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Mensagem da Direção 
 

Recuperação terá que ser palavra-chave da Movijovem para o ano 2022, apesar do atraso motivado pelos efeitos 

da pandemia em Portugal e no Mundo. Mas não tenhamos ilusão, teremos de recuperar num ano que se adivinha 

muito difícil. 

Esta recuperação exigirá um duplo esforço. Vamos conter a despesa e potenciar a receita. Teremos todos que 

multiplicar esforços no sentido da contenção e focarmo-nos nas vendas e no serviço em cada pousada de 

juventude, explorando também novas oportunidades de negócio. 

Vai ser difícil! Será um ano em que se prevê um aumento generalizado nos custos com fornecimentos e serviços 

externos, em resultado do crescente aumento dos custos energéticos. Por outro, nada nos garante que os limites 

e restrições às viagens desapareçam. 

Ainda assim, e passados dois anos em que a incerteza fez parte das nossas vidas, queremos que 2022 seja o 

ano de retoma do caminho ascendente que percorríamos em 2019 e com que entrámos em 2020. 

Recorde-se que entrávamos no ano de 2020 com um crescimento superior a 30%, crescimento esse suspenso 

em resultado da total paragem das economias e consequente encerramento quase completo da nossa atividade. 

Mas como em momento algum baixámos os braços, olhamos agora para este próximo ciclo como o de retoma 

do caminho próspero que seguíamos. 

A exigência que nos é colocada passa por recuperar o trajeto ascendente da atividade da Movijovem, adaptando 

a prestação dos serviços às atuais e futuras exigências do consumidor, cada vez mais tecnológico, digital e com 

preocupação social e ambiental. Aliaremos a estas exigências, que partilhamos indubitavelmente, a nossa 

preocupação em recuperar o equilíbrio económico-financeiro da Cooperativa. Em suma, poder voltar a responder 

em pleno às necessidades dos nossos clientes e ir ao encontro das expetativas dos nossos trabalhadores. 

Com esta motivação de regressar a 100%, o Plano de Atividades e Orçamento que agora apresentamos é, antes 

de mais, um documento de novas ambições e de reforço do posicionamento de futuro das Pousadas de 

Juventude, do Cartão Jovem e do Intra_Rail. 

O compromisso que assumimos com o país e com os portugueses é a razão da existência da Movijovem. Como 

tal, não abdicaremos de cumprir a missão de promover a mobilidade e o turismo juvenil, de forma sustentável, 

inclusiva e universal, através de ações concretas de melhoria e inovação dos principais instrumentos de política 

juvenil à nossa disposição. 

Este trabalho também procura envolver mais comunidades e agentes locais, valorizar e capacitar os 

trabalhadores e afirmar em Portugal e lá fora o serviço público que prestamos à sociedade.  

Queremos reforçar o peso da Movijovem no contexto nacional. Queremos dar a conhecer o país aos de cá e aos 

de fora. Queremos centrar as nossas atenções para as zonas com menor pressão demográfica. Queremos 

contribuir positivamente para a promoção das economias locais nas regiões de baixa densidade populacional, 

não só através da presença ou aproximação das pousadas de juventude, mas também ao reforçar o peso do 
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Cartão Jovem através da edição Municipal, na sua função de aproximar os jovens do pequeno comércio e das 

pequenas iniciativas empresariais, que tanto estímulo e apoio necessitam. 

Manteremos, portanto, os nossos 4 compromissos estratégicos. Os compromissos com a Coesão Territorial, com 

a Mobilidade e o Turismo, com a Sociedade e o Ambiente e ainda com a Organização e as Pessoas, tendo este 

último sido fundamental para assegurar a sobrevivência da Movijovem, mesmo de portas fechadas. Se hoje 

podemos olhar para a Movijovem como uma organização sólida, promotora de políticas públicas de apoio à 

economia e ao emprego, muito se deve às pessoas que constituem esta equipa, que são sinónimo de trabalho e 

de resiliência. A todas elas devemos a continuidade do serviço público que tão bem temos desenvolvido e que 

com propriedade tem sido publicamente reconhecido.  

Trabalharemos em 2022 com foco na sustentabilidade e no respeito pelo equilíbrio dos seus três pilares. O pilar 

económico, que nos impele ao rigor e nos permite ser eficientes e sólidos. O pilar social, que garante o acesso à 

mobilidade por todos os jovens e permite que valorizemos as carreiras daqueles que connosco trabalham. E 

ainda, não menos importante, o pilar ambiental, procurando ser cada vez mais eficientes na utilização dos 

recursos, finitos e de valor inestimável para as presentes e futuras gerações. 

Para 2022, mantemos com firmeza o nosso empenho com o dever de servir todos os jovens e a sua mobilidade 

de forma justa e equilibrada, com serviços inovadores e de qualidade. 

Vamos para 2022 com uma forte disposição de cumprir os desígnios espelhados neste plano, com vontade de 

recuperar o crescimento e de continuar a afirmar a Movijovem em Portugal e no Mundo. 

 

A Direção da Movijovem 

Miguel Perestrello                                                                                                                                Pedro Pinto Jesus 

Presidente                                                                                                                                                                Vogal 

__________________________                                                                                                  _________________________ 
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Organograma, Missão e Visão 

A Movijovem é uma Cooperativa de Interesse Público, multissetorial, com atuação no ramo da solidariedade 

social e serviços, sendo seus cooperadores o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., que detém 80% 

do capital social, o Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), 

que detêm, respetivamente, 10% do capital social. 
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A Assembleia Geral, órgão máximo da Movijovem, cujas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários, 

são obrigatórias para os restantes órgãos sociais e para todos os membros desta cooperativa de interesse 

público.  

A Direção, órgão de administração e representação da Movijovem, competindo-lhe, para além do estipulado no 

Código Cooperativo, toda e qualquer outra função de caráter gestionário, designadamente a representação da 

cooperativa, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele.  

O Conselho Fiscal, o órgão de controlo e fiscalização em matérias administrativas e financeiras, assim como de 

verificação do cumprimento, por parte da Cooperativa, das determinações legais e estatutárias. 

 

O Conselho Estratégico é um órgão consultivo, competindo-lhe refletir estrategicamente no sentido da definição 

das linhas gerais de atuação da Movijovem. 

A Comissão de Ética é um órgão interno independente, multidisciplinar e de consulta, baseado em critérios de 

proporcionalidade de género, categoria profissional, idade e localização geográfica, competindo-lhe promover 

e acompanhar, com isenção e independência, o cumprimento do Código de Ética e Transparência da Movijovem. 

 

O Gabinete de Qualidade, Inovação e Desenvolvimento (GQI&D) é a unidade de suporte à Direção para as 

questões de monitorização, coordenação e articulação entre a atividade dos departamentos e as unidades 

operacionais. É ao GQI&D que compete a gestão do sistema de gestão da qualidade e respetivas auditorias, bem 

como a proposta e implementação de novos projetos e iniciativas no âmbito da ação da Movijovem.  

O Departamento Administrativo e Financeiro (DAF) é a unidade responsável pela produção e compilação de 

informação de apoio à gestão estratégica, à realização do controlo orçamental, à gestão contabilística, financeira 

e de tesouraria. É ao DAF que compete ainda executar a atividade administrativa geral na Movijovem e zelar pelo 

seu cumprimento.  

O Departamento Comercial (DC) é a unidade responsável pela implementação da política comercial da Movijovem 

e dos seus diversos produtos e serviços e pela implementação dos planos de marketing e de vendas. Ao DC 

compete ainda orientar, em articulação com os demais departamentos, a prestação dos serviços da Movijovem, 

e as condições e características em que são prestados, em função da identificação das necessidades e 

expectativas dos clientes. 

O Departamento Operacional da Rede de Turismo (DORT) é a unidade responsável pela coordenação geral do 

funcionamento da rede de pousadas de juventude e respetivas operações. Está dividido em duas subunidades 

funcionais, designadamente i) operação hoteleira e ii) operação técnica. No âmbito da primeira subunidade, 

compete a supervisão da gestão no que respeita à prestação e inovação do serviço aos clientes, bem como gerir 

as compras centralizadas na observância do Código dos Contratos Públicos (CCP). No âmbito da segunda 

subunidade, compete gerir os planos remodelação, ampliação ou expansão da rede, manutenção dos edifícios, 

sistemas, softwares e equipamentos e Medidas de Autoproteção (MAP) em todas as instalações da Movijovem. 
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O Departamento de Recursos Humanos e Assuntos Jurídicos (DRHAJ) é a unidade responsável por propor e 

assegurar a implementação da política de formação e gestão de pessoal, processos de recrutamento e seleção, 

processamento salarial e outros assuntos relacionados com as relações laborais. Ao DRHAJ compete ainda a 

implementação de um sistema de avaliação de desempenho e de desenvolvimento motivacional dos 

trabalhadores da Movijovem. 

Na área jurídica, o departamento assegura todo o apoio à Direção, departamentos e outras áreas funcionais em 

matérias legais e de contencioso. 

 

A mobilidade e turismo juvenil, de forma sustentável, inclusiva e universal são a principal missão da Movijovem. 

É também um instrumento para o desenvolvimento e a expressão da personalidade de cada jovem, promovendo 

o gosto pela criação livre e a participação cívica e comunitária. O programa Cartão Jovem, as Pousadas de 

Juventude e o passe Intra_Rail são um mecanismo para a prossecução do artigo 70.º da Constituição da 

República Portuguesa. 

 

A Movijovem pretende ser o organismo de referência na promoção da mobilidade e intercâmbio juvenil, 

contribuindo para uma valorização e um desenvolvimento em linha com o Programa Nacional para a Coesão 

Territorial. 

Consolidar a posição de ser uma rede de alojamento económica por excelência em Portugal, a que se associam 

serviços de descontos em setores complementares, reconhecida pela relação qualidade-preço, inovação e 

dinamismo, garantindo uma atividade económica e financeiramente sólida e sustentável. 

Ao mesmo tempo, ter uma rede de alojamento turística segura, económica e confortável, à disposição de todos 

os jovens portugueses; e constituída por espaços de convívio e de intercâmbio social e cultural, associando-lhe 

instrumentos de mobilidade. 

Adaptar o Cartão Jovem EYC aos novos tempos, EYC conferindo-lhe características de programa promotor do 

envolvimento dos jovens em processos e projetos de formação pessoal, social e profissional. 

Acima de tudo, a Movijovem quer ser um instrumento ao serviço da juventude que promova a igualdade de 

oportunidades e a coesão territorial em Portugal. 
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Cooperação Nacional e Internacional 
A Movijovem procura ser o interlocutor de referência nacional de políticas públicas para a mobilidade da 

juventude, transversais às mais diferentes áreas governativas. 

Enquanto principal organismo para a promoção da mobilidade e intercâmbio juvenil, a Movijovem contribui para 

uma valorização e um desenvolvimento em linha com o Programa Nacional para a Coesão Territorial e para a 

construção de uma sociedade mais coesa, que ofereça igualdade de oportunidades e promova ativamente a 

participação, o bem-estar e a qualidade de vida de grupos vulneráveis. 

Acima de tudo, procura-se criar um equilíbrio entre a proteção ambiental, a viabilidade económica e o 

cumprimento da nossa responsabilidade social. 

Em termos nacionais, na Movijovem é promovido o envolvimento dos cooperadores (IPDJ, CNJ e FNAJ) no 

desenvolvimento de programas estratégicos de mobilidade, turismo e participação juvenil. 

Para além deste envolvimento institucional, na Movijovem desenvolvem-se parcerias estratégicas com entidades 

que encorajam os jovens à participação cívica e solidária, através de uma considerável oferta de iniciativas que 

concorram para o seu desenvolvimento pessoal e social, especialmente aqueles em frequência escolar. Para tal 

trabalha-se permanentemente em articulação com o IPDJ, a Direção-Geral de Educação, os estabelecimentos de 

ensino, a Rede de Centros Ciência Viva, a Rede do Património Mundial de Portugal, os Municípios e, de um modo 

global, com diversos agentes das comunidades onde se localizam as Pousadas de Juventude. 

Em termos internacionais, a Movijovem é membro de diversas organizações, entre as quais a EYCA (European 

Youth Card Association) e IYHF (International Youth Hostel Federation), organismos de referência a nível da 

mobilidade e turismo juvenil  

Para além disso, são estabelecidas parcerias e intercâmbios regulares com entidades estrangeiras que permitem 

o reforço dos laços de cooperação, desenvolvendo programas e atividades conjuntas de interesse mútuo. 
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Compromissos Estratégicos 
O caminho estratégico que se pretende percorrer para abraçar o futuro da mobilidade e turismo jovem passa, 

indubitavelmente, pela antecipação e concretização de alguns fatores críticos de sucesso, ao nível da inovação 

do produto e serviços e dos seus processos. 

Em 2022, existe a ambição de alavancar o posicionamento futuro das Pousadas de Juventude, do Cartão Jovem 

e do Intra_Rail. Para cumprir este desiderato será prestada a maior atenção ao perfil do turista do futuro, às 

principais tendências do setor e, incontornavelmente, relacioná-las com a utilização crescente de novas 

tecnologias, novos hábitos de consumo e novas motivações de lazer e mobilidade. 

Inovação, modernização e capacitação serão os três vetores que estarão cada vez mais presentes no alinhamento 

estratégico da atividade da Movijovem: 

- inovação e transformação digital dos produtos e serviços prestados; 

- modernização dos alojamentos, dos equipamentos, dos espaços e das condições das pousadas de juventude 

para promover a abertura à comunidade, o intercâmbio e a inclusão social; 

- capacitação dos recursos humanos, para melhor responderem aos desafios da organização e às exigências do 

mercado. 

É neste sentido que, num registo de continuidade, se estabelecem quatro compromissos para operacionalizar o 

Plano de Atividades e executar o Orçamento e para refletir, de forma global, as prioridades da Movijovem 

relativamente à Sustentabilidade. 

Os compromissos refletem os objetivos para o ano e operacionalizam o pensamento estratégico de forma mais 

detalhada e organizacionalmente mais clara, para serem implementados pelos vários departamentos, enquanto 

unidades de suporte à atividade, e pelas Pousadas de Juventude, enquanto elementos centrais da ação da 

Movijovem. Os compromissos transpõem os valores pelos quais a organização se rege e o subjacente plano de 

atividades apresenta medidas concretas para concretizá-los. 

 

 

A Movijovem existe pelo reconhecido interesse público do objeto por si prosseguido. A promoção da i) 

mobilidade juvenil e do ii) turismo jovem são a razão da sua existência. As Pousadas de Juventude, o Cartão 

Jovem e o Intra_Rail, posicionam as suas linhas de ação precisamente sobre estes dois eixos que têm vindo 

a constituir s fundamentais das políticas públicas de juventude em Portugal ao longo de várias décadas. 

Por isso mesmo, em 2022, mantém-se este compromisso firme de promover a mobilidade e o turismo para 

todos os jovens sem exceção. 

Assim, a nossa atividade irá: 

 

• Implementar o projeto “Promoção da mobilidade juvenil e turismo acessível e inclusivo em 

Portugal – projeção nacional e internacional”, com a realização de obras de adaptação integral de 

4 Pousadas de Juventude (Alijó, Espinho, Lousã e Alvados) aos critérios do turismo acessível e 
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inclusivo, e intervenções globais de melhoria das condições de acessibilidade e inclusão em todas 

as pousadas de juventude geridas pela Movijovem; 

• Promover a formação em turismo sustentável e inclusivo, sensibilizando para a importância do 

bom acolhimento de turistas com necessidades especiais; 

• Criar uma campanha de turismo inclusivo, focado nas Pousadas que estão mais aptas a receber 

pessoas com necessidades especiais;  

• Conceber e implementar o programa de intercâmbio juvenil Explorar.PT; 

• Desenvolver o projeto Pousadas de Juventude com Arte, que permite o acesso às instalações para 

a criação e instalação performativa, artística e cultural de jovens criadores; 

• Desenvolver soluções ao nível das infraestruturas que proporcionem a melhoria das condições 

existentes, de forma a tornar as pousadas de juventude mais acessíveis/inclusivas. 
 

 

• Adotar uma atitude de melhoria contínua dos serviços que asseguram a nossa missão social, 

procurando estruturar a oferta que melhor sirva os interesses dos jovens; 

• Responder às necessidades do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior e, em 

articulação com a Direção-Geral do Ensino Superior e com os estabelecimentos de ensino superior, 

assegurar a melhor resposta possível, a valores acessíveis, ao problema de habitação dos 

estudantes deslocados; 

• Atualizar e lançar os programas criados para escolas, integrando nos mesmos a disponibilização 

de outros serviços para além do alojamento, nomeadamente externos, interligando os recursos 

existentes em cada região com os programas curriculares; 

• Dar continuidade à promoção de programas especialmente vocacionados para o apoio de âmbito 

social, propondo uma nova designação e imagem:  

o Programa para Associações – constituir uma oferta vantajosa para as deslocações das 

associações federadas e/ou inscritas no Registo Nacional de Associações Juvenis, FNAJ e CNJ;  

o Programa para clubes desportivos – destinado a federações desportivas e clubes;  

o Programa de Campos de Férias + Social – destinado a instituições de solidariedade social que 

tenham como propósito proporcionar a jovens experiências formativas, de lazer e 

desenvolvimento;  

o Programa Social Escolar – reavaliar e reformular o programa permitindo a sua atualização e 

procurando aumentar o envolvimento e participação das escolas e alunos.  

 

 

 

• Aumentar o conforto dos utilizadores e a qualidade de resposta das Pousadas de Juventude, bem 

como aumentar o tempo de vida útil dos edifícios e equipamentos através de uma melhor gestão 

dos recursos existentes; 

• Desenvolver um concurso de ideias para projetos de reabilitação e modernização das Pousadas 

de Juventude de Lisboa e Porto; 

• Realizar obras de reabilitação, adaptação e melhoria nas pousadas de juventude de Abrantes, Ovar 

e Parque das Nações;  
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• Identificar e quantificar outras intervenções de grande e média escala que garantam a 

requalificação do património edificado das Pousadas de Juventude; 

• Assegurar a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao funcionamento pleno das Pousadas de 

Juventude;  

• Melhorar a oferta do serviço de bar e refeições. 

 

 

• Identificar as tendências, preferências e comportamentos dos utilizadores para a atividade do 

setor; 

• Desenvolver iniciativas de comunicação que visem diversificar as fontes de financiamento; 

• Consolidar o papel das Pousadas de Juventude nas feiras profissionais, seminários e workshops, 

em ambiente presencial e/ou online, que se venham a realizar e cujos públicos sejam pertinentes 

para a nossa atividade; 

• Consolidar o papel das pousadas de juventude como coordenadores do espaço Bolsa de Turismo 

de Lisboa Jovem, assegurando a presença dos principais parceiros públicos e privados; 

• Otimizar a promoção e vendas online, especialmente através do website e da sua loja; 

• Desenvolver ao longo do ano campanhas de publicidade ou de outro âmbito comercial e/ou 

institucional que visem o aumento de notoriedade, explicação do cariz universal das pousadas de 

juventude e da sua missão, foco em segmentos específicos ou temáticas e de oportunidade; 

• Criar e promover a divulgação de conteúdos turísticos próprios e de parceiros através de rede 

interna digital;  

• Dinamizar e atualizar permanentemente os conteúdos informativos e promocionais de todas as 

pousadas de juventude em canais digitais – Online Travel Agencies (OTAs), Google, TripAdvisor, 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube; 

• Continuar a potenciar a rede de pousadas de juventude junto de influenciadores e bloggers de 

viagens, cujos valores estejam alinhados com os que promovemos; 

• Continuar a desenvolver e implementar uma agenda de contratos comerciais com novas OTAs, 

Agências de Viagens, Operadores Turísticos e instituições públicas e privadas; 

• Executar uma política de gestão ativa da oferta para todas as áreas de negócio, apoiada nas 

melhores práticas de Revenue Management, seja na gestão do preço, seja nas políticas de 

cancelamento, devidamente adequadas à procura existente; 

• Promover o Cartão Pousadas de Juventude no seu novo formato, procurando aumentar o número 

de utilizadores; 

• Otimizar a utilização da base de dados; 

• Prosseguir a estratégia de envolvimento da estrutura de colaboradores na identificação, 

angariação e dinamização de parcerias locais, regionais e com impacto na restante Rede Nacional 

de Turismo Juvenil; 

• Concetualizar e desenvolver atividades de comunicação para o Intra_Rail, especialmente a aplicar 

em meios e suportes digitais; 

• Apostar nas ações junto do mercado europeu de proximidade como alavanca de crescimento, bem 

como outros mercados internacionais específicos que revelem crescente procura por Portugal; 
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• Estimular o regresso das reservas de grupos, criando ações de divulgação e promoção dos 

programas vocacionados para este segmento, nomeadamente Escola em Viagem, Viagem de 

Finalista, Movimento Associativo e Desporto em Movimento.  

 

 

• Desenhar o programa Cartão Jovem de acordo com as tendências, estilos de vida e interesses dos 

jovens, com especial enfoque no desenvolvimento sustentável, proteção ambiental, mobilidade, 

empreendedorismo e ferramentas de participação cívica; 

• Transpor em iniciativas e parcerias a Declaração Lisboa+21, nomeadamente a promoção do 

respeito pelos direitos humanos, combate à violência, consciencialização e ação sobre as 

alterações climáticas, igualdade de género, acesso igual e sem barreiras à informação, participação 

nos processos de decisão, promoção do direito à educação, entre outros; 

• Privilegiar a vertente social e ambiental, incorporando ações transversais que permitam o aumento 

da associação da imagem do Cartão Jovem às melhores práticas nas referidas áreas; 

• Redefinir o formato de captação de vantagens âncora do Cartão Jovem junto de entidades 

públicas e privadas, privilegiando a digitalização e adaptabilidade ao formato online;  

• Desenvolver a versão digital de Cartão Jovem em formato Wallet, privilegiando a adoção deste 

formato em todas as suas tipologias; 

• Melhorar o website Cartão Jovem, reforçando a disponibilização de informação própria e de 

parceiros na ótica da vertente social e ambiental, incentivando à participação cívica dos jovens;  

• Adaptar o programa Cartão Jovem às necessidades expectáveis por parte dos jovens no contexto 

da pós-pandemia, incluindo reforço de mensagem positiva, incremento do bem-estar e resposta 

a problemas de saúde mental;  

• Dar continuidade a iniciativas que reforcem e aproximem o Cartão Jovem da cultura, artes e 

demais formas de expressão artística, entre outros temas que mobilizem os jovens;  

• Envolver os membros da Plataforma J na construção de caminhos, soluções e sugestões, através 

do contributo na construção de ideias, participação em projetos e iniciativas (presença no TikTok 

do Cartão Jovem, por exemplo), partilha de temáticas que preocupem e façam sentido para o 

target juvenil, entre outros; 

• Reforçar a oferta do Cartão Jovem na área desportiva, seja na parceria com clubes, seja na 

utilização de instalações desportivas. 

 

 

Na prossecução do artigo 70.º (Juventude) da Constituição da República Portuguesa, a Movijovem, através dos 

seus instrumentos de política de juventude, compromete-se a promover o desenvolvimento da personalidade 

dos jovens e a sua participação democrática, livre e plena na sociedade, mas também responder àquelas que 

são as suas maiores preocupações e expetativas, nomeadamente nos campos da sustentabilidade, da igualdade 

de oportunidades, da inclusão e acessibilidade. 

A abertura à comunidade e envolvimento dos agentes locais, o intercâmbio e o diálogo intercultural entre jovens, 

e a contínua aposta na adoção de medidas amigas do ambiente, nortearão a ação Movijovem. 
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Assim, a atividade Movijovem passará por:  

 

• Elaborar um plano geral de intervenções, no domínio da transição energética e digital, para 

modernizar a atividade administrativa e operacional da Movijovem; 

• Desmaterializar os processos no âmbito do sistema de gestão da qualidade; 

• Atualizar as metodologias de avaliação da satisfação dos utilizadores e gestão reclamações; 

• Dar continuidade a medidas que garantam a sustentabilidade, nomeadamente através da redução 

dos consumos de papel, plástico, energia e água, e estímulo à reciclagem e reutilização; 

• Criar painéis visuais com ilustração própria para aplicação nas Pousadas de Juventude que 

informem e incentivem os nossos clientes para a proteção do ambiente e métodos de vida 

saudável; 

• Capitalizar o interesse e potencial dos embaixadores The Wilds nas áreas de ambiente e 

sustentabilidade, no sentido de colaborarem com as Pousadas de Juventude na divulgação de 

iniciativas ou criação própria de ações;  

• Promover a prática de compostagem em articulação com os municípios;   

• Adotar medidas de consumo energético mais sustentável com recurso a energias mais verdes, 

painéis solares térmicos e ligação a rede de gás natural quando existente;  

• Otimizar os consumos das soluções de AQS’s existentes e outros equipamentos, com a 

implementação de rotinas de manutenção regulares; 

• Desenvolver novos projetos de mobilidade e turismo, associados às diferentes modalidades de 

transporte, privilegiando a mobilidade suave. 

 

 

• Continuar a desenvolver projetos de Voluntariado Jovem para o Turismo Solidário e Inclusivo, 

conjuntamente com iniciativas de índole internacional, com o apoio estratégico da Hostelling 

International;  

• Otimizar os recursos das Pousadas de Juventude (ex. campos de jogos, piscina), possibilitando a 

sua utilização pelas autarquias locais, associações e sociedade civil; 

• Reforçar uma maior aproximação à sociedade, através do acolhimento de estágios de formação 

em contexto de trabalho; 

• Promover uma parceria com o IEFP IP, com vista a desenvolver políticas de emprego ativas para 

integração de jovens desempregados; 

• Estreitar relações e parcerias locais com entidades públicas para efeitos de bolsas de recrutamento 

disponíveis. 

 

 

A dimensão territorial da rede de Pousadas de Juventude, com 43 unidades em funcionamento, dispersas pelo 

país, ganha especial relevância em termos de coesão territorial e desenvolvimento económico das regiões onde 

se localizam. Ancorando a oferta de serviços de mobilidade e alojamento em rede, permite-se aproximar turistas 

de populações, combater a interioridade e o despovoamento, e encurtar distâncias relativas de acesso a destinos 

e entre destinos turísticos. 
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O Programa Cartão Jovem é também uma das maiores redes juvenis no nosso país, com cerca de 120 mil 

utilizadores, distribuídos por diferentes geografias e contextos sociais. 

O passe Intra_Rail, por outro lado, é um dos poucos produtos de mobilidade que permite viajar ilimitadamente 

e pernoitar, num determinado período de tempo, em todo o país. 

Tudo isto confere à Movijovem o privilégio de estar presente não só nos espaços urbanos, mas também nas 

comunidades mais pequenas, assumindo um papel relevante para a promoção da igualdade de oportunidades 

e a representatividade de todo o país. Distribuídos por todo o território, temos a vocação de garantir a todos os 

jovens o direito de o conhecerem. 

Assim, irá a Movijovem: 

 

• Reforçar a criação de roteiros turísticos de valorização do património cultural e natural do país, 

com enfoque nas regiões de baixa densidade, como seja no eixo da Nacional 2, Via Algarviana, 

Rotas de Santiago, Rota Vicentina, etc;  

• Desenvolver ações de promoção e venda de produtos locais em cada Pousada de Juventude; 

• Reformular, em termos de imagem, a apresentação local das ofertas e serviços de cada Pousada 

de Juventude; 

• Promover a ligação com os Municípios, no sentido de desenvolver parcerias estratégicas que 

tenham as Pousadas de Juventude neles inseridas e o Cartão Jovem Municipal como parte 

integrante das políticas locais de juventude;  

• Reforçar a relação institucional e comercial com a Administração Pública Central e com o Poder 

Local, que possibilite a resposta às necessidades específicas identificadas por ambos, sejam 

promocionais de cada região ou de partilha de serviços. 

 

 

• Reforçar a oferta de serviços competitivos de mobilidade que permitam aproximar territórios e 

pessoas; 

• Criar um dia temático de Pousada Aberta, visando trazer às nossas unidades as escolas locais, 

associações e clubes desportivos e assim apresentarmos os nossos serviços em Portugal e no 

Mundo; 

• Estimular o acréscimo da oferta de animação nas Pousadas de Juventude, através da realização 

de eventos culturais, formativos e de lazer, privilegiando ações com componente pedagógica e 

sentido comunitário; 

• Disponibilizar as infraestruturas das Pousadas de Juventude à comunidade, facilitando o serviço 

de bar aberto ao exterior. 

 

 

O compromisso com a organização e as pessoas que a constituem é forte e parte prioritária da cultura interna 

da Movijovem. Envolver, capacitar e otimizar o desempenho funcional dos recursos humanos e a performance 

de toda a organização é um compromisso de sempre e para sempre. Trabalhadores competentes, motivados e 

valorizados são o primeiro fator de sucesso de uma instituição, que deve ser acompanhado por uma 
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administração ágil e capaz, em que a modernização, a digitalização e a simplificação de processos estejam cada 

vez mais presentes. 

Assim, a atividade passará por: 

 

• Implementar um novo Sistema de Avaliação do Desempenho e instrumentos de suporte, 

prevendo-se as componentes quantitativas de avaliação que permitirão refletir o cumprimento de 

objetivos específicos; 

• Implementar um novo Sistema de Incentivos que garanta a atribuição de estímulos financeiros 

associados à produtividade;   

• Valorizar os trabalhadores através da formalização de um Plano de Gestão de Carreiras; 

• Implementar um programa de mobilidade e intercâmbio dos trabalhadores; 

• Potenciar a criação de mecanismos de comunicação interna enquanto meio estratégico para 

atingir uma maior eficácia organizacional e promover a transparência da informação, democratizar 

o seu acesso e aumento do conhecimento interno da organização;  

• Promover encontros formais e informais de trabalhadores, como forma de partilha de 

conhecimentos e experiências e estímulos das relações interpessoais, fomentando a sedimentação 

de uma cultura organizacional que contribua para a promoção da atividade da Movijovem. 

 

 

• Promover a atualização do Salário Mínimo na Movijovem, continuando-se a garantir que todos, 

recebem acima do salário mínimo nacional; 

• Implementar a política anual de Benefícios Sociais, abrangendo, em 2022, benefícios a atribuir 

também aos trabalhadores que entrem em situação de reforma; 

• Dinamizar formas alternativas de manter os colaboradores motivados e satisfeitos; 

• Aperfeiçoar as práticas do serviço de Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho. 

 

 

• Elaborar e executar um plano de formação adaptado às necessidades da Movijovem e dos seus 

trabalhadores; 

• Implementar planos de formação de integração/acolhimento em todas as categorias profissionais; 

• Implementar um plano de webinars internos e ações de sensibilização/informação em cascata, 

com os recursos internos adequados para a transmissão do conhecimento aos vários níveis da 

atividade operacional e de suporte da Movijovem; 

• Acolher a formação de jovens em contexto de trabalho, através de um Programa de Estágios 

Académicos e Profissionais, dotando-os de competências na nossa área de atuação, permitindo-

lhe uma integração facilitadora no mercado de trabalho, sobretudo de jovens em situação de 

desemprego. 
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• Otimizar a informatização de processos contabilísticos, a desmaterialização do sistema atual de 

tratamento e validação de faturas e o consequente acompanhamento e gestão da tesouraria de 

exploração; 

• Recolher, analisar e tratar a informação necessária à avaliação da performance da Movijovem e 

todos os seus centros de responsabilidades – unidades de alojamento, departamentos e produtos; 

• Recolher, analisar e consolidar a informação estatística e contabilística necessária à elaboração do 

Relatório Anual de Gestão da Movijovem; 

• Elaborar um estudo fiscal, no sentido de melhor clarificar o enquadramento tributário da 

Movijovem e das suas operações comerciais; 

• Acompanhar a execução orçamental mensal e o apuramento de desvios orçamentais, garantido 

que esses dados são analisados e que deles são retiradas consequenciais; 

• Analisar os quadros de pessoal e a sua adequabilidade às exigências dos serviços, contribuindo 

para a delineação da gestão estratégica nas Pousadas de Juventude, relativamente à gestão dos 

recursos humanos afetos; 

• Implementar Manuais de Procedimentos por forma a responder às necessidades do serviço e das 

unidades orgânicas;  

• Adequar a política de recrutamento ao espírito e missão da Movijovem, bem como atualizar o 

processo de onboarding/acolhimento/integração, como processo crítico de sucesso para o 

envolvimento e alinhamento dos novos trabalhadores; 

• Rever e dinamizar os processos de recrutamento e seleção por forma a responder eficazmente às 

necessidades de contratação; 

• Otimizar as funcionalidades das plataformas de suporte de recursos humanos, atingindo a 

maximização de eficiência das funcionalidades disponíveis, com ganhos na gestão dos tempos de 

trabalho, reorganizando ainda os processos administrativos; 

• Rentabilizar o recurso a medidas de apoio à contratação financiadas pelo Estado, bem como 

aceder a incentivos da Segurança Social, entre outros; 

• Pugnar pelo cumprimento do Código de Ética e Transparência, por todos os trabalhadores e áreas 

funcionais.  

 

 

• Preparar e desenvolver o processo de renovação do Estatuto de Utilidade Pública da Movijovem, 

nos termos da Lei n.º 36/2021 de 14 de junho; 

• Assegurar que os documentos relevantes, como sejam Acordos, Protocolos, Contratos, 

Regulamentos, Procurações e demais documentos com relevância jurídica, sejam sempre 

produzidos no estrito cumprimento da Lei; 

• Proceder a estudos e pareceres sobre legislação relevante para a Movijovem; 

• Acautelar o cumprimento da Lei da Proteção de Dados Pessoais; 

• Código dos Contratos Públicos. 

 

 

• Centralizar os procedimentos aquisitivos comuns a todas as Pousadas de Juventude, com o 

objetivo de otimizar a sua gestão e a redução dos respetivos custos;  
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• Garantir a boa execução dos procedimentos aquisitivos efetuados pelas pousadas de juventude; 

• Otimizar a gestão dos stocks das pousadas de juventude, promovendo uma gestão mais 

consciente dos recursos;   

• Identificar as necessidades de formação, para valorização dos trabalhadores e consequente 

melhoria da operação e serviço ao cliente.  

 

 

• Participar nos eventos estatutários e de trabalho da Hostelling International e da EYCA – European 

Youth Card Association, assim como em outros eventos no âmbito da qualidade e 

sustentabilidade, gestão operacional, marketing e comunicação desenvolvidos por estas 

organizações; 

• Dinamizar a participação da Movijovem no programa EYCA Maximizing Impact; 
• Reforçar a ligação com as Pousadas de Juventude dos Açores e da Madeira, contribuindo desta 

forma para a afirmação da Rede Nacional de Turismo Juvenil. 
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Dados Orçamentais 2022 

As rúbricas constituintes e classificadas como vendas de produtos são na sua maioria as vendas relativas a Cartão 

Jovem EYC e Cartão Pousadas de Juventude. Inclui ainda vendas associadas a produtos secundários. 

As projeções apresentadas para cada uma das componentes de proveitos de vendas de produtos são 

ponderadas de acordo com a análise histórica adicionadas de ponderações previsionais de acordo com as 

expectativas de negócio 

 

Com base nas vendas realizadas até ao momento, reformulamos a previsão de vendas do produto Cartão Jovem 

EYC para o ano de 2022 para 131.256 unidades representando um aumento de 8% relativamente ao número 

de vendas previstas para 2021. 
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As componentes que integram a rúbrica de prestação de serviços são as vendas relativas à prestação de serviços 

principais – alojamento, à prestação de serviços complementares – restauração e bar, e venda de serviços 

secundários – aluguer de salas, espaço, jogos, etc. 

 

Para o orçamento de 2022 refizeram-se todos os pressupostos tradicionais e foi necessário utilizar métodos 

menos consistentes com amostras históricas e mais adequados para uma orçamentação com atividade histórica 

muito reduzida em determinados períodos.  

Prevê-se atingir 408.051 dormidas. 

O objetivo considerado representa um crescimento global do número de dormidas de 115% quando comparado 

com o histórico de 2020 e um aumento de 93% face à atual previsão de dormidas de 2021. 

Os resultados esperados irão conduzir à obtenção de receitas diretas de Alojamento de 6.009.215,78 euros. 
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SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

Mantivemos considerados nesta rúbrica, além dos valores relativos a protocolos de colaboração com os 

municípios, um subsídio à exploração da parte pública no montante de 500 mil euros. 
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OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

Nesta rubrica encontram-se refletidos os proveitos a imputar no exercício decorrentes de investimentos 

comparticipados (QCAIII + PIDDAC) no passado, sendo a sua imputação realizada na proporção das amortizações 

dos respetivos investimentos apoiados.  

Encontram-se também aqui considerados os protocolos de mecenato com a CGD. 

Reflete ainda donativos obtidos no âmbito das parcerias estabelecidas com o Cartão Jovem e as Pousadas de 

Juventude.  

 

Custos e Perdas 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 

Inclui, a rubrica mercadorias, os custos com aquisição das mercadorias de refeições eventuais e pequenos-

almoços, os custos inerentes à produção do Cartão Jovem e do Cartão Pousadas de Juventude. 

 

 

 

FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 

Na continuidade da gestão otimizada dos custos da operação, a previsão desta rubrica foi efetuada por centros 

de responsabilidade, tendo por base o nível de atividade estimado e as iniciativas previstas no âmbito da 

dinamização dos produtos. 

 

 

 

CUSTOS COM PESSOAL 

Consideramos o quadro de pessoal necessário ao normal funcionamento das estruturas em gestão direta e 

serviços centrais, os acréscimos salariais provocados pela atualização da RMMG e consequentes evoluções das 

melhorias das condições salariais que prevemos implementar no início de 2022. Os valores apresentados para 

esta rubrica, têm ainda em consideração o incremento de atividade prevista para o exercício de 2022. 

 

 

4.364.109,65 €          5.812.312,56 €  

 

     88.708,66 €         224.735,54 €  

 

1.732.176,64 € 3.399.934,70 € 
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De notar que, nas rubricas anteriores, os valores de 2021, ainda não refletem os custos relativos aos meses de 

novembro e dezembro de 2021. 

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 

Estimativa com base no exercício de 2021, e cujo valor é significativamente coberto por proveitos extraordinários 

(contrapartida de subsídios ao investimento).  

Resultado Líquido do Exercício  
Com a realização de todos os exercícios de previsão de resultados por unidade de negócio, perspetivando 

proveitos de exploração, projetando os seus custos de suporte à atividade dimensionada, concluímos com a 

apresentação de um resultado líquido negativo de 1.099.163,06 euros.  
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Esta circunstância apresenta-se como preocupante, uma vez que para além de danificar drasticamente o 

caminho da sustentabilidade económica e financeira da Movijovem verificado nos anos anteriores à pandemia, 

irá criar fortes constrangimentos na tesouraria de exploração e comprometer o cumprimento rigoroso das 

responsabilidades financeiras da Movijovem. Por outro lado, e muito importante, incapacitará a Movijovem de 

levar a cabo um conjunto de investimentos previstos na recuperação e reabilitação das infraestruturas e na 

dinamização dos negócios que sustentam a atividade da Movijovem – as Pousadas de Juventude e o Cartão 

Jovem. 

 

 
 

  

Volume de negócios       7 760 233 € 

Custos diretos       9 436 983 € 

Resultado bruto -     1 676 750 € 

Outros proveitos e custos          577 587 € 

Outros proveitos       1 677 963 € 

Outros custos       1 100 376 € 

Resultado Operacional Orçamento 2022 -     1 099 163 € 

Resultado Operacional atual (outubro) 2021 -     1 141 649 € 

Resultado Operacional histórico 2020 -     1 460 332 € 
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