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Esclarecimento - Encerramento temporário da Pousada de Juventude
da Lousã
Atendendo a diversas informações que têm sido transmitidas relativamente ao encerramento temporário
da Pousada de Juventude da Lousã, esclarece-se o seguinte:
1 - A Câmara Municipal da Lousã rejeita qualquer responsabilidade pelo encerramento da Pousada de
Juventude.
2 - De facto, embora existisse um montante em dívida de cerca de 175.000€, que entretanto já foi pago,
este montante resulta de um acordo efetuado entre a Câmara Municipal e a Movijovem – entidade
gestora da Pousada – protocolado na altura da construção da Pousada em abril de 2007 - e refere-se a
serviços prestados (alojamentos) na Rede de Pousadas.
3 - No entanto, convém salientar que a Câmara Municipal, converteu estes valores em apoio ao
Associativismo, atribuindo nos anos de 2008, 2009 e 2010, uma verba total de cerca de 165.950€ aos
Clubes e Associações do Concelho da Lousã que, no âmbito das suas atividades, foram usando os valores
atribuídos, quer na Lousã, quer nas restantes Pousadas da Rede.
4 - Em julho de 2012 e depois de várias negociações sobre o assunto, a Movijovem aceitou o Plano de
Pagamentos apresentado pela Autarquia.
5 - O referido plano contemplava a liquidação de 163.448€, dado que 10.350,81€ seriam pagos fora dessa
acordo, o que aconteceu.
6- Em 28 de setembro de 2012, a Movijovem solicitou à Câmara Municipal que o pagamento de 163.448€,
resultante do acordo estabelecido, fosse feito através do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), o
que foi aceite e devidamente tratado, existindo provas documentais desta solicitação da Movijovem,
sendo o atraso no pagamento originado pelo atraso na disponibilização das verbas do referido programa.
7 - Nem na reunião de 17 de outubro, nem em qualquer outro contacto, a Movijovem ou o Dr. João Bibe
falaram na possibilidade de encerramento da Pousada.
8 - O Dr. João Bibe não solicitou à Câmara Municipal nenhum esforço para evitar o encerramento sazonal.
A Movijovem, através do Presidente da Comissão Liquidatária, deu conta das dificuldades de gestão da
Rede no seu todo e propôs à Autarquia a assinatura de um protocolo que foi negociado de acordo com as
possibilidades da Câmara.
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9 - Importa também referir que a gestão do equipamento é da exclusiva responsabilidade da Movijovem e
que, num estudo recentemente encomendado e apresentado pelo Governo, a Pousada de Juventude da
Lousã está, em muitos indicadores, no grupo das melhores da rede, nomeadamente na evolução da taxa
de ocupação, das receitas e do preço médio por dormida.
10 - Para além disso, no referido estudo, elaborado pela Deloitte, numa matriz de avaliação de 7 critérios, a
Pousada da Lousã obteve a classificação de 4 (numa escala de 0 a 5), sendo que só 6 das 45 Pousadas
atingiram o valor máximo.
11 - A Câmara Municipal da Lousã entende assim reiterar todo o seu empenho na busca de uma solução –
sendo a aprovação do acordo para pagamento do valor em dívida exemplo disso – que permita a
manutenção da atividade regular deste importante equipamento do nosso Município, apelando ao
Governo para a que, a pretexto da necessária racionalização na gestão da rede de pousadas da juventude,
não concretize mais uma medida de corte cego a que muitos poderá prejudicar e que só a este pode
responsabilizar.
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