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Pelo menos 2.468 casas sociais para a juventude estão j 
Á em construção em todo o país, revelou, ontem, em 
Luanda, o ministro da Juventude e Desportos, 
Gonçalves Muandumba. 
O Estado angolano prometeu construir um milhão de 
Casas em quatro anos, uma promessa constante do 
Programa de Governo do MPLA, o partido vencedor 
Das eleições legislativas de 2008. 
O ministro Gonçalves Muandumba, que falava durante 
Um encontro com líderes associativos juvenis, jovens 
Artistas, desportistas e fazedores de opinião, acrescentou 
Que estão também em construção 17 Casas da 
Juventude e 40 centros comunitários. 
Segundo Gonçalves Muandumba, os projectos e acções 
São implementados no sentido de dar maior atenção e 
Dignidade à juventude para poder participar 
Activamente nos desafios que a ela compete. 
A construção dos pavilhões de artes e ofícios, o 
Aumento do número de salas de aula e a construção de 
Institutos médios politécnicos e pólos universitários 
Vão, segundo o ministro, contribuir significativamente 
Para o aumento do acesso à formação e ao emprego 
Pára a juventude. 
-Gonçalves Muandumba referiu que o ministério que 
Dirige está a reformular e redimensionar os projectos 
Que vinha desenvolvendo no quadro do programa 
"Angola Jovem" sem perder o sentido programático, de 
Participação e apoio multilateral à juventude. 
Em 2008, acrescentou, a implementação deste 
Programa produziu resultados satisfatórios, mas que 
Precisam de ser consolidados e reforçados. De acordo 
Com Gonçalves Muandumba, com o "Crédito Jovem" 
Foi possível apoiar mais de 4.470 jovens 
Empreendedores, num contexto que permitiu também a 
Constituição de 972 cooperativas, a formação de 2.092 
Jovens e a elaboração e aplicação de 972 iniciativas ou 
Projectos de negócios. 
Segundo o titular da pasta da Juventude e Desportos, 
Este processo continua em curso, já que o recurso 
Financeiro disponibilizado ainda não se esgotou. No 
Domínio do auto-emprego, Gonçalves Muandumba 
Disse que também foram alcançados resultados 
Positivos, com a distribuição de kits profissionais e a 
Constituição de respectivas cooperativas à escala 
Nacional. 
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O ministro Gonçalves Muandumba disse que, no 
quadro do programa "Angola Jovem", o Ministério da 
Juventude iniciou a implementação do projecto referente 
À habitação social para a juventude e à 



Construção e apetrechamento das casas e dos centros 
Comunitários, numa parceria efectiva com o Banco de 
Poupança e Crédito (BPC) e os governos provinciais. 


