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Petição 0392/2006, apresentada por Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira, de 
nacionalidade portuguesa, sobre as alegadas irregularidades cometidas pelo banco português 
"Millenium BCP" e as deficiências da administração portuguesa

1. Síntese da petição

O peticionário descreve os problemas que teve com o banco português "Millenium BCP", 
cuja gestão dos investimentos é, na sua opinião, particularmente deficiente. Considera 
igualmente que os prestadores de serviços do mercado de investimento português não são 
independentes, estando dominados por um lobby bancário muito influente. O peticionário, 
que já recorreu em vão a numerosas instâncias nacionais, nomeadamente o Provedor de 
Justiça português, afirma que a administração portuguesa se caracteriza por falta de 
transparência e, no que lhe diz respeito, cometeu diversos erros e negligências graves. Por se 
considerar vítima do incumprimento da legislação comunitária aplicável na matéria por parte 
das autoridades competentes, solicita a intervenção do Parlamento Europeu. 

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 22 de Setembro de 2006. A Comissão foi instada a prestar 
informações (nº 4 do artigo 192º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 25 de Janeiro de 2007.

Petição 

Se a interpretação dos serviços da Comissão é correcta, o peticionário sustenta que sofreu 
danos em consequência das irregularidades cometidas pelo banco português "Millenium 
BCP". O peticionário acusa o banco de ter bloqueado ilegalmente as suas contas, desviado
fundos e falsificado documentos. 

O peticionário já recorreu em vão a diversas autoridades portuguesas, designadamente o 
Provedor de Justiça português, e afirma que essas instâncias são ineficazes, dado que não 
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conseguiram proteger os seus direitos. O peticionário considera-se vítima de uma violação do 
direito comunitário aplicável na matéria. 

Os serviços da Comissão não têm conhecimento de qualquer queixa apresentada pelo 
Sr. Gomes de Abreu Ferreira à Comissão. 

Análise da Comissão 

Os serviços da Comissão observam que os factos denunciados pelo peticionário não 
dependem do direito comunitário. 

A legislação comunitária relativa ao sector bancário não é aplicável no caso vertente. Com 
excepção de algumas normas relativas aos pagamentos transfronteiriços, o direito comunitário 
aplicável ao sector bancário visa garantir a liberdade de estabelecimento das instituições de 
crédito e a livre prestação de serviços financeiros na União Europeia. Mais concretamente, as 
directivas no domínio bancário harmonizaram as condições fundamentais de acesso à 
actividade bancária e ao respectivo exercício na União Europeia e definiram requisitos 
mínimos em matéria de supervisão prudencial das instituições de crédito. A supervisão 
prudencial tem por objectivo impedir as deficiências dos bancos a fim de proteger os 
depositantes e preservar a estabilidade geral do sistema financeiro e económico. Só alguns 
elementos da actividade bancária, que são essenciais para garantir a solidez financeira e a 
solvabilidade dos bancos (como os requisitos de capital, a qualidade da gestão, o risco de 
crédito e a apresentação das contas anuais) estão sujeitos a supervisão prudencial. 

Por conseguinte, a Comissão não é competente para examinar os litígios entre os bancos e os 
clientes, como o existente entre o Sr. Gomes de Abreu Ferreira e o banco "Millenium BCP". 
Consequentemente, todas as questões relativas a estes litígios devem ser resolvidas à luz do 
direito nacional em vigor e através das instâncias de recurso previstas na lei. 

No que se refere à prática administrativa das autoridades portuguesas, o peticionário não 
forneceu uma descrição ou indicações precisas sobre os erros ou negligências alegadamente 
cometidas em seu detrimento pelas diferentes autoridades evocadas na petição. Além disso, é 
impossível determinar, com base nas informações fornecidas, que acusações precisas são 
formuladas pelo peticionário. Por conseguinte, os serviços da Comissão não podem 
pronunciar-se sobre esta situação específica nem avaliar as práticas da administração pública 
portuguesa no caso vertente. 

Conclusões 

Com base no que precede, os serviços da Comissão consideram que a petição do Sr. Gomes 
de Abreu Ferreira não se reporta a uma violação do direito comunitário. 


