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INSTITUÇÃO DE LOGÍSTICA PARA O TRABALHO DE CAMPO – OBSERVAÇÃO 

DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS – INSTRUMENTO TEACH 

O Ministério da Educação de Angola (MED) recebeu um financiamento do Banco Mundial para financiar o 
Projecto Aprendizagem Para Todos (PAT). O Projecto é de âmbito nacional e constitui parte de um programa 
mais abrangente de investimento para a melhoria da qualidade da educação em Angola.  

Neste âmbito, o PAT pretende aplicar parte do financiamento para contratar uma instituição de logística para 
realizar o trabalho de campo de coleta de dados, por meio de observação de práticas pedagógicas em sala de 
aula, em 300 escolas. A coleta de dados utilizará um instrumento padronizado denominado TEACH. Pretende-
se que a instituição contratada realize a recolha de dados em uma amostra de 1500 turmas para a 4ª e 6ª. 
Classes do Ensino Primário. 

A instituição a ser selecionada deverá satisfazer os seguintes critérios de elegibilidade: 

• Experiência comprovada de no mínimo 2 anos em estudos/investigações semelhantes, a exemplo de 

estudos de mercado, pesquisas científicas, dentre outras e que tenha sido realizado em pelo menos 3 

diferentes estados/províncias e com um mínimo de 500 entrevistas. 

• Da experiência indicada no item anterior, no mínimo 01 deve ter sido realizada em África ou países em 

desenvolvimento com contexto semelhante. 

• Desejável experiência em pesquisas de campo na educação ou áreas afins. 

A firma de consultoria, pesquisa e trabalho de campo será selecionada de acordo com os procedimentos 
descritos nas Normas de Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) pelos Mutuários do Banco 
Mundial, de Janeiro de 2011. 

As firmas de consultoria, pesquisa e trabalho de campo deverão ter atenção ao parágrafo 1.9 das Normas do 
Banco Mundial para a seleção de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial, de Janeiro de 2011 (“Normas 
de Consultores”), que define a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesse. 
 
As firmas de consultoria, pesquisa e trabalho de campo interessadas deverão enviar a manifestação de 
interesse (contendo informações pertinentes da instituição e sua experiência, que permitam avaliar sua 
elegibilidade para os serviços propostos), para o email aquisicoes@pat-med.org até o dia 07 de Maio de 
2021 as 15h00. 
 
Informações adicionais poderão ser obtidas no endereço abaixo das 8h30 – 15h30, ou por correio eletrónico. 
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