
  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                        
 

ASSUNTO: Aberta Recepção de Projectos Bilaterais para 2014-15  
 
No âmbito do seu programa de cooperação bilateral com Angola, a Embaixada 
Britânica em Angola vem por este meio informar que tem aberta a recepção de 
propostas para micro-projectos a serem realizados no ano financeiro 2014-15.   
 
Com objectivo de afirmar o nosso compromisso para com a parceria de alto nível 
entre Angola e o Reino Unido, os micro-projectos devem ter como base actividades 
nas seguintes categorias:  
 

 Apoio a prosperidade sustentável e amplamente acessível, incluindo a 
melhoria do ambiente de investimento em Angola, com base na 
transparência, responsabilização e capacitação, medido pela melhoria dos 
indicadores de facilidade de fazer negócios em Angola e estatísticas do 
Banco Mundial; 
 

 Apoio às aspirações regionais e internacionais de Angola, em particular, 
operando a nível internacional e regional; 

 

 Apoio à adesão de Angola à novos compromissos internacionais e à 
melhoria da implementação de compromissos, normas e padrões já 
existentes, como por exemplo, na área dos Direitos Humanos e boa 
governação; 

 

 Apoio à diversificação, em especial nas áreas da educação, agricultura, 
serviços financeiros e de negócios; 

 

 Apoio às áreas prioritárias para o governo do Reino Unido, incluindo mas 
não limitado a iniciativa de prevenção da violência Sexual em conflito 
(PSVI), acções de apoio às conclusões da Conferência sobre o Comércio 
Ilegal de Animais Selvagens e os Princípios Voluntários na área de 
Segurança e Direitos Humanos. 

 
Desta forma, vimos por este meio convidar os parceiros a enviarem-nos até às 12 
horas do dia 7 de Abril de 2014 propostas que se enquadrem numa das áreas 
acima referenciadas; preenchendo devidamente o formulário em Anexo. Tome nota, 
que: 

 não serão analisadas propostas submetidas em formatos/formulários 
diferentes ; e 
 

 as propostas devem conter um máximo de 200 palavras por secção 
(incluindo informações gerais relacionadas ao tema) e incluir uma previsão 
de orçamento. 
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As propostas deverão ser submetidas a Embaixada Britânica rua 17 de Setembro 
nº 4 Caixa postal nº 1244 Luanda. Para mais informações contacte a Sra. Vanessa 
Macedo nos seguintes telefones 222334583; 912250314 ou por email 
Vanessa.Macedo@fco.gov.uk 
  
Todas as propostas passarão por um processo competitivo e só aquelas que forem 
seleccionadas serão contactadas.  
 
Ciente de que esta merecerá de Sua Excelência a melhor atenção, reitero os meus 
cumprimentos com elevada estima e consideração. 
 
EMBAIXADA BRITÂNICA EM LUANDA, AOS 10 de Março 2014. 
 
Atentamente 
 
 
Debbie Paynter 
Chefe do Departamento de Politica e Comunicação 
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