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Assunto: Encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos

Destinatário: Câmara Municipal de Figueira da Foz

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
O CDS-PP teve conhecimento de que o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos
(CGD), situado no Bairro Novo, na Figueira da Foz, deixou aquela zona turística só com uma
caixa multibanco de acesso livre.
Um aviso colado na porta da antiga agência indica o encerramento desde o dia 30 de junho,
mas com o encerramento daquele balcão fecharam também as dois caixas multibanco que ali
existiam, uma no interior e outra no exterior da agência.
Sendo aquela zona da Figueira da Foz a mais concorrida pela localização do Casino e de vários
hotéis, restaurantes e bares, fica agora reduzida a apenas um caixa multibanco de acesso livre,
sendo que os outros dois se situam dentro do Casino Figueira com acesso condicionado à idade
dos eventuais utilizadores e à sua indumentária.
Entende o CDS-PP que esta decisão coloca em causa um serviço público de proximidade e
confiança enraizado há décadas e de extrema importância numa zona de grande afluxo turístico
e balnear.
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.
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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 Câmara Municipal de Figueira da Foz, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e
fundamentos que antecedem, a seguinte informação:
1. Existiu diálogo entre a Câmara Municipal e a Administração da Caixa Geral de
Depósitos sobre o encerramento de agências e/ou caixas multibanco?
2. Quais foram as conclusões daí retiradas?
3. Quais são, na avaliação da Câmara Municipal, os principais impactos para o concelho e
seus habitantes?
4. Considera que há, ou poderá haver, alternativas que possam reduzir os prejuízos
causados aos habitantes do seu concelho?
5. Existe abertura da Caixa Geral de Depósitos para colaborar na construção dessas
alternativas?

Palácio de São Bento, 2 de julho de 2018
Deputado(a)s
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)
JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)
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