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Mais de um ano depois, e por razoes que 
desconhecem, os vencedores do primeiro 
sorteio das 90 residências de média renda, em 
Luanda, atribuídas no âmbito do Programa 
Angola Jovem, ainda não receberam as chaves 
das casas. 
A situação está a causar descontentamento no 
seio dos beneficiários, que afirmam não mais 
acreditar nas promessas do Governo. Nicolau 
Quimbila, um dos contemplados em Abril do 
ano passado, revela à Economia & Mercado 
que as autoridades se tinham comprometido 
entregar-lhe as chaves oito meses depois, 
tendo em conta que as residências ainda 
careciam de determinados apetrechamentos. 
No entanto, até ao momento, e já passaram 
quinze meses, nenhum dos beneficiários 
recebeu a chave da respectiva residência, 
sendo que a nenhum deles é esclarecido o 
motivo do atraso, apesar de alguns já terem 
pago os exigidos 10% dos 170 mil dólares 
norte-americanos correspondentes ao valor das 
casas, o qual deve ser liquidado num prazo de 
20 anos. 
Em resposta, o director nacional da Juventude, 
Cardoso José, esclarece que as 90 casas já 
estão construídas e que só não foram entregues 
aos respectivos proprietários por não terem, 
até há bem pouco tempo, água canalizada e 
energia eléctrica da rede pública. “Foi preciso 
mobilizar meios adicionais para que as 
residências tivessem água e luz. O processo 
das 90 casas está em fase de conclusão e 
dentro em breve faremos a entrega”, garantiu o 
responsável, que condena o facto de 
a maioria dos jovens que participaram do 
sorteio não ter prestado atenção às orientações 
dos organizadores. 
De acordo com o dirigente, alguns dos 
sorteados alegam não ter capacidade financeira 
para fazer o pagamento das habitações de 
média renda, quando antes tinham prestado 
uma informação completamente diferente. 
“Pessoas nestas condições tiveram que ser 
adaptadas às casas económicas, cujos preços 
rondam os 50 mil dólares”, justificou. 
A Economia & Mercado sabe, entretanto, que 
30 beneficiários das habitações de 170 mil 
dólares já rubricaram contrato com o Banco de 

Poupança e Crédito (BPC), aos quais foi 
garantido que receberão as casas na segunda 
quinzena de Julho, informação confirmada por 
Cardoso José.

Um problema nacional 
No âmbito do Programa Angola Jovem, e três 
anos depois de se dar início às construções das 
habitações sociais, para jovens com idades 
compreendidas entre 23 e 35 anos, até ao 
momento foram distribuídas 2 837 unidades 
em seis províncias, sendo que em Cabinda 
ainda não foi erguida sequer urna, quando o 
plano do Executivo prevê a construção anual 
de cem casas em cada província. Segundo o 
director nacional da Juventude, o caso de 
Cabinda deve-se ao facto de ainda não ter sido 
encontrado um espaço com dimensão 
suficiente, e com a necessária infra-estrutura, 
para se dar início às obras. 
A capital do país não foge a esta realidade, 
mas Cardoso José afirma que em Luanda cerca 
de mil habitações sociais estão em fase de 
conclusão, nos bairros Camama, Zango e na 
Sapú. Mas, rossegue o dirigente, “o grosso das 
residências está nas províncias, sendo que os 
preços das mesmas variam entre 40 a 50 mil 
dólares e o prazo de pagamento vai até 20 
anos, com urna mensalidade que ronda os 25 
mil kwanzas”. 
O programa de construção de casas sociais 
para juventude é uma parceria que envolve o 
Ministério da Juventude e Desporto, o BPC e 
os governos provinciais, sendo que a estes 
últimos cabe criar e disponibilizar as 
condições infraestruturais, ao passo que o 
primeiro se responsabiliza pela mobilização de 
recursos para o financiamento da construção 
junto do BPC. Segundo Cardoso José, o maior 
constrangimento que o Projecto enfrentou foi a 
crise financeira internacional, que afectou a 
economia angolana. 

“Cars sukula” estagnados 
A manchar o desempenho do Programa Angola 
Jovem está igualmente o caso das máquinas de 
lavar carros, os famosos “Cars sukula”, que 
durante a realização do Campeonato Africano 
de Futebol se viam a circular pelas ruas da 



capital do país, mas que passados oito meses 
acabaram por se avariar, fazendo com que os 
lavadores de carros voltassem às condições 
antigas. André Domingos, responsável pelos 
jovens que receberam estes aparelhos, revela 
que estes duraram apenas oito meses devido à 
falta de manutenção e à ausência de peças de 
substituição no mercado nacional. 
Reconhecendo o fracasso, Cardoso José 
adianta que a aquisição dos “Cars sukula” foi 
suspensa, argumentando que são equipamentos 
de fácil desgaste para a realidade nacional, 
sendo que, reforça, “a falta de material de 
reposição foi um factor crucial na tomada 
desta decisão”. “Podemos considerar que foi 
pouco eficaz para o objectivo que se pretendia, 
e, portanto, suspendemos os kits de lavagem 
de carro”, admite o dirigente, para acrescentar 
a seguir que” alguns dos lavadores foram 
adaptados para outros pro-jectos, o que André 
Domingos nega, assegurando que “todos 
aqueles que trabalhavam com os carrinhos 
voltaram a lavar carros na rua”. 
Domingos André lamenta que o Ministério da 
Juventude e Desporto tenha deixado de 
distribuir o equipamento, pois, segundo ele, 
nas actuais condições, devido à ausência deste, 
os lavadores Ainda nenhum beneficiário do 
sorteio das 90 residências em Luanda recebeu 
as chaves da respectiva residência. 
De carro são constantemente interpelados pela 
fiscalização da cidade de Luanda “Na altura 
em que utilizávamos os «Car sukula», as 
lavagens de carros eram dinâmicas e não se 
gastava muita água. Dois litros eram 
suficientes para se, dar o brilho’, ao passo que 
com os baldes consumimos 30 litros de água 
por carro”, protesta. 

A maka dos créditos 
A primeira modalidade do “Angola Jovem” foi 
o “Crédito Jovem”, mas também aqui se 
encontram altos índices de insucessos, em 
particular devido aos baixos níveis de 
reembolso verificados em algumas províncias. 
O motivo, segundo fontes, tem que ver com a 
falta de preparação profissional dos 
beneficiários que deveriam ser submetidos a 
cursos de gestão de pequenos negócios. O 
director provincial da Juventude e Desporto da 
Lunda-Norte, André Parni, revelou 
recentemente ao Jornal de Angola que, naquela 

província, mais de 50 cooperativas juvenis que 
beneficiaram da primeira fase desta 
modalidade de crédito, em 2008, têm 
dificuldade de reembolsar o dinheiro 
concedido pelo BPC e que das 58 
contempladas apenas duas liquidaram as 
dívidas. Embora admita este facto, Cardoso 
José argumenta que, do mesmo modo que há 
insucesso no reembolso dos créditos, também 
há províncias em que o mesmo tem sido bem 
feito, focando, principalmente, as do sul do 
país. 
No que toca ao “crédito jovem”, esclarece o 
responsável, foram formadas acima de 1 700 
cooperativas, que apresentaram 2 500 planos 
de negócios, dos quais acabaram por ser 
apoiados 4 563 jovens, com um recurso 
financeiro total na ordem dos 5 milhões e 600 
mil dólares. “O crédito é solidário, e as 
cooperativas normalmente são constituídas por 
quatro a seis pessoas, mas apenas o 
líder recebe formação, só que o reembolso dos 
créditos concedidos é feito de forma colectiva, 
uma vez que o programa tem uma conta única 
no BPC”, esclarece. 
Vários jovens, de diferentes regiões do país, 
criaram cooperativas em diversas áreas de 
actividade, e com base nos interesses da 
juventude o Angola Jovem criou 
oportunidades de emprego, como são os casos 
dos bares móveis, a famosa roulotte, 
serralharia, material de pesca artesanal e os 
Cars sukuta. Cada província recebeu 400 itens 
das diversas modalidades, à excepção de 
Luanda, que obteve mil. 
Os materiais estão a ser vendidos ao preço real 
da compra, mas todos os custos adicionais na 
altura da transferência do material for 
absorvidos pelo projecto. De todos os kits, os 
bares móveis o Crédito Jovem beneficia acima 
de 1 700 cooperativas, que apresentaram 2 500 
planos de negócios, dos quais acabaram por 
ser apoiados 4 563 jovens, com o recurso a 5 
milhões e 600 mil dólares. 
A manchar o desempenho do Programa Angola 
Jovem está igualmente o caso das máquinas de 
lavar carros, os famosos “Cars sukuta”, que 
durante a realização do Campeonato Africano 
de Futebol se viam a circular pelas ruas da 
capital do país, mas que passados oito meses 
acabaram por se avariar, fazendo com que os 
lavadores de carros voltassem às condições 



antigas. 
São os mais caros, estando no valor de 20 mil 
dólares por unidade. Já as recauchutagens 
estão na ordem de 15 mil dólares norte-
americanos. Questionado sobre o percurso do 
projecto, o director nacional da Juventude 
afirma que não está satisfeito e que gostaria de 
fazer muito mais. 
“Quando digo que não estou satisfeito refiro-
me à capacidade de satisfazer toda a demanda, 
que é grande, mas não podemos dar aquilo que 
não temos. Queremos melhorar, dar mais 
oportunidade à juventude para que o número 
de beneficiários cresça”, assegura o 
responsável. 

Centros comunitários são prioridades 
Embora o Programa contemple a construção 
de Casas da Juventude em todas as províncias, 
ou seja, uma em cada cidade, apenas existem 
cinco destas infra-estruturas no país, sendo 
que, em seu lugar, será construídos numa 
primeira fase centros comunitária. 
“O Ministério da Juventude e Desporto está 
mais preocupado com os centros comunitários 
porque, de facto, no conjunto, além de darem 
mais visibilidade à instituição, oferecem, por 
província, uma área de longe superior a um 
único estabelecimento como são as Casas da 
Juventude”, argumenta Cardoso José, 
acrescentando que actualmente já funcionam 
600 estruturas em todo território nacional, e 
cerca de 25 estão em fase de conclusão. “O 
objecto social destas duas estruturas é o 
mesmo, mas a diferença está na dimensão”, 
esclarece. 
As cinco “Casas da Juventude” estão nas 
cidades do Sumbe, Lubango, Ondjiva, Luena e 
em Luanda, mas há um número crescente de 
jovens que frequentam estas instituições e que 

andam descontentes com os serviços que nelas 
são prestados. 
Esmeralda Solange, de 25 anos, considera que 
as estruturas da Casa da Juventude de Viana 
têm sido mal aproveitadas, e critica o facto de 
se impedir que os jovens utilizem o anfiteatro, 
a sala de informática e a de estudo, 
privilegiando o arrendamento dos salões de 
beleza e dos quiosques que, segundo comenta, 
“rendem mais aos responsáveis”.
 Na mesma linha, Adriano Cunha, morador do 
bairro Luanda Sul, mostra-se descontente com 
os gestores do espaço. “A utilização do campo 
de futebol de salão tem sido um bicho-de-sete-
cabeças, principalmente porque os 
responsáveis preferem alugar o local a 
organizadores de festas a cedê-los a equipas 
que queiram praticar desportos, quando é para 
este fim que o espaço foi construído”, alerta. A 
Casa da Juventude de Viana foi a primeira a 
ser erguida no país, em 2006, e custou aos 
cofres do Estado 3 972 mil dólares. O 
investimento, que ocupa uma área de 7 294 
metros quadrados, é composto por anfiteatro, 
videoteca, sala de informática, sala de estudo e 
de jogo, salão de beleza, alojamentos, 
quiosques, sala de reuniões e campo multiuso. 
Aloja cursos básicos de corte e costura, 
informática, estética, gestão de liderança e 
associativismo, línguas nacionais e artes e 
ofícios. 
Nos próximos tempos a capital do país vai 
contar com urna Casa da Juventude Nacional. 
O projecto já foi aprovado, mas aguarda pela 
cedência dos recursos financeiros. Numa 
primeira fase o programa tencionava abranger 
uma cifra de dez mil beneficiários, segundo o 
director nacional da Juventude. Já foram 
favorecidos nove mil. 


