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Na localidade da Tchavala, arredores da cidade do 
Lubango, está a ser erguido o Bairro Social da Juventude. 
As obras, iniciadas a 15 de Julho do ano passado, 
Encontram-se em fase adiantada de execução: 70 por 
Cento das casas estão prontas. Enquadrado no 
Programa "Angola Jovem", o projecto tem 92 casas 
Económicas, cuja conclusão e entrega está prevista para 
O mês de Agosto, o que está a criar enormes expectativas 
Entre a juventude. 
Se o sonho da casa própria não passava de uma utopia 
Para muitos jovens, o Bairro Social da Juventude vai 
Tomar os sonhos em realidade. Muitos jovens do Lubango 
Estão ansiosos por conhecer"as modalidades de 
Acesso às casas e batem diariamente à porta da 
Direcção Provincial da Juventude e Desportos na 
Huíla. 
António Tchioco, 25 anos, pai de três crianças, casado, 
Funcionário de uma casa de fotocópias, encontrava-se 
Na secretaria da Direcção Provincial da Juventude e 
Desportos quando a reportagem do JA colhia dados 
Sobre o projecto. O seu objectivo era obter um 
Esclarecimento a respeito da abertura das candidaturas 
Para o acesso às moradias do Bairro Social da 
Juventude. 
Pacientemente, uma vez por semana, António passa 
Pela instituição para se inteirar das novidades e visita as 
Obras da Tchavala, para ver o andamento dos trabalhos. 
"Tenho apenas a 6a classe, ganho um salário mensal de 
7 Mil kwanzas que mal chega para sustentar a minha 
Família, composta pela minha mulher, que está 
Desempregada, três filhos e uma irmã. Preciso 
Urgentemente de uma casa, revelou. 
Joana Henriques, 33 anos, viúva, mãe de duas meninas 
E funcionária pública, disse que o projecto lhe devolveu 
A esperança de um dia ter casa própria, pois com o 
Salário que aufere é impossível. "O Governo teve uma 
Boa ideia em construir um bairro social para os jovens, 
Porque vai ajudar a resolver os problemas de habitação 
Que quase todos nós enfrentamos", desabafou. 
Joana Henriques tem fé que, das 92 casas, uma seja 
Para ela, na medida em que foi informada que as mães 
Solteiras, com idade entre os 23 e 35 anos, têm 
Prioridade. O director provincial da Juventude e 
Desporto na Huíla, André de Jesus, disse que existe 
Muita expectativa em relação a distribuição das casas. 
"Infelizmente, as 92 moradias não vão satisfazer a 
Procura. Mas o compromisso do Governo, com este 
Projecto, é construir todos os anos 100 casas em cada 
Província para ajudar a resolver o problema 
Habitacional entre os jovens", disse André de Jesus. 



Prioridade às mães solteiras 
Todos os jovens, sejam eles funcionários públicos ou 
Privados, com uma formação básica média ou superior, 
Com maiores ou menores rendimentos, vão candidatar-se 
Em igualdade de circunstâncias, através de um 
Processo transparente e participativo. 
A partida, ninguém é privilegiado, todos os jovens vão 
Participar de forma aberta e transparente no processo 
De selecção, que vai culminar com a escolha daqueles 
Que preencherem os requisitos exigidos no 
Regulamento. 
Esta garantia foi dada pelo secretário do Conselho 
Provincial da Juventude na Huíla, Fernando Cativa, 
Acrescentando que é importante que os jovens estejam 
Sensibilizados para as condições do concurso. Para ter 
Acesso às moradias, os jovens devem ter entre os 23 e 
Os 35 anos, serem casados e possuírem uma fonte de 
Rendimento mensal. Têm prioridade as mães solteiras, 
Sublinhou Fernando Cativa. As candidaturas, segundo 
Fernando Cativa, abrem logo que as obras estejam 
Concluídas. 
Preços baixos 
O Bairro Social da Juventude surge como uma 
Componente do programa "Angola Jovem", com uma 
Modalidade de crédito à habitação que os beneficiários 
Vão pagar durante um prazo mínimo de 20 anos. 
Daí a razão pela qual um dos requisitos exigidos é os 
Beneficiários terem um rendimento mensal: Fernando 
Cativa explicou que não importa se o emprego é no Estado, 
Numa empresa privada, ou se o concorrente 
Trabalha por conta própria: "mas tem de ter um 
Rendimento mensal que permita liquidar o crédito em 
Prestações muito baixas". 
Empreiteiro recupera tempo 
Apesar de algumas dificuldades no arranque do 
Projecto, devido à chegada tardia do material importado, 
O empreiteiro procura recuperar o tempo perdido 
Para, o mais tardar, no mês de Agosto entregar a obra 
Concluída. A empreitada conheceu, nos últimos dias, 
Um maior dinamismo. Em média estão a levantar as 
Paredes de uma casa por dia, o que leva a crer que antes 
De Julho o dono da obra, Ministério da Juventude e 
Desportos, pode receber o projecto concluído. Fruto 
Deste dinamismo, pelo menos 70 casas já se 
Encontravam com as paredes levantadas, sistemas de 
Água e energia eléctrica instalados, das quais 20 com 
Cobertura. 
Características das casas 
Cada moradia ocupa um espaço de 600 metros 
quadrados, sendo 70 metros quadrados a área coberta e 
o resto quintal. Segundo fonte ligada à execução do 
projecto, as dimensões das moradias são adequadas a 
casais j 0vens em fase inicial da vida, sem muitos filhos. 
Por isso é que as construções dispõem de um quintal 
vasto para que futuramente possam ter anexos. 


