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MOÇÃO n.º 3 

“Contra o encerramento de agências da Caixa Geral de Depósitos” 

A administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) divulgou, através de 

comunicado, que se encontra em curso um novo plano de encerramento de 23 agências, 

a decorrer durante os meses de Agosto e Setembro. Entre estas contabilizam-se 9 

balcões na cidade de Lisboa, como os situados na Rua Luís de Camões, em Alcântara, 

na Rua Cardeal Mercier, no Bairro de Santos, na Praça de Londres, nas Avenidas 

Novas, na Avenida António Augusto Aguiar, na Avenida Afonso Costa, no Areeiro, na 

Avenida Duque de Loulé, no Príncipe Real, na Rua Francisco Manuel de Melo, na zona 

das Amoreiras e na Rua Padre Américo, na Quinta dos Inglesinhos. 

Acontece que só nos últimos dez anos a CGD havia já encerrado cerca de 300 

agências no País. No caso da capital, desde 2017 encerraram cerca de 30 balcões em 

diversas freguesias, como os da Ajuda, da Avenida Estados Unidos da América, 

Instituto Superior Técnico, ISCTE, Rua Saraiva Carvalho, Santa Clara, entre outros. 

Também a Freguesia do Lumiar assistiu ao fecho da agência da CGD do Alto da Faia / 

Paço do Lumiar, na Rua Fernando Lopes Graça. 

Considerando que o encerramento destes balcões da CGD, a par de outros 

equipamentos, nomeadamente dos CTT e esquadras da PSP, se traduz na diminuição da 

oferta de um serviço público de proximidade muito útil às populações, principalmente 

em zonas da cidade com maior concentração de pessoas idosas ou com dificuldades de 

locomoção e nem sempre com acesso fácil aos transportes públicos, sendo forçadas a 

deslocarem-se às freguesias vizinhas para a realização de operações bancárias mínimas. 

Neste sentido, e na sequência da presente proposta da CDU - Coligação 

Democrática Unitária (PCP/PEV), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 

sessão ordinária no dia 2022-09-29, delibera: 

1 - Manifestar a sua preocupação e total discordância relativamente ao 

progressivo encerramento de agências da Caixa Geral de Depósitos na cidade Lisboa. 

2 - Solidarizar-se com os utentes e os funcionários da Caixa Geral de Depósitos 

directamente afectados por estes sucessivos encerramentos. 

3 - Defender a manutenção da prestação de serviços da CGD à população e 

comércio, residentes e trabalhadores, na Freguesia do Lumiar. 

4 - Apelar ao Governo e à Administração da Caixa Geral de Depósitos que 

tenham em conta as necessidades dos munícipes e das actividades económicas de 

Lisboa, e da Freguesia do Lumiar em particular, reavaliando a situação descrita, de 

modo a manter a oferta de serviços bancários de proximidade. 

Mais delibera: 

- remeter a presente deliberação ao Governo, aos Grupos Parlamentares da 

Assembleia da República, à Administração da CGD, à ANMP - Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, à ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, ao STEC - 
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Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD e ao MUSP - Movimento de 

Utentes dos Serviços Públicos. 

- divulgar esta deliberação nos habituais locais públicos de estilo, incluindo o 

Boletim @Lumiar e sítio web da Junta de Freguesia. Juntar à acta aprovada em minuta. 

Assembleia de Freguesia do Lumiar, 29 de Setembro de 2022 

O eleito da CDU 

J. L. Sobreda Antunes (PEV) 


