Assembleia da União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa

MOÇÃO
Pela reabertura da Agência da Caixa Geral de Depósitos na Freguesia de Forte
da Casa
Há cerca de 15 dias surgiu a informação de que é intenção da Administração da Caixa Geral de
Depósitos (CDG), encerrar mais de 75 agências a nível nacional. Depois do encerramento
compulsivo de várias dependências, entre as quais, o balcão da CDG na Freguesia do Forte de
Casa, a opção de degradação e definhamento do serviço público bancário continua e agora,
recairá alegadamente sobre a agência sediada na Vila de Alhandra.
Este é um serviço público fundamental à indústria, ao comércio, restauração e serviços, às
instituições e ao Movimento Associativo das Freguesias, à população, em especial à população
mais idosa, com mais dificuldades de deslocação e com menos capacidade de acesso a meios
eletrónicos.
A Caixa Geral Depósitos é o banco púbico do Estado que deve assegurar um serviço de
proximidade e confiança às populações, sendo inadmissível que se prossiga com encerramento
de agências do banco público enquanto se continua a injetar dinheiro dos contribuintes na
banca privada. A Caixa Geral de Depósitos, questionada pelo jornal “Público”, conforme relato
na edição de 5 de junho de 2018, não desmente esta intenção e o Primeiro-Ministro António
Costa, questionado diretamente no debate quinzenal da Assembleia da República, a 5 de junho
de 2018, pelo Deputado Jerónimo de Sousa, sobre a intenção de encerramento destes balcões,
não desmentiu esta ação da Administração da Caixa por si nomeada.
Perante tal situação, a CDU ao lado das populações do Concelho de VFX abraçou e abraçará de
forma abnegada esta luta em defesa da continuidade do funcionamento das agências da CDG
existentes e pela reabertura dos balcões encerrados.
Assim, a Assembleia da União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, reunida
em 19 de junho, delibera o seguinte:
1 - Reivindicar a reabertura da agência da CGD do Forte da Casa devolvendo um serviço
público fundamental à população local.

Póvoa de Santa Iria, 19 de junho, de 2018
Os eleitos da Assembleia de Freguesia da União de
Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Moção aprovada por unanimidade.

