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Os jovens de Benguela começam a 
receber casas em Dezembro no bairro 
que está a ser construído no âmbito do 
“Projecto Angola Jovem”, disse ontem 
o director provincial 
da Juventude e Desportos de 
Benguela, Pedro Garcia. Em 
declarações ao Jornal de Angola, 
Pedro Garcia disse que está tudo a 
postos para a entrega das primeiras 32 
habitações construídas no Bairro 
Nossa Senhora da Graça, na cidade de 
Benguela. 
As restantes 62 casas estão em fase 
de conclusão e vão ser entregues no 
princípio de Fevereiro do próximo ano. 
As 
habitações custam 50 mil dólares e o 
pagamento é feito em 20 anos, com 
prestações mensais de 25 mil kwanzas. 
Pedro Garcia acrescentou que a 
Direcção Provincial de Benguela da 
Juventude e Desportos está criar as 
condições 
para a realização do sorteio das 32 
casas já prontas no Bairro Nossa 
Senhora da Graça. 
O director provincial da Juventude e 
Desportos de Benguela informou que 
os jovens interessados têm de fazer 
uma inscrição prévia para se 
habilitarem às casas, num sorteio. “Já 
estamos a trabalhar no processo para o 
concurso público, através de uma 
comissão provincial 
que integra um dos vice-governadores, 
o director provincial da Juventude e 
Desportos, representantes do Banco de 
Poupança e Crédito (BPC) e do 
Conselho 
Provincial da Juventude”, referiu Pedro 
Garcia. Além das casas vão ser 
construídos espaços de lazer, creches, 
centros médicos e espaços comerciais. 
Pedro Garcia afirmou que durante o 
ano foram cumpridos 
vários programas do Ministério da 
Juventude e Desportos, como o 

“Crédito Jovem” e o projecto 
habitacional 
enquadrado no “Programa Angola 
Jovem”. 
Também foram desencadeadas acções 
de informação sobre a Sida e de 
combate à delinquência juvenil. 
Crédito Jovem 
No que diz respeito ao projecto Crédito 
Jovem, a província de Benguela 
recebeu um fundo de 400 mil dólares 
que beneficiaram 475 jovens 
desempregados, dos quais 132 do 
sexo feminino. Foram organizadas 95 
cooperativas nas áreas do comércio, 
construção civil, pequenas 
indústrias, pescas e agricultura. 
Os projectos financiados pelo Banco de 
Poupança e Crédito (BPC). Os jovens 
que se candidataram aos créditos 
abriram negócios ou criaram 
cooperativas nos 
ramos da agro-pecuária, pesca 
artesanal, prestação de serviços, 
transportes, informática e indústria e 
salões de 
beleza, nos municípios de Benguela e 
da Baía Farta. O projecto “Crédito 
Jovem” foi lançado em Abril de 2007 
pelo Ministério da Juventude e 
Desporto em parceria 
com o BPC e o Banco Sol, com o 
objectivo de melhor a situação 
socioeconómica jovens e contribuir no 
combate à pobreza. 
O “Crédito Jovem”, que conta cinco 
milhões de dólares para financiar 
jovens em todo país, sobretudo na 
condição 
de desempregados, prevém apoiar 20 
mil jovens dos 18 aos 30 anos. 


