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Assunto: Pousada da Juventude de Abrantes

Destinatário: S.E. da Juventude e do Desporto

Ex. mo Sr.º Presidente da Assembleia da República
O anterior Governo de maioria PSD-CDS destruiu grande parte da oferta de pousadas de
juventude a nível nacional, numa clara tentativa de desresponsabilização sobre a sua gestão e
investimentos.
As pousadas da juventude apresentam uma importância crucial para o turismo e para a
mobilidade jovem.
Nos últimos anos, por decisão da MOVIJOVEM, a Pousada da Juventude de Abrantes tem
estado encerrada na denominada época baixa. A comunicação desse encerramento sazonal,
tem sido sempre acompanhado de informação da MOVIJOVEM manifestando disponibilidade
para manter a Pousada aberta no referido período, desde que a Câmara assumisse o défice de
exploração de acordo com os custos apurados pela entidade gestora.
De acordo com a informação que é pública e que foi inclusivamente veiculada pela
Comunicação Social, a Câmara Municipal de Abrantes sempre se manifestou disponível para
ser parceiro na gestão da infraestrutura, desde que garantida a necessária intervenção nas
instalações, que carecem de importantes obras de reabilitação para garantir as melhores
condições no acolhimento/alojamento do público. Essa disponibilidade englobava não apenas o
acompanhamento do levantamento das necessidades de intervenção, através dos recursos do
município, mas também, a disponibilidade de ser “dona da obra”, desde que existisse a garantia
de financiamento, nomeadamente a partir do Portugal 2020.
Assim sendo, e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República
Portuguesa, e da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º e nos termos do art.º 229º, ambos do Regimento
da Assembleia da República, vimos através de V. Exa, perguntar:
1. Quais as necessidades de investimento na Pousada da Juventude de Abrantes? Existe
possibilidade de recurso ao Portugal 2020 para financiar as obras? Qual a estratégia do
Governo para a pousada?
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