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O ministro da Juventude e Desportos, Gonçalves 
Muandumba, anunciou no sábado, no Luban90, a 
revisão nos próximos dias das modalidades de pagamento 
das casas sociais da juventude. 
Gonçalves Muandumba disse à imprensa que decorrem 
negociações com o Banco de Poupança e Crédito (BPC) 
para o reajuste dos valores das prestações, no sentido de 
suavizar as modalidades e facilitar os jovens a adquirirem 
uma habitação. 
“Esse tratamento está a ser feito para encontrarmos, 
dentro de 15 dias, uma modalidade mais suave para 
fazer com que os jovens paguem sem constrangimentos e 
concretizem o sonho de ter uma casa própria”, adiantou. 
A revisão vai passar pela redução do valor da primeira 
prestação, dos actuais oito mil dólares para,uma quantia 
inferior, para dar possibilidade aos jovens de honrarem 
o compromisso com o banco financiador. 
O ministro foi informado que as 92 casas da juventude 
construí das na zona da Tchavola, no Lubango, já 
foram sorteadas em Junho, mas por força dos requisitos 
de pagamentos ainda não estão atribuídas aos jovens 
contemplados. 
“Na Huíla, o concurso já foi feito. Os jovens estão satisfeitos. 
Mas punha-se uma questão técnica do ponto de 
visita de valores com o banco. Temos em consideração 
que os principais beneficiários conseguiram o seu primeiro 
emprego e os salários são ainda muito baixos. 
Então há que protegê-los”, garantiu. Muandumba 
manifestou-se satisfeito pelo grau de execução dos projectos 
destinados à juventude da província da Huíla 
no domínio da habitação, formação profissional, educação, 
primeiro emprego e outros. Entretanto, alertou 
para os perigos que o consumo de drogas pode causar à 
saúde dos jovens e os seus reflexos na sociedade. “Somos 
poucos e este país precisa de jovens sãos, dinâmicos e 
participantes no processo de reconstrução e desenvolvimento 
de Angola”, disse o ministro, acrescentando que 
o consumo de álcool e outras drogas “não é a melhor 
alternativa para os jovens pois pode levar à morte”. 
Nessa perspectiva, pediu maior envolvimento dos jovens 
no processo de reconstrução, participando positivamente 
na solução dos problemas. 
Muandumba defendeu a busca de mecanismos locais 
para as principais preocupações da juventude, através de 
debates nas comunidades, onde jovens e órgãos de tutela 
possam reflectir sobre as soluções mais adequadas para 
ultrapassar as dificuldades. 
“A nação é nossa e todos devemos participar. Os jovens 



da Chibia, Humpata, ou outra localidade, devem buscar 
soluções locais para os seus problemas e depois apresentá- 
las às entidades competentes, porque não existe 
uma varinha mágica para os ultrapassar”, defendeu o 
ministro. 


