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Oito meses depois do lançamento do 
famigerado projecto de habitação 
social para a juventude, os «sorteados» 
no processo de selecção ainda 
aguardam a conclusão dos tais bairros 
sociais e vêem-se cada vez mais longe 
de conhecerem as moradias garanti: das 
pelo Executivo. 
Num recente encontro com o Ministro da 
Juventude e Desportos, Gonçalves 
Muandumba, à comissão dos jovens 
sorteados foi garantida que seriam 
entregues 
neste mês de Dezembro as casas aos 90 
«sorteados ». Este grupo, designado por 
«comissão de jovens sorteados», foi 
criado pelos próprios jovens para 
defender os seus 
interesses depois de identificada uma 
série de irregularidades no processo. 
Entretanto, uma fonte deste jornal disse 
que, embora 
se esteja a resolver a situação dos 90 
jovens beneficiários das primeiras 
residências no âmbito do programa 
«Angola Jovem», é quase certeza que as 
casas não serão 
entregues neste ano. «Não sei como a 
situação está nesse exacto momento, 
mas posso garantir que não será neste 
ano que vão se entregar as casas», 
revelou a nossa fonte, sem adiantar mais 
detalhes. 
Um dos membros da comissão dos 
jovens 
que participou do encontro disse que o 
Ministro da Juventude e Desportos 
explicou 
as razões da lentidão do «processo», 
as dificuldades encontradas, porquê se 
optou por uma parceria público/privada e 
como foi a negociação com o BPC (o 
banco financiador) para determinar o 
tempo de 

amortização do crédito e os juros 
aplicados. 
Na mesma reunião, foi-lhes dada ainda a 
opção de escolha entre as 90 casas de 
média renda, já sorteadas, que estão no 
valor total de 170 mil dólares, e as dos 
bairros sociais que custarão 50 mil 
dólares. Sendo que a 
maioria optou por esta última e estavam 
também identificados os candidatos às 
casas 
de média renda, ficou acordado entre o 
ministério e os jovens «sorteados» que 
antes da conclusão das casas lhes 
seriam mostrados o local onde está a ser 
erguido o bairro social para a juventude, 
a casa modelo e que se iniciaria a 
celebração dos contratos com o banco 
para a aquisição das moradias. 
Tal não aconteceu até agora. «O chefe 
do gabinete do ministro apenas nos pede 
calma. Diz que as casas de 50 mil 
dólares estão a ser construídas próximas 
das outras de 170 mil, mas nós nunca lá 
fomos nem nos foi mostrado uma casa 
modelo. Única coisa que nos garantiram 
é que terão as dimensões 
que estão estabelecidas, no 
regulamento», diz um dos membros da 
comissão de jovens. 
 


