
Mais uma cidade no 
Panguila 
Jornal de Angola  
14 de Janeiro de 2009 
 
O Projecto Habitacional Panguila, localizado em 
Cacuaco, em Luanda, vai ter até ao segundo semestre 
De 2010 mais 4.000 casas de construção definitiva e de 
Estrutura metálica. A garantia foi dada ontem pela 
Directora do projecto, Lisete Pedro, durante uma visita 
Do ministro das Obras Publicas, Higino Carneiro, 
Àquela urbanização. 
No Projecto Panguila estão construídas 6.000 casas, das 
Quais 5.000 já estão habitadas e na sua maioria com 
Água e luz. As outras 1.000 casas aguardam pelo 
Acabamento, “mas as famílias mais necessitadas estão a 
Vir morar mesmo assim”, Lisete Pedro. 
O ministro das Obras Publicas, Higino Carneiro, 
Afirmou que o Projecto Panguila permitiu o 
Realojamento de cidadãos. Hoje, no Panguila vivem 
Aproximadamente 45.000 pessoas e pelo ritmo de 
Trabalho é possível que, no próximo ano, possam estar 
a viver 80.000. “Isto vai obrigar a que façamos uma 
Reflexão sobre o desenvolvimento da zona, disse Higino 
Carneiro 
Centro de Formação 
O nível em que se encontra o Projecto “implica que 
Tenhamos de ver onde vamos procurar fundos para 
Intervir e dar resposta à procura que se regista na 
Zona”, frisou o ministro. 
O centro de Formação Profissional do Ministério das 
Obras Publicas, construída no Cacuaco, com 
Capacidade para 320 alunos por turno, vai ser 
Inaugurado em Fevereiro, informou o ministro das 
Obras Publicas, no final da visita. “O centro esta quase 
Concluído e os técnicos e professores foram formados 
No Brasil. Depois da sua inauguração, em Março as 
Aulas arrancam”, assegurou. 
O ministro lembrou que há muitas obras em curso no 
País e os jovens e adultos que foram formados neste 
Centros vão dar o seu contributo ao processo de 
Reconstrução nacional. 
A coordenadora do centro, Maria das Dores Brandão, 
Disse que o centro vai ministrar os cursos de topografia, 
Urbanismo, orçamento, desenho, instalações prediais, 
Soldadura e electricidade. 
A instituição contra com a parceria do Instituto Federal 
Do Brasil. Para além do centro de Luanda, o Ministério 
Das Obras Publicas esta a construir centros de 
Formação nas províncias de Benguela, Huambo, Zaire e 
Malanje. 
Por outro lado na Empresa Nacional de Pontes, o 
Ministro Higino Carneiro apelou à direcção da empresa 
a dialogar com os funcionários no sentido de 
Equacionar alguns problemas que os afectam, para que 



Tudo corra sem sobressaltos. 
Projecto Panguila permitiu realojamento de cidadãos. 
Hoje, no Panguila vivem aproximadamente 45.000 
Pessoas e pelo ritmo de trabalho é possível que, o 
Próximo ano, possam estar a viver 80.000. "Isto vai 
Obrigar a que façamos uma reflexão sobre o desenvolvimento 
Da zona e também o melhoramento das 
Condições de maneira a que todos os sistemas que 
Envolvem a zona, desde o saneamento à região funcione 
Devidamente", disse Dígito Carneiro: 
Centrou Jcrmaçâo o nível em que se encontra o 
Projecto "implica que tenhamos de ver onde vamos 
Procurar fundos para intervir é dar resposta à procura 
Quase regista na zona", frisou o ministro. 
O Centro de Formação Profissional do Ministério das 
Obras Públicas, construído no Cacuaco, com 
Capacidade para 320 alunos por turno, vai ser 
Inaugurado em Fevereiro, informou o ministro das 
Obras Públicas, no final da visita. "O centro está quase 
Concluído e os técnicos e professores foram formados 
No Brasil. De pois da sua inauguração, em Março as 
Aulas arrancam", assegurou. O ministro lembrou que há 
Muitas obras em curso no pais e os jovens e adultos que 
Forem formados nestes centros vão dar o seu 
Contributo ao processa de reconstrução nacional. 
A coordenadora do centro, Maria das Dores Brandão, 
Disse que o centro vai ministrar os cursos de topografia, 
Urbanismo, orçamento, desenho, instalações prediais, 
Soldadura e electricidade. A instituição conta com a 
Parceria do Instituto Federal do Brasil. 
Para além do centro de Luanda, o Ministério das Obras 
Públicas está a construir centros de formação nas 
30 
Províncias de Benguela, Huambo, Zaire e Malanje. 
Por outro lado na Empresa Nacional de Pontes, o 
Ministro Higino Carneiro apelou à direcção da empresa 
A dialogar com os funcionários no sentido de equacionar 
Alguns problemas que os afectam, para que tudo 
Corra sem sobressaltos. 


