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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Tivemos conhecimento do encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no

Porto Moniz.

Este era o único balcão existente neste concelho da costa norte da ilha da Madeira.

Apesar do concelho ter uma população de cerca de 2711 habitantes, este é um concelho

composto por uma população envelhecida com grandes dificuldades de mobilidade para outros

concelhos vizinhos.

É por isso com grande preocupação que os deputados do Partido Social Democrata vêm o

fecho das agências da Caixa Geral de Depósitos. Todo este processo conduzido pela CGD, é

feito com a cumplicidade do Governo da República que está a gerir o processo com grande

opacidade e falta de transparência.

O encerramento deste balcão além de prejudicial para as populações, que assim se vêm sem

possibilidade de acesso ao serviço bancário público, contribui para o agravamento das

assimetrias regionais.

O encerramento deste balcão da CGD eliminará um serviço financeiro de interesse público,

contrariando os objetivos inscritos no programa do XXI Governo Constitucional, que está a

provocar grande preocupação junto da população, designadamente junto das faixas etárias mais

idosas ou com mobilidade mais reduzida.

Pelo que nos termos constitucionais e regimentais os deputados do Partido Social Democrata

abaixo assinados solicitam ao Sr. Ministro das Finanças, os seguintes esclarecimentos:

1 – Tem o Governo conhecimento do plano e dos critérios de avaliação usados para a análise e

seleção do encerramento deste balcão na Região Autónoma da Madeira?
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2- Quais os critérios que fundamentam as decisões de encerramento deste balcão?

3 – Está ou não previsto mais algum encerramento na Região Autónoma da Madeira?

4 – Estão ou não acautelados, sem despedimentos, os postos de trabalho deste balcão?

5 - Quais as implicações da reestruturação da CGD para a Região Autónoma da Madeira ?

Palácio de São Bento, 25 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

SARA MADRUGA DA COSTA(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.


