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O Executivo, através do Ministério da Juventude e 
Desportos, entregou sábado mais de uma centena 
de casas na zona da Camama em Luanda, aos 
jovens que se habilitaram à aquisição de imóveis 
no âmbito do projecto “Angola Jovem”, que visa a 
construção e venda a título de crédito bancário de 
casas de média e baixa renda.  
As. 115 casas do tipo T-3 entregues, fazem parte 
da primeira fasedo conjunto de casas dos jovens 
que concorreram no ano passado. O projecto, 
ainda em curso, visa a construção de 500 
habitações até Junho de 2012.  
A cerimónia de entrega oficial foi antecedida de 
corte de fita inaugural pelo ministro da Juventude e 
Desportos, Gonçalves Muandumba, acompanhado 
de outras entidades governamentais.  
No discurso que se seguiu à inauguração oficial 
das casas, Gonçalves Muandumba chamou a 
atenção dos jovens contemplados no sentido de 
criarem comissões de moradores, para o melhor 
controlo das condições de higiene e de segurança 
dos prédios.  
O governante elogiou os jovens que investiram no 
projecto “Angola Jovem” e a perseverança em 
esperar até ao momento ideal da entrega das suas 
casas.  
Muandumba considerou estes jovens um exemplo 
do bom comportamento cívico a ser seguido pelos 
demais nos vários desafios que Executivo tem pela 
frente. O ministro realçou que a entrega das casas 
é parte do compromisso assumido pelo Executivo, 
no âmbito da estratégia de combate ao défice de 
habitação no país, que aflige principalmente a 
camada juvenil.  
Para a entrega simbólica das chaves das 
respectivas casas, foram seleccionados seis 
jovens dos 115 contemplados nesta primeira fase. 
Procederam à entrega entidades governamentais 
como o ministro da Juventude e Desportos, 
Gonçalves Muandumba, a secretária para os 
Assuntos Sociais do Presidente da República, 
Rosa Pacavira, a vice-ministra da Família e 
Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento, o 
vice-ministro da Comunicação Social, Manuel 
Miguel de Carvalho, a vice-governadora de 
Luanda para área Social e Política, Jovelina 
Imperial e administradores do Banco de Poupança 
e Crédito (BPC).  
Sonho concretizado  
Teimo Francisco é um dos contemplados do 
projecto. Esteve acompanhado da esposa e do 
filho, de quatro anos. Q casal vivia em casa 
arrendada. A reportagem do Jornal de Angola 

disseram que concorreram ao “Angola Jovem” com 
fé de que tudo ia dar certo. O dia 29 de Outubro 
marca no seu calendário o fim de uma vivência de 
vários anos em casa arrendada. “Depois do sorteio 
muitos não acreditaram que o projecto “Angola 
Jovem” fosse uma realidade. Mas nós 
depositámos confiança. Valeu a pena esperar. As 
casas são boas”, disse Teimo.  
“Têm água canalizada e energia, arruamentos e 
digo que é preciso que as pessoas confiem nos 
projectos do Executivo. Esperámos e confiámos e 
hoje temos o sonho da nossa casa própria 
realizado”, salientou a esposa com um sorriso de 
alegria.  
Foi um dia de muitas alegrias  
Esmeralda Rocha foi outra contemplada. Ela 
saltou ao ouvir o nome do marido no momento de 
receber ª chave de uma das casas.  
Osvaldo Rocha, o esposo, é operador de câmara 
da Televisão Pública de Angola. Esteve de serviço 
naquele dia no local da cerimónia. Com a câmara 
ligada, ele esperava filmar o próximo beneficiado, 
quando ouviu o seu nome a ser anunciado. O 
jovem, que estava próximo da nossa equipa de 
reportagem, suspirou de alívio e pediu ao colega 
assistente para se ocupar do serviço. Momentos 
depois, Osvaldo e esposa festejavam, exibindo as 
chaves às câmaras, gritando “demorou mas 
conseguimos”.  
No grupo de jovens contemplados, na sua maioria 
casad9s, na idade dos 18 aos 35 anos, cada um 
tem uma história para contar, acerca dos caminhos 
que percorreram até à meta. Augusto e Juliana 
são casados e concorreram em Abril do ano 
passado. Têm dois filhos e vivem na casa dos pais 
de Augusto. O casal informou que para a compra 
da casa do tipo T3, rés-do-chão e primeiro andar, 
deu entrada de um sinal, correspondente a 17 mil 
dólares americanos, ao BPC. O custo total da casa 
é de 170 mil dólares.  
Em função do contrato contraído com o Banco, 
devem pagar mensalmente 800 a mil dólares 
americanos durante 15 a 20 anos.Questionado 
sobre o preço do imóvel, Augusto disse que “não 
considero alto em função do tipo e qualidade da 
casa.  
O que está a acontecer à juventude e não só, é 
que muitos não têm condições económicas 
suficientes. Mas Angola é um país que está em 
processo de desenvolvimento contínuo e muita 
coisa está a mudar. O exemplo pode ser 
constatado em todo o país.  
Depois da guerra, o desejo das pessoas não será 
satisfeito com toque de mágica, mas sim com 
muito trabalho, com projectos solúveis, confiança e 
na aceitação dos projectos do Executivo”.  
As casas  
As casas do tipo T3, rés-do-chão e primeiro andar, 
estão construídas em blocos de prédios de cinco 



casas cada e comportam duas salas, cozinha, 
duas casas de banho, três quartos e dois quintais, 
à frente e atrás. O projecto conta com redes de 
água potável, energia eléctrica, espaços de lazer e 
arborização. A área vai estar completamente 
urbanizada com ruas principais de duas faixas de 
rodagem, sendo uma para cada sentido, e 
secundárias, bem como áreas de estacionamento 
e bermas. A casa modelo custa 170 mil dólares 
americanos e a aquisição é livre, cabendo aos 
interessados estabelecer contrato com a instituição 
responsável projecto “Angola Jovem”, uma 
parceria entre o Ministério da Juventude e 
Desportos e BPC, que prevê a construção de 500 
casas até Junho de 2012. 


