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A Direcção Provincial da Juventude e Desportos do 
Kwanza-Norte inaugura, em Abril, a primeira metade 
Das cem casas do bairro social da juventude no 
Município de Cazengo e dois centros comunitários, em 
Cambambe e, GolungoAlto. 
" Ambos os projectos integram do Programa Angola 
Jovem. As casas, do tipo T-3, no bairro Catome de 
Baixo, em Ndalatando, começaram a ser construí das a 
Meio do ano passado. 
O director provincial da Juventude e Desportos, 
Manuel Gaspar "Domina", revelou que a venda das 
Casas será feita por crédito bancário. Os requerentes 
Serão essencialmente jovens, empregados, com idades 
Entre os 20 e 35 anos. 
Segunda fase no final do ano. 
A empreitada garantiu emprego a 95 indivíduos, dos 
Quais 75 angolanos. A segunda fase tem termo prevista 
Para o [mal do ano. Os trabalhos de acabamento dos 
Centros comunitários decorrem com alguma morosidade 
Devido à chegada tardia do material de construção 
Importado, segundo os responsáveis pela obra. 
Os centros terão salas de atendimento, arquivo, salas de 
Leitura e reuniões, salão de beleza, áreas administrativas, 
Centros de informática, estúdios fotográficos, bibliotecas 
E recintos para práticas desportivas. 
Na província há 70 cooperativas compostas por 414 
Jovens empreendedores, dos quais 103 mulheres. A 
Primeira etapa de concessão de micro-créditos beneficiou 
As municipalidades de Cazengo e Cambambe. A 
Segunda vai privilegiar os municípios de Camabatela, 
Samba Cajú, Golungo Alto e Banga. Em 2008, 602 jovens 
Beneficiaram de kits de trabalhos de sapataria, 
Carros de mão, máquinas de pipocas, bicicletas, chapas 
De zinco, mesas de plástico, entre outros. 
Director da juventude avalia projectos sociais o director 
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Nacional da juventude, Cardoso José, mostrou-se satisfeito 
Com o andamento das abras do bairro social e dos 
Centros comunitários. Apesar do ligeiro atraso, acredita 
Que as obras serão entregues em tempo oportuno. 
Cardoso José mostrou-se, igualmente, satisfeito pelo 
Facto de todas as cooperativas terem começado a 
Devolver o dinheiro do empréstimo. "Estamos 
Contentes com o desempenho dos empreendedores 
Locais. O comportamento dos jovens do Kwanza-Norte 
Tem de servir de exemplo aos das outras províncias", 
Disse. No país, acrescentou, foram disponibilizados 
Mais de 10 milhões de dólares americanos, distribuídos 
A 4.236 cidadãos. 
O número de residências erguidas, no âmbito do 



Programa Angola Jovem, ronda as 700. Os pequenos 
Empresários que beneficiaram do programa "Crédito- 
Jovem" devem criar mecanismos e estratégias no 
Sentido de criarem oportunidades de emprego a outros 
Cidadãos, de forma a tornarem-se parceiros do 
Governo na diminuição do desemprego, disse o viceministro 
Da Juventude e Desportos, Yaba Pedro 
Durante uma reunião em Ndalatando, com associações 
Juvenis. 
Vice do Desportos aconselha jovens 
O ministro aconselhou os beneficiários da primeira fase 
Do crédito jovem a envidarem esforços para pagarem os 
Valores monetários adquiridos, de forma a evitarem 
Constrangimentos com a entidade fornecedora. 
Yaba Pedro reconheceu que as moradias inicialmente 
Projectadas para o bairro social da juventude não 
Satisfazem a procura, mas fez saber, que a cedência das 
Mesmas se fará através de um sorteio em que os 
Presidentes do júri serão os três vice-governadores da 
Província. Garantiu que tudo será feito para que o 
Processo de selecção seja transparente, onde qualquer 
Um, independentemente do seu partido, religião ou 
Tribo, possa ser beneficiado. Apelou aos jovens para optarem 
Por namoros responsáveis, de forma a evitarem 
Doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes 
Indesejáveis, filhos órfãos e famílias desunidas. 


