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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a implementar um plano de reestruturação, que passa

pela diminuição da dimensão da rede comercial e de balcões, tendo, nesse sentido, já

encerrado alguns dos balcões imidade e manifestado a intenção de alargar esse encerramento

a outros balcões.

Pelas informações veiculadas pela Comunicação Social, a Administração da CGD procedrá ao

encerramento durante o corrente mês de junho de um total de 75 balcões em vários pontos do

país.

Esta nova vaga de encerramentos está a provocar uma enorme e fundada preocupação junto

das populações, designadamente junto dos mais idosos ou das pessoas com mobilidade

reduzida, para quem o encerramento de um serviço de atendimento de proximidade, e mais

personalizado, baseado na relação de confiança com o gestor de conta, faz efetivamente a

diferença.

No distrito de Vila Real, e segundo informações ainda não confirmadas, estará previsto o

encerramento da Agência da Caixa Geral de Depósitos nas Pedras Salgadas, a única agência

bancária de um centro urbano que serve diretamente uma população de mais de 5 mil

habitantes, relativamente envelhecida e muita condicionada na sua mobilidade regular para a

sede do município, e um conjunto muito significativo de empresas comerciais e industriais,

predominantemente ligadas ao setor extrativo e das rochas ornamentais, uma atividade

produtiva da maior relevância para a economia do concelho de Vila Pouca de Aguiar e da região

do Alto Tâmega onde se insere.

Segundo a mesma fonte, a CGD terá ainda a intenção de encerrar a Agência de Alves Roçadas

na cidade de Vila Real, um balcão com um elevadíssimo número de clientes particulares e

empresariais e uma intensa atividade comercial, servindo não só uma população numerosa, e

em grande envelhecida, mas também um número significativo de empresas comerciais e

industriais.

Enquanto banco público, a Caixa Geral de Depósitos tem a obrigação de cumprir uma função

social e, como tal, a sua gestão deve ter em conta o seu estatuto público e a defesa dos

interesses das populações. Recordamos que a CGD, não é um banco igual aos outros, trata-se

de uma instituição que desempenha uma função social enquanto meio de ligação do Estado aos



cidadãos.

A confirmar-se, o encerramento das agências das Pedras Salgadas, no concelho de Vila Pouca

de Aguiar, e de Alves Roçadas, em Vila Real, trará elevados transtornos às populações locais e

às dinâmicas sociais, económicas e empresariais destas zonas e concelhos do Interior.

Assim, os Deputados do Partido Social Democrata abaixo-assinados, ao abrigo das disposições

constitucionais e regimentais aplicáveis, vêm requerer ao Senhor Ministro das Finanças:

Se confirma o encerramento da agência da CGD nas Pedras Salgadas, no concelho de Vila

Pouca de Aguiar, e de Alves Roçadas, na cidade de Vila Real, e, em caso afirmativo, que

indique os critérios que fundamentam esta decisão;

1.

Se para além destes balcões está previsto o encerramento de mais algum balcão no distrito

de Vila Real e, em caso afirmativo, que indique detalhadamente quais os critérios que

fundamentam a decisão para o seu encerramento;

2.

Se o governo está disponível, em nome da defesa intransigente da coesão territorial e da

promoção de uma verdadeira e efetiva igualdade de oportunidades para as populações do

Litoral e o Interior, interceder junto do Conselho de Administração da Caixa Geral de

Depósitos, em estreita articulação com os municípios de Vila Pouca de Aguiar e de Vila Real,

para que a eventual decisão de encerramento seja revertida e seja encontrada uma solução

que garanta a manutenção deste importante serviço de proximidade para as populações

destes dois concelhos do Interior.

3.

Palácio de São Bento, 10 de junho de 2018

Deputado(a)s

LUÍS LEITE RAMOS(PSD)

LUÍS PEDRO PIMENTEL(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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