
ENCERRAMENTO
DA AGÊNCIA DA CAIXA GERAL 

DE DEPÓSITOS NA AJUDA 

É INACEITÁVEL!

A concretizar-se, o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos 
(CGD) deixaria a Ajuda reduzida a apenas uma agência bancária mas, mais 
grave que isso, a sua população seria privada de acesso ao único banco públi-
co português na freguesia. A estratégia de crescimento de lucros na CGD não 
pode passar pelo encerramento de balcões que são fundamentais para as po-
pulações, principalmente em zonas da cidade com grande concentração de 
pessoas idosas, com dificuldades de locomoção e sem uma rede de transpor-
tes públicos satisfatória, como é o caso da Ajuda. 

PS abandona a população da Ajuda e os Ajudenses!
O mesmo governo do PS que prescinde do prolongamento da linha do Metro-
politano até à zona ocidental de Lisboa, optando por soluções que deixam a 
Ajuda de fora, obriga agora a população a deslocar-se à freguesia vizinha, nos 
poucos autocarros que existem, para a realização das mínimas operações 
bancárias mensais.

A CGD é uma instituição bancária que deverá estar ao serviço do Povo e do 
País tendo o governo do PS a obrigação de ter uma gestão da mesma identifi-
cada com o interesse público e no provimento das necessidades das popula-
ções. O encerramento da agência da Ajuda, a confirmar-se, materializa a en-
trega de uma boa parte da actividade bancária dos fregueses à banca privada 
que aqui se queira implantar. 
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                                        As sucessivas tentativas de encerramento de serviços  
públicos, como aconteceu na Ajuda com os CTT e agora a CGD, contribuem 
para a saída da população dos bairros tradicionais de Lisboa, deixando-os cada 
vez mais envelhecidos e descaracterizados. É fundamental travar este encerra-
mento, exigindo que o dinheiro que existe para resolver os problemas de outras 
instituições bancárias privadas seja canalizado para que a CGD concretize um 
dos seus objectivos primordiais: sevir as populações.

Só a luta pode travar a tentativa de encerramento do balcão da CGD e, nesse 
sentido, o PCP apela para que a população da Ajuda se mobilize em defesa do 
serviço público bancário na nossa freguesia.

Lutar pela freguesia da 
Ajuda

Travar o encerramento 
do balcão da CGD

cduajuda@gmail.com

mais força ao


