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Um conjunto de 45 residências sociais, 
das 96 previstas 
para o bairro da juventude, em 
Ndalatando, 
província 
do Kwanza-Norte, 
foram entregues na quinta-feira aos 
beneficiários, em cerimónia 
presidida pelo ministro da 
Juventude e Desportos, Gonçalves 
Muandumba. 
As casas do tipo T2 possuem três 
quartos, sala comum, 
cozinha e quarto de banho e foram 
construídas 
no âmbito 
do programa” Angola 
Jovem”, do Executivo angolano. 
Localizadas no bairro “Catome de Baixo”, 
arredores de 
Ndalatando, as obras foram executadas 
num período 
de 
dois anos e deverão custar 40 mil 
dólares cada. 
Na ocasião, Gonçalves Muandumba 
lembrou que as 
residências sociais com todas as 
condições de habitabilidade 
são para os jovens que têm 
necessidades efectivas de 
moradia. O projecto foi implementado 
em parceria com 
o Banco de Poupança e Crédito 
(entidade financiadora) 
e contou com a parceria 
do governo da província, que 
cuidou da infra-estrutura dos terrenos, 
tendo por isso 
agradecido ao executivo do Kwanza-
Norte pelo cumprimento 
da parte que lhe estava 
reservado. 

Os beneficiários deverão pagar, como 
amortização dos 
custos, prestações 
mensais de 25 mil kwanzas durante 
20 anos. Por sua vez, o governador 
do Kwanza-Norte, 
Henrique 
André Júnior, considerou o gesto 
como uma 
“importante dádiva” do Executivo para a 
juventude, 
esperando 
que as residências sejam utilizadas 
segundos 
os propósitos a que se destinam. Para o 
governador, a 
construção do bairro da juventude 
representa apenas 
um primeiro passo 
de uma longa caminhada que visa 
a 
melhoria das condições sociais da 
população. 
Aos que não foram sorteados nesta 
etapa, o governador 
encorajou 
a acreditarem nos programas do governo 
com 
vista à resolução dos problemas que 
assolam a população, 
com destaque para a juventude, como a 
falta de 
emprego e de moradias. “O governo vai 
continuar 
a edificar 
outros equipamentos 
sociais”, garantiu. 
André Júnior acrescentou que estão 
ainda em curso 
obras de melhoramentos 
do sistema de drenagem de 
águas pluviais e de distribuição de água 
potável ao 
bairro da juventude 
que já beneficia de energia eléctrica 
da rede pública, para optimizar 
as condições 
No quadro do seu programa de 
actividades, o ministro 
Muandumba 
deslocou-se ainda ao município do 



Golungo-Alto, onde procedeu 
igualmente à entrega 
formal ao governo da província de dois 
centros comunitários 
da juventude, sendo um construído 
naquela circunscrição 
e outro no município 
de Kambambe. 
Do programa do ministro, contam 
ainda visitas às obras 
de beneficiação 
do pavilhão desportivo “Engenheiro 
José Eduardo dos Santos” e ao estádio 
municipal dos 
“Dinizes”, ambas localizadas na cidade 
de Ndalatando. 
Os beneficiários das residências foram 
seleccionados em 
Outubro, de um total de 76 candidatos 
que concorreram 
às casas sociais da juventude, 
durante um sorteio 
assistido 
por entidades do governo local e 
representantes 
da sociedade civil. 
A selecção dos candidatos foi efectuada 
mediante apresentação 
de um comprovativo da capacidade 
financeira 
do concorrente em liquidar 
a primeira prestação do 
contrato, 
de 10 por cento, mediante recurso 
ao crédito 
bancário, devendo p restante valor ser 
pago num prazo 
de 15 a 20 anos. 


