
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) encerrou até final de junho cerca de 70 balcões, tendo sido

tornado público que esse número poderá ainda aumentar até ao final do ano.

A CGD tem vindo a realizar, de forma sistemática, encerramentos de balcões ao abrigo do seu

processo de recapitalização, o que naturalmente tem gerado um conjunto de protestos por parte

das populações.

O Grupo Parlamentar do CDS-PP considera que, sendo a CGD uma instituição do Estado, deve

ter sempre presente a defesa do interesse público, o que inclui os interesses das famílias e das

empresas do nosso país.

Importa compreender qual o impacto que estes encerramentos têm para as populações, e se os

encerramentos previstos poderão vir a colocar em causa o bem-estar das pessoas.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Presidente

da Junta de Freguesia de Arazede, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, a seguinte informação:

1. Existiu diálogo entre a Junta de Freguesia e a Administração da Caixa Geral de

Depósitos sobre o encerramento de agências?



2. Quais foram as conclusões daí retiradas?

3. Quais são, na avaliação da Junta, os principais impactos para a freguesia e seus

habitantes?

4. Considera que há, ou poderá haver, alternativas que possam reduzir os prejuízos

causados aos habitantes da sua freguesia?

5. Existe abertura da Caixa Geral de Depósitos para colaborar na construção dessas

alternativas?

Palácio de São Bento, 4 de julho de 2018

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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