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830/XIII (2.ª) (BE) - Reverte a concessão 
das pousadas da juventude a privados 
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1. Os Deputados do Grupo Parlamentar do BE tomaram a iniciativa de apresentar o projeto 

de resolução n.º 830/XIII (2.ª) (BE) - Reverte a concessão das pousadas da juventude a 
privados -, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º (Poderes dos Deputados) 
da Constituição da República Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes 
dos Deputados) do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

 
2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 28 de abril de 2017, tendo sido 

admitida e baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto no dia 
4 de maio.  

 
3. O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) usou da palavra para explicitar que o objetivo da 

iniciativa era o de solicitar a anulação de todas as concessões das Pousadas da 
Juventude a entidades privadas revertendo a sua gestão para a esfera pública e 
requerer o não lançamento de mais concursos de concessão. 

 

4. Disse que na anterior legislatura o Governo PSD/CDS avançou para a abertura de 
concursos de concessão das Pousadas da Juventude existentes em Portugal, tendo 
dado início a esse processo com as Pousadas de Alfeizerão, Alijó, Alvados, Areia 
Branca, Arrifana, Bragança, Lagos, Lisboa, Lousã, Melgaço, Penhas da Saúde, S. Pedro 
do Sul, Vilarinho das Furnas e Viseu. Com esta concessão por um prazo de 15 anos o 
Governo PSD/CDS esperava arrecadar 2,8 milhões de euros. 

 
5. Referiu-se também ao absurdo e à irracionalidade económica e financeira das 

concessões feitas, sem qualquer justificação económica, não sendo tampouco possível 
reivindicar o argumento referente ao interesse público. 

 

6. Sublinhou igualmente que, enquanto equipamentos públicos, as Pousadas da Juventude 
são uma forma de turismo mais económico e uma forma de promover e facilitar a 
experiência de férias e de viagens entre os jovens. Enquanto equipamento privado, 
estas pousadas que foram concessionadas não desempenham nenhum destes 
objetivos, sendo predadas por interesses que apenas querem maximizar o lucro e os 
ganhos e que resulta, fatalmente, no aumento de preços praticados, redundando num 
equipamento hoteleiro como qualquer outro. 

 
7. O Senhor Deputado Cristóvão Simão Ribeiro (PSD) disse que a iniciativa do Grupo 

Parlamentar do BE contém uma série de falsidades que não podem nem devem passar 
em branco. Em primeiro lugar, não foram concessionadas 14 pousadas de juventude 
mas, sim, apenas 4, que nem sequer são as mais lucrativas; em segundo lugar, também 
não é verdade que haja um risco de estas passarem a funcionar como unidades 
hoteleiras inflacionando os preços, uma vez que no protocolo de concessão é 
expressamente referido que elas continuam a fazer parte da rede nacional e 
internacional de pousadas de juventude, estando os seus preços fixados para toda a 
rede. 

 
8. O Senhor Deputado João Torres (PS) frisou que para o Grupo Parlamentar do PS as 

pousadas de juventude e toda a sua rede são um ativo muito importante para o País, 
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pois são infraestruturas que proporcionam oportunidades de lazer e de turismo a preços 
controlados e daí acompanhar a iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE. 
Afirmou igualmente que com este governo não haverá mais concessões de pousadas de 
juventude a privados.    

 
9. O Senhor Deputado João Pinho de Almeida (CDS-PP) disse que a este respeito o Grupo 

Parlamentar do PS proclama ideologicamente uma coisa e na prática faz precisamente o 
contrário. Ainda há poucos dias o seu grupo parlamentar viabilizou uma iniciativa do BE 
para reverter uma concessão a privados que foi feita pelo governo do PS. Defende que o 
primado do interesse público e do serviço prestado é sempre mais importante do que a 
natureza da entidade que presta esse serviço.  

 
10. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) adiantou que para o Grupo Parlamentar do 

PCP a existência de Pousadas de Juventude concretiza na prática aquilo que se 
encontra consagrado na Constituição da República Portuguesa, o que implica que na 
sua gestão tem de estar sempre presente uma ótica de serviço, de gestão pública 
adequada.  

 
11. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível no projeto de 

resolução referido, remete-se esta informação a Sua Excelência o Presidente da 
Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na sessão 
plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da República. 

 
Assembleia da República, 13 de julho de 2017 
 
 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
(Edite Estrela) 


