     

21. ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO, OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA
NEGOCIAÇÃO AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS E ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA
VENDA

A análise da recuperação de créditos e de juros, efetuada no decorrer dos exercícios de 2017 e 2016, apresentada por tipo de crédito, é a
seguinte:

A rubrica de Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor através de
resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda é analisada como segue:

A rubrica Derivados de negociação incluía em 31 de dezembro de 2016 a valorização dos derivados embutidos destacados de acordo
com a política contabilística descrita na nota 1 c), no montante de Euros 142.000.
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

Detidos Ao justo valor Disponíveis

para através de para

negociação  resultados venda Total

Títulos de rendimento fixo:

Obrigações de emissores públicos

   Nacionais 10.035                        142.336                2.820.068            2.972.439            

   Estrangeiros 237                                -                               4.236                      4.473                      

Obrigações de outros emissores

   Nacionais 2.412                            -                               761.586                763.998                

   Estrangeiros 60.464                         -                               203.237                263.701                

Bilhetes do tesouro e outros títulos de dívida pública

   Nacionais  -                                     -                               584.906                584.906                

   Estrangeiros  -                                     -                               497.266                497.266                

73.148                        142.336                4.871.299            5.086.783            

Imparidade para títulos vencidos  -                                     -                               (3.722)                     (3.722)                     

73.148                        142.336                4.867.577            5.083.061            

Títulos de rendimento variável:

Ações de empresas

   Nacionais 427                                -                               29.818                   30.245                   

   Estrangeiros  -                                     -                               9.394                      9.394                      

Unidades de participação  -                                     -                               1.786.193            1.786.193            

Outros títulos 850                                -                                -                               850                          

1.277                            -                               1.825.405            1.826.682            

Derivados de negociação 696.214                      -                                -                               696.214                

770.639                     142.336                6.692.982            7.605.957            

Nível 1 73.575                        142.336                4.610.516            4.826.427            

Nível 2 409.153                      -                               219.114                628.267                

Nível 3 287.911                      -                               1.863.352            2.151.263            

         

         

2017

Em 31 de dezembro de 2017, a análise dos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para
negociação ao justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, líquida de imparidade, por tipologia de
ativo, é a seguinte:
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

Detidos Ao justo valor Disponíveis

para através de para

negociação  resultados venda Total

Títulos de rendimento fixo

  Obrigações de emissores públicos

      Nacionais 11.803                        146.664                2.242.580            2.401.047            

      Estrangeiros 36.707                         -                               2.170                      38.877                   

  Obrigações de outros emissores

      Nacionais 8.990                            -                               854.866                863.856                

      Estrangeiros 63.503                         -                               301.722                365.225                

  Bilhetes do Tesouro e outros títulos

      Nacionais 5.642                            -                               649.286                654.928                

126.645                     146.664                4.050.624            4.323.933            

Imparidade para títulos vencidos  -                                     -                               (13.079)                  (13.079)                  

126.645                     146.664                4.037.545            4.310.854            

Títulos de rendimento variável

  Ações de empresas

      Nacionais 356                                -                               41.507                   41.863                   

      Estrangeiras  -                                     -                               6.208                      6.208                      

  Unidades de participação 14                                  -                               1.874.383            1.874.397            

  Outros títulos 385                                -                                -                               385                          

755                                -                               1.922.098            1.922.853            

Derivados de negociação 826.157                      -                                -                               826.157                

953.557                     146.664                5.959.643            7.059.864            

Nível 1 123.423                     146.664                3.564.725            3.834.812            

Nível 2 225.923                      -                               429.590                655.513                

Nível 3 604.211                      -                               1.965.328            2.569.539            

2016

As carteiras de ativos financeiros detidos para negociação e disponíveis para venda são registadas ao justo valor, de acordo com a
política contabilística descrita na nota 1 c).

Conforme descrito na política contabilística referida na nota 1 c), a carteira de ativos financeiros disponíveis para venda é apresentada
ao seu valor de mercado, sendo o respetivo justo valor registado por contrapartida de reservas de justo valor. A 31 de dezembro de
2017, a reserva de justo valor é positiva em Euros 37.394.000 (31 de dezembro de 2016: negativa de Euros 138.490.000).

Em 31 de dezembro de 2017, as rubricas Ativos financeiros detidos para negociação e Ativos financeiros disponíveis para venda incluem
obrigações emitidas com diferentes níveis de subordinação, e a tranche mais subordinada, associadas às operações de securitização
tradicionais, referidas na nota 1 c) 6) i), nos montantes de Euros 5.972.000 (31 de dezembro de 2016: Euros 6.104.000) e Euros
114.981.000 (31 de dezembro de 2016: Euros 120.194.000), respetivamente.

Em 31 de dezembro de 2016, a análise dos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para
negociação ao justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, líquida de imparidade, por tipologia de
ativo, é a seguinte:
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

 A análise dos ativos ]nanceiros disponíveis para venda, com referência a 31 de dezembro de 2017, é a seguinte:

(Milhares de euros)

Custo 

amortizado Ajustamentos

Custo líquido de cobertura Fair value

amortizado Imparidade de imparidade de justo valor reserves Total

Títulos de rendimento fixo:

Obrigações de emissores públicos

   Nacionais 2.740.250             -                               2.740.250                 145.003                (65.185)                  2.820.068            

   Estrangeiros 4.157                       -                               4.157                            -                               79                             4.236                      

Obrigações de outros emissores

   Nacionais (*) 833.060                (87.369)                  745.691                     6                                12.167                   757.864                

   Estrangeiros 171.555                (14.823)                  156.732                     (391)                         46.896                   203.237                

Bilhetes do Tesouro e outros títulos

    da Dívida Pública

   Nacionais 585.072                 -                               585.072                      -                               (166)                         584.906                

   Estrangeiros 497.770                 -                               497.770                      -                               (504)                         497.266                

4.831.864            (102.192)               4.729.672                 144.618                (6.713)                     4.867.577            

Títulos de rendimento variável:

Ações de empresas

   Nacionais 95.249                   (73.106)                  22.143                         -                               7.675                      29.818                   

   Estrangeiros 7.205                      (150)                         7.055                            -                               2.339                      9.394                      

Unidades de participação 2.266.394            (514.294)               1.752.100                  -                               34.093                   1.786.193            

2.368.848            (587.550)               1.781.298                  -                               44.107                   1.825.405            

7.200.712            (689.742)               6.510.970                 144.618                37.394                   6.692.982            

(*) Esta rubrica inclui o montante relativo a imparidade para títulos vencidos.      

2017
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

A análise dos ativos financeiros disponíveis para venda, com referência a 31 de dezembro de 2016, é a seguinte:

(Milhares de euros)

Custo 

amortizado Ajustamentos

Custo líquido de cobertura Reserva

amortizado Imparidade de imparidade de justo valor justo valor Total

Títulos de rendimento fixo:

Obrigações de emissores públicos

   Nacionais 2.407.771             -                               2.407.771                 60.008                   (225.199)               2.242.580            

   Estrangeiros 2.087                       -                               2.087                            -                               83                             2.170                      

Obrigações de outros emissores

   Nacionais  (*) 973.806                (130.588)               843.218                     (942)                         (489)                         841.787                

   Estrangeiros 278.788                (16.459)                  262.329                     (210)                         39.603                   301.722                

Bilhetes do Tesouro e outros títulos

  da Dívida Pública

   Nacionais 649.256                 -                               649.256                      -                               30                             649.286                

4.311.708            (147.047)               4.164.661                 58.856                   (185.972)               4.037.545            

Títulos de rendimento variável:

Ações de empresas

   Nacionais 116.699                (86.197)                  30.502                         -                               11.005                   41.507                   

   Estrangeiras 5.670                      (150)                         5.520                            -                               688                          6.208                      

Unidades de participação 2.323.126            (484.532)               1.838.594                  -                               35.789                   1.874.383            

2.445.495            (570.879)               1.874.616                  -                               47.482                   1.922.098            

6.757.203            (717.926)               6.039.277                 58.856                   (138.490)               5.959.643            

(*) Esta rubrica inclui o montante relativo a imparidade para títulos vencidos.      

2016
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos de Rendimento fixo:

Obrigações de emissores públicos

   Nacionais 2.839.539                 132.900                 -                               2.972.439            

   Estrangeiros 4.460                           13                              -                               4.473                      

Obrigações de outros emissores

   Nacionais  (*) 667.665                     75.782                   16.829                   760.276                

   Estrangeiros 230.994                     3.317                      29.390                   263.701                

Bilhetes do tesouro e outros títulos de dívida pública

   Nacionais 584.906                      -                                -                               584.906                

   Estrangeiros 497.266                      -                                -                               497.266                

4.824.830                 212.012                46.219                   5.083.061            

Títulos de rendimento variável:

Ações de empresas

   Nacionais 1.541                           7.102                      21.602                   30.245                   

   Estrangeiras  -                                     -                               9.394                      9.394                      

Unidades de participação 56                                  -                               1.786.137            1.786.193            

Outros títulos  -                                     -                               850                          850                          

1.597                           7.102                      1.817.983            1.826.682            

Derivados de Negociação  -                                    409.153                287.061                696.214                

4.826.427                 628.267                2.151.263            7.605.957            

(*) Esta rubrica inclui o montante relativo a imparidade para títulos vencidos.

       

2017

A análise dos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor através de
resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, líquida de imparidade, por níveis de valorização, com referência a 31 de
dezembro de 2017, é a seguinte:
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos de Rendimento fixo

Obrigações de emissores públicos

    Nacionais 2.284.795                 116.252                 -                               2.401.047            

    Estrangeiros 38.864                        13                              -                               38.877                   

  Obrigações de outros emissores

      Nacionais  (*) 639.463                     179.121                32.193                   850.777                

      Estrangeiros 197.275                     137.783                30.167                   365.225                

Bilhetes do tesouro e outros títulos de dívida pública

      Nacionais 654.928                      -                                -                               654.928                

3.815.325                 433.169                62.360                   4.310.854            

Títulos de rendimento variável

Ações de empresas

    Nacionais 19.428                         -                               22.435                   41.863                   

    Estrangeiras  -                                     -                               6.208                      6.208                      

Unidades de participação 59                                  -                               1.874.338            1.874.397            

Outros títulos  -                                     -                               385                          385                          

19.487                         -                               1.903.366            1.922.853            

Derivados de Negociação  -                                    222.344                603.813                826.157                

3.834.812                 655.513                2.569.539            7.059.864            

(*) Esta rubrica inclui o montante relativo a imparidade para títulos vencidos.

       

2016

A análise dos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor através de
resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, líquida de imparidade, por níveis de valorização, com referência a 31 de
dezembro de 2016, é a seguinte:

Conforme disposto na IFRS 13, os instrumentos financeiros estão mensurados de acordo com os níveis de valorização descritos na nota
43.

Durante o exercício de 2017 foram reclassificados do nível 2 para o nível 1 títulos no montante de Euros 40.349.000 (31 de dezembro de
2016: Euros 9.822.000) que passaram a cumprir com os requisitos deste nível, conforme descrito na nota 43.

Os títulos de rendimento variável classificados no nível 3 incluem unidades de participação em fundos de reestruturação (descritos na
nota 50) no montante de Euros 1.022.068.000 (31 de dezembro de 2016: Euros 1.113.482.000), cujo valor contabilístico resultou da
última comunicação por parte da respetiva Sociedade Gestora relativamente ao Valor Líquido Global do Fundo (VLGF) o qual, em 31 de
dezembro de 2017, corresponde ao VLGF com referência a essa data, com exceção do fundo Vega o qual se reporta a 31 de dezembro
2016 e 30 de junho de 2017, respetivamente, após a consideração dos efeitos resultantes das últimas auditorias efetuadas. O
património desses fundos resulta de um conjunto diversificado de ativos e passivos valorizados, nas respetivas contas, ao justo valor
determinado com base em metodologias internas utilizadas pela sociedade gestora. Não sendo praticável apresentar uma análise de
sensibilidade às diferentes componentes dos respetivos pressupostos utilizados pelas sociedades gestoras e na determinação do justo
valor subjacente ao VLGF destes fundos, refira-se que uma variação de 10% do VLGF tem um impacto de Euros 102.207.000 (31 de
dezembro de 2016: Euros 111.348.000) nos Capitais Próprios do Banco. Este impacto inclui o efeito em Reservas de justo valor de Euros
13.603.000 (31 de dezembro de 2016: Euros 41.542.000) e em Resultados de Euros 88.604.000 (31 de dezembro de 2016: Euros
75.252.000).

Adicionalmente, as unidades de participação de nível 3 em 31 de dezembro de 2017 incluem investimentos em Fundos de Investimento
Imobiliários no montante de Euros 705.702.000 (31 de dezembro de 2016: Euros 635.440.000), que por sua vez incluem Euros
680.030.000 (31 de dezembro de 2016: Euros: 610.305.000) correspondentes a fundos detidos maioritariamente pelo Banco.

Os instrumentos classificados no nível 3 têm associados ganhos líquidos não realizados no montante de Euros 44.781.000 (31 de
dezembro de 2016: Euros 41.754.000) registados em Reservas de justo valor. O montante de imparidade registado nestes títulos
ascende a Euros 665.392.000 em 31 de dezembro de 2017 (31 de dezembro de 2016: Euros 668.662.000).
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

 A análise do impacto das reclassi]cações efetuadas em períodos anteriores até 31 de dezembro de 2017 é a seguinte:

(Milhares de euros)

Valor de balanço Justo valor Valor de balanço Justo valor Diferença

Ativos financeiros detidos para negociação para:

Ativos financeiros disponíveis para venda 196.800                196.800                      -                                -                                -                               

Ativos financeiros detidos até à maturidade 2.144.892            2.144.892                 188.014                184.457                (3.557)                     

Ativos financeiros disponíveis para venda para:

Crédito titulado a clientes 2.592.280            2.592.280                 4.375                      4.313                      (62)                           

Ativos financeiros detidos até à maturidade 627.492                627.492                     74.304                   80.191                   5.887                      

5.561.464            5.561.464                 266.693                268.961                2.268                      

(Milhares de euros)

Reserva

justo valor

Ativos financeiros detidos para negociação para:

Ativos financeiros disponíveis para venda 411                           -                               411                          

Ativos financeiros detidos até à maturidade 3.183                       -                               3.183                      

Ativos financeiros disponíveis para venda para:

Crédito titulado a clientes 127                           -                               127                          

Ativos financeiros detidos até à maturidade 3.262                      252                          3.514                      

6.983                      252                          7.235                      

(Milhares de euros)

Resultados

do exercício

Variação Resultados Reservas Capitais

justo valor transitados justo valor próprios

Ativos financeiros detidos para negociação para:

Ativos financeiros detidos até à maturidade 14.550                        (18.107)                   -                               (3.557)                     

Ativos financeiros disponíveis para venda para:

Crédito titulado a clientes (62)                                 -                                -                               (62)                           

Ativos financeiros detidos até à maturidade  -                                     -                               5.887                      5.887                      

14.488                        (18.107)                  5.887                      2.268                      

Resultados do 
exercício Variação

Juros
Capitais 
próprios

À data da reclassificação 2017

Os montantes contabilizados em resultados e em reservas de justo valor, em 31 de dezembro de 2017, relativos aos ativos financeiros
reclassificados em exercícios anteriores, são os seguintes:

Caso não tivessem ocorrido as reclassificações descritas anteriormente, os montantes adicionais reconhecidos em capitais próprios em
31 de dezembro de 2017, seriam os seguintes:
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

Valor de balanço Justo valor Valor de balanço Justo valor Diferença

Ativos financeiros detidos para negociação para:

Ativos financeiros disponíveis para venda 196.800                196.800                     17.744                   17.744                    -                               

Ativos financeiros detidos até à maturidade 2.144.892            2.144.892                 237.513                219.406                (18.107)                  

Ativos financeiros disponíveis para venda para:

Crédito titulado a clientes 2.592.280            2.592.280                 4.375                      4.375                       -                               

Ativos financeiros detidos até à maturidade 627.492                627.492                     73.918                   80.922                   7.004                      

5.561.464            5.561.464                 333.550                322.447                (11.103)                  

(Milhares de euros)

Resultados do

exercício

Reservas Capitais

Juros justo valor próprios

Ativos financeiros detidos para negociação para:

Ativos financeiros disponíveis para venda 490                          (791)                         (301)                         

Ativos financeiros detidos até à maturidade 4.907                       -                               4.907                      

Ativos financeiros disponíveis para venda para:

Crédito titulado a clientes 120                           -                               120                          

Ativos financeiros detidos até à maturidade 3.262                      252                          3.514                      

8.779                      (539)                         8.240                      

(Milhares de euros)

Resultados

do exercício

Variação Resultados Reservas Capitais

justo valor transitados justo valor próprios

Ativos financeiros detidos para negociação para:

Ativos financeiros disponíveis para venda (791)                             55                             736                           -                               

Ativos financeiros detidos até à maturidade (11.716)                      (6.391)                      -                               (18.107)                  

Ativos financeiros disponíveis para venda para:

Ativos financeiros detidos até à maturidade  -                                     -                               7.004                      7.004                      

(12.507)                      (6.336)                     7.740                      (11.103)                  

Variação

À data da reclassificação 2016

Os montantes contabilizados em resultados e em reservas de justo valor, em 31 de dezembro de 2016, relativos aos ativos financeiros
reclassificados, são os seguintes:

A análise do impacto destas reclassificações à data de 31 de dezembro de 2016 é a seguinte:

Caso não tivessem ocorrido as reclassificações descritas anteriormente, os montantes adicionais reconhecidos em capitais próprios em
31 de dezembro de 2016, seriam os seguintes:
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

2017 2016

Saldo em 1 de janeiro 717.926                452.897                

Transferências  -                               2.109                      

Dotação por resultados 70.310                   295.304                

Utilização de imparidade (107.500)               (22.780)                  

Outras variações 9.006                      (9.604)                     

Saldo em 31 de dezembro 689.742                717.926                

     

Os movimentos da imparidade da carteira de ativos financeiros disponíveis para venda são analisados como segue:

O Banco reconhece imparidade nos ativos financeiros disponíveis para venda sempre que se verifique uma quebra prolongada ou
significativa no seu justo valor ou quando se prevê existir um impacto nos fluxos de caixa futuros dos ativos. Esta avaliação implica, por
parte do Banco, um julgamento o qual tem em consideração, entre outros fatores, a volatilidade dos preços dos títulos.

Assim, como consequência do reduzido nível de liquidez e da significativa volatilidade dos mercados financeiros, foram tidos em
consideração na determinação da existência de imparidade os seguintes fatores:

- Instrumentos de capital: (i) desvalorizações superiores a 30% face ao valor de aquisição; ou (ii) valor de mercado inferior ao valor de
aquisição por um período superior a 12 meses;
- Instrumentos de dívida: sempre que exista evidência objetiva de eventos com impacto no valor recuperável dos fluxos de caixa futuros
destes ativos.
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

Inferior a três Entre três meses Entre um e Superior a

meses e um ano cinco anos cinco anos Indeterminado Total

Títulos de rendimento fixo:

Obrigações de emissores públicos

  Nacionais  -                               113.831                1.134.958                 1.723.650             -                               2.972.439            

  Estrangeiros  -                               52                             1.512                           2.909                       -                               4.473                      

Obrigações de outros emissores

  Nacionais 27.848                    -                               642.092                     90.336                   3.722                      763.998                

  Estrangeiros  -                                -                               50.115                        213.586                 -                               263.701                

Bilhetes do Tesouro e outros títulos

  da Dívida Pública

  Nacionais 89.554                   495.352                 -                                     -                                -                               584.906                

  Estrangeiros  -                               497.266                 -                                     -                                -                               497.266                

117.402                1.106.501            1.828.677                 2.030.481            3.722                      5.086.783            

Imparidade para títulos vencidos  -                                -                                -                                     -                               (3.722)                     (3.722)                     

117.402                1.106.501            1.828.677                 2.030.481             -                               5.083.061            

Títulos de rendimento variável

Ações de empresas

      Nacionais  -                                -                                -                                     -                               30.245                   30.245                   

      Estrangeiras  -                                -                                -                                     -                               9.394                      9.394                      

Unidades de participação  -                               3.455                      170.770                     1.604.393            7.575                      1.786.193            

Outros títulos  -                                -                                -                                     -                               850                          850                          

 -                               3.455                      170.770                     1.604.393            48.064                   1.826.682            

117.402                1.109.956            1.999.447                 3.634.874            48.064                   6.909.743            

   

2017

A análise da carteira de títulos incluídos nos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para
negociação ao justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, por maturidade, em 31 de dezembro de
2017, é a seguinte:
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

Inferior a três Entre três meses Entre um e Superior a

meses e um ano cinco anos cinco anos Indeterminado Total

Títulos de rendimento fixo

Obrigações de emissores públicos

      Nacionais  -                               54.905                   493.948                     1.852.194             -                               2.401.047            

      Estrangeiros  -                               36.465                   338                               2.074                       -                               38.877                   

Obrigações de outros emissores

      Nacionais  -                               68.737                   552.191                     224.906                18.022                   863.856                

      Estrangeiros 49.642                    -                               52.028                        263.555                 -                               365.225                

Bilhetes do Tesouro e outros títulos

   da Dívida Pública

      Nacionais 98.638                   556.290                 -                                     -                                -                               654.928                

148.280                716.397                1.098.505                 2.342.729            18.022                   4.323.933            

Imparidade para títulos vencidos  -                                -                                -                                     -                               (13.079)                  (13.079)                  

148.280                716.397                1.098.505                 2.342.729            4.943                      4.310.854            

Títulos de rendimento variável

Ações de empresas

      Nacionais  -                                -                                -                                     -                               41.863                   41.863                   

      Estrangeiras  -                                -                                -                                     -                               6.208                      6.208                      

Unidades de participação  -                               102.425                122.842                     1.648.828            302                          1.874.397            

Outros títulos  -                                -                                -                                    385                           -                               385                          

 -                               102.425                122.842                     1.649.213            48.373                   1.922.853            

148.280                818.822                1.221.347                 3.991.942            53.316                   6.233.707            

   

2016

A análise da carteira de títulos incluídos nos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para
negociação ao justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, por maturidade, em 31 de dezembro de
2016, é a seguinte:
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

Outros Ativos Títulos

Obrigações Ações Financeiros Vencidos Total

Têxteis  -                                -                                     -                               203                          203                          

Madeira e cortiça  -                                -                                     -                               998                          998                          

Químicas 26.753                    -                                     -                                -                               26.753                   

Construção  -                                -                                     -                               2.394                      2.394                      

Comércio por grosso 49.619                   852                                -                               126                          50.597                   

Restaurantes e Hotéis  -                               46                                  -                                -                               46                             

Transportes 426.280                2.168                            -                                -                               428.448                

Telecomunicações  -                               6.390                            -                                -                               6.390                      

Serviços

  Intermediação financeira (*) 281.427                17.001                        1.744.650             -                               2.043.078            

  Atividades imobiliárias  -                                -                                    41.543                    -                               41.543                   

  Atividades de consultoria, científicas e técnicas 111.382                365                                -                                -                               111.747                

  Atividades administrativas e dos serviços de apoio  -                               12.779                         -                                -                               12.779                   

  Administração pública 111.833                 -                                     -                                -                               111.833                

  Atividades artísticas, desportivas e recreativas 16.683                   16                                  -                                -                               16.699                   

  Outros serviços  -                               22                                  -                               1                                23                             

Outras atividades internacionais  -                                -                                    850                           -                               850                          

1.023.977            39.639                        1.787.043            3.722                      2.854.381            

Títulos de emissores públicos 2.976.912             -                                    1.082.172             -                               4.059.084            

Imparidade para títulos vencidos  -                                -                                     -                               (3.722)                     (3.722)                     

4.000.889            39.639                        2.869.215             -                               6.909.743            

       

2017

(*) A rubrica Outros ativos financeiros inclui fundos de reestruturação no montante de Euros 1.022.068.000 que estão classificados no setor de atividade
Serviços - Intermediação financeira, mas que apresentam como segmento core o identificado na nota 50.

A análise da carteira de títulos incluídos nos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para
negociação ao justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, por setor de atividade, à data de 31 de
dezembro de 2017, é a seguinte:
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

Outros Ativos Títulos

Obrigações Ações Financeiros Vencidos Total

Têxteis  -                                -                                     -                               203                          203                          

Madeira e cortiça  -                                -                                     -                               998                          998                          

Papel, artes gráficas e editoras  -                               11                                  -                                -                               11                             

Químicas 26.193                    -                                     -                                -                               26.193                   

Eletricidade e gás 8.742                       -                                     -                                -                               8.742                      

Construção  -                                -                                     -                               2.395                      2.395                      

Comércio por grosso  -                               655                                -                               126                          781                          

Restaurantes e Hotéis  -                               46                                  -                                -                               46                             

Transportes 235.066                766                                -                                -                               235.832                

Telecomunicações  -                               21.020                         -                                -                               21.020                   

Serviços

  Intermediação financeira (*) 658.535                14.992                        1.831.147            14.299                   2.518.973            

  Atividades imobiliárias  -                                -                                    43.251                    -                               43.251                   

  Atividades de consultoria, científicas e técnicas 176.390                102                                -                                -                               176.492                

  Atividades administrativas e dos serviços de apoio  -                               10.441                         -                                -                               10.441                   

  Saúde e atividades de serviços coletivos 89.450                    -                                     -                                -                               89.450                   

  Atividades artísticas, desportivas e recreativas 16.683                   16                                  -                                -                               16.699                   

  Outros serviços  -                               22                                  -                               1                                23                             

Outras atividades internacionais  -                                -                                    384                           -                               384                          

1.211.059            48.071                        1.874.782            18.022                   3.151.934            

Títulos de emissores públicos 2.439.924             -                                    654.928                 -                               3.094.852            

Imparidade para títulos vencidos  -                                -                                     -                               (13.079)                  (13.079)                  

3.650.983            48.071                        2.529.710            4.943                      6.233.707            

    

2016

(*) A rubrica Outros ativos financeiros inclui fundos de reestruturação no montante de Euros 1.113.482.000 que estão classificados no setor de atividade
Serviços - Intermediação financeira, mas que apresentam como segmento core o identificado na nota 50.

O Banco, no âmbito da gestão do risco de liquidez (nota 46), possui um conjunto de ativos elegíveis para desconto junto do Banco
Central Europeu e outros Bancos Centrais dos países onde opera, nos quais se incluem títulos de rendimento fixo. Em 31 de dezembro
de 2017, esta rubrica inclui Euros 40.821.000 (31 de dezembro de 2016: Euros 39.221.000) de títulos incluídos na pool da política
monetária do BCE.

A análise da carteira de títulos incluídos nos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para
negociação ao justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, por setor de atividade, à data de 31 de
dezembro de 2016, é a seguinte:
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

Inferior a três Entre três meses Superior a Passivo

meses e um ano um ano Total Ativo  (nota 33)

Derivados de taxa de juro:

Mercado de balcão:

Swaps de taxa de juro 342.339                610.766                8.587.986                 9.541.091            399.731                332.398                

Opções de taxa de juro (compra)  -                               83.417                   89.285                        172.702                456                           -                               

Opções de taxa de juro (venda)  -                                -                               89.285                        89.285                    -                               397                          

Outros contratos de taxa de juro 567                          4.070                      112.555                     117.192                1.947                      688                          

342.906                698.253                8.879.111                 9.920.270            402.134                333.483                

Transacionados em Bolsa:

Futuros de taxa de juro 110.808                 -                                -                                    110.808                 -                                -                               

Derivados de moeda:

Mercado de balcão:

Contratos a prazo de moeda (Fwd) 81.068                   57.208                   35                                 138.311                1.360                      669                          

Swaps de moeda 964.396                403.366                 -                                    1.367.762            2.998                      16.096                   

Opções cambiais (compra) 11.168                   61.638                    -                                    72.806                   1.539                       -                               

Opções cambiais (venda) 10.746                   61.638                    -                                    72.384                    -                               1.514                      

1.067.378            583.850                35                                 1.651.263            5.897                      18.279                   

Derivados de moeda e taxa de juro:

Mercado de balcão:

Swaps de moeda e taxa de juro  -                               224.675                371.152                      -                                -                               22.288                   

Derivados de ações/índices:

Mercado de balcão:

Swaps de ações/índices 345.574                1.323.637            1.251.343                 2.920.554            8.406                      4.184                      

Outras opções ações/índices (compra)  -                                -                               16.864                        16.864                   15.588                    -                               

Outras opções ações/índices (venda)  -                                -                               16.864                        16.864                    -                                -                               

345.574                1.323.637            1.285.071                 2.954.282            23.994                   4.184                      

Transacionados em Bolsa:

Futuros sobre ações 500.045                181.357                 -                                    681.402                 -                                -                               

Derivados de commodities:

Transacionados em Bolsa:

Futuros de commodities 13.353                    -                                -                                    13.353                    -                                -                               

Derivados de crédito:

Mercado de balcão:

Credit Default Swaps (CDS) 214.950                177.800                428.310                     821.060                264.189                2.988                      

Outros derivados de crédito (venda)  -                                -                               68.908                        68.908                    -                                -                               

214.950                177.800                497.218                     889.968                264.189                2.988                      

Total de derivados transacionados em:

Mercado de balcão 1.970.808            3.008.215            11.032.587              16.011.610         696.214                381.222                

Bolsa 624.206                181.357                 -                                    805.563                 -                                -                               

Derivados embutidos  -                               158                          

2.595.014            3.189.572            11.032.587              16.817.173         696.214                381.380                

     

2017

Nocionais (prazo remanescente) Justo valor

A análise da carteira de derivados de negociação, por maturidades, em 31 de dezembro de 2017, é a seguinte:
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RELATÓRIO E CONTAS 2017 

(Milhares de euros)

Inferior a três Entre três meses Superior a Passivo

meses e um ano um ano Total Ativo  (nota 33)

Derivados de taxa de juro:

Mercado de balcão:

Swaps de taxa de juro 87.571                   923.914                8.882.225                 9.893.710            502.555                461.649                

Opções de taxa de juro (compra)  -                               85.442                   83.509                        168.951                29                              -                               

Opções de taxa de juro (venda)  -                               2.025                      83.509                        85.534                    -                               739                          

Outros contratos de taxa de juro  -                               4.986                      18.885                        23.871                   541                          574                          

87.571                   1.016.367            9.068.128                 10.172.066         503.125                462.962                

Transacionados em Bolsa:

Futuros de taxa de juro 201.384                18.973                    -                                    220.357                 -                                -                               

Derivados de moeda:

Mercado de balcão:

Contratos a prazo de moeda (Fwd) 69.014                   121.792                 -                                    190.806                2.541                      1.419                      

Swaps de moeda 1.942.251            956.930                 -                                    2.899.181            28.256                   52.288                   

Opções cambiais (compra) 41.232                   37.730                   42.798                        121.760                3.112                       -                               

Opções cambiais (venda) 42.009                   37.730                   42.798                        122.537                 -                               3.447                      

2.094.506            1.154.182            85.596                        3.334.284            33.909                   57.154                   

Derivados de moeda e taxa de juro:

Mercado de balcão:

Swaps de moeda e taxa de juro  -                               178.371                358.768                     537.139                18.211                   52                             

Derivados de ações/índices:

Mercado de balcão:

Swaps de ações/índices 644.404                958.302                1.651.783                 3.254.489            29.068                   7.799                      

Outras opções ações/índices (compra)  -                                -                               16.864                        16.864                   13.671                    -                               

Outras opções ações/índices (venda)  -                                -                               16.864                        16.864                    -                                -                               

644.404                958.302                1.685.511                 3.288.217            42.739                   7.799                      

Transacionados em Bolsa:

Futuros sobre ações 249.929                 -                                -                                    249.929                 -                                -                               

Derivados de commodities:

Transacionados em Bolsa:

Futuros de commodities 74.499                    -                                -                                    74.499                    -                                -                               

Derivados de crédito:

Mercado de balcão:

Credit Default Swaps (CDS) 221.900                567.000                828.544                     1.617.444            228.031                6.516                      

Outros derivados de crédito (venda)  -                                -                               55.419                        55.419                    -                                -                               

221.900                567.000                883.963                     1.672.863            228.031                6.516                      

Total de derivados transacionados em:

Mercado de balcão 3.048.381            3.874.222            12.081.966              19.004.569         826.015                534.483                

Bolsa 525.812                18.973                    -                                    544.785                 -                                -                               

Derivados embutidos 142                           -                               

3.574.193            3.893.195            12.081.966              19.549.354         826.157                534.483                

     

2016

Nocionais (prazo remanescente) Justo valor

A análise da carteira de derivados de negociação, por maturidades, em 31 de dezembro de 2016, é a seguinte:

415




