
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 

Após o encerramento do balcão do Millenium BCP, em Vale Figueira, no passado mês de Maio,

e já depois do encerramento do balcão do Novo Banco, também em Vale de Figueira no final de

2021, a freguesia de São João da Talha, com mais de 17 000 habitantes, ficou sem qualquer

balcão de serviços bancários.

Esta situação impede que a população, os comerciantes e as instituições sedeadas na freguesia

tenham acesso a serviços bancários na freguesia e para aceder aos mesmos tenham que se

deslocar mais de 2 km.

Uma situação que, sendo negativa para todos os que aqui vivem e trabalham, é particularmente

lesiva para a população mais idosa, para os comerciantes locais e para as instituições e

associações que existem na freguesia e que, tendo em conta as particularidades e actividades

que desenvolvem, necessitam com frequência e diariamente de aceder a balcões de serviços

bancários.

O Banco de Portugal “reconhece também que a promoção da inclusão financeira é uma

dimensão essencial da inclusão social, constituindo um fator determinante de um crescimento

económico que se pretende inclusivo. E assume, ainda, que a promoção da cidadania financeira

assenta no acesso adequado a produtos e serviços bancários” (Relatório “Inclusão financeira e

digital e escolhas de produtos bancários em Portugal 2020”, publicado a 23 de setembro de

2021). Perante a situação relatada, resta saber se o Banco de Portugal, na sua ação de

supervisão, é consequente com esta conceção, ou seja, se na sua intervenção tem em conta

que estes sucessivos encerramentos de balcões põem em causa a inclusão financeira da

população.

Assim, o Grupo Parlamentar do PCP requer ao Banco de Portugal as seguintes informações:

1.Que conhece a situação de ausência de serviços bancários na freguesia de São João da

Talha?

2. Que medidas estão consideradas tomar para garantir os serviços bancários na freguesia de

São João da Talha ?

3. Que medidas estão já tomadas no sentido de garantir à população, comerciantes e

instituições da freguesia de São João da Talha o acesso a serviços bancários?



Palácio de São Bento, 15 de julho de 2022

Deputado(a)s

ALMA RIVERA(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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