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O primeiro e único sorteio para as casas 
do projecto «Angola Jovem» em Luanda 
foi realizado em Abril deste ano. Entre os 
dias 12 e 21 daquele mês, centenas de 
jovens com idades entre os 23 e 35 
anos, dirigiram-se aos postos de 
atendimento do Projecto de Habitação 
Social para a Juventude espalhados pela 
cidade, munidos de declaração de 
rendimentos, atestado de residência, 
certidão matrimonial ou declaração de 
união de facto, fotocópia do Bilhete de 
Identidade e do cartão de contribuinte, e 
a confirmação da situação militar 
regularizada, conforme exigido. Depois 
veio a se descobrir que, afinal, não eram 
para as casas social que estavam a 
concorrer, mas sim para outras de média 
renda e que custavam 170 mil dólares. 
Na reunião que os jovens «sorteados» 
tiveram com a vice- governadora de 
Luanda para a esfera social, Juvelina 
Imperial, os jovens ficaram a saber que 
tinham que 
pagar 80 mil Kwanzas mensalmente 
durante 20 anos e que essas casas se 
destinam 
a pessoas com rendimentos acima de 
200 mil Kwanzas por mês. Lá também 
ficaram a saber que era uma iniciativa 
público/privada, sendo ainda informados 
sobre a série de requisitos que 
acarretavam outros custos adicionais. Foi 
exactamente após esse encontro 
que os jovens criaram uma comissão 
para defender os seus interesses. 
Os jovens foram depois surpreendidos 
ao saberem que, quando Juvelina 
Imperial falava de «parceria publico/ 
privado», estava-se a dizer que aquelas 
casas não são propriedade do ministério 
da Juventude e Desportos, mas sim de 
uma empresa 
privada do ramo imobiliário. O Governo, 
através do ministério da Juventude e 

Desportos, em colaboração com o Banco 
de Poupança e Crédito, apenas actuou 
como intermediário junto dos jovens e 
dessa empresa promotora, no sentido ele 
alargar 
o prazo de pagamento para 20 anos, 
conforme revelou, na altura, ao 
Semanário Angolense, uma fonte ligada 
ao assunto. «Embora façam parte do 
programa ‘Angola Jovem’, ainda não são 
casas construídas pelo Governo. 
As casas que o ministério vai construir 
são as dos bairros sociais para jovens, 
que custarão entre 40 a 50 mildólares», 
assegurou a nossa fonte naquele 
momento. 


