
 

 

  

 

Curriculum Vitae 

Nome: Jens Debus  

Data de nascimento: 3 de abril de 1963 em Hamburgo, Alemanha 

Nacionalidade: Alemã 

Estado civil: Divorciado, dois filhos 

 
Qualificações chave 

O Sr. Debus tem mais de 30 anos de experiência profissional em desenvolvimento organizacional e gestão de 
recursos humanos internacionais, tanto no setor privado quanto no serviço público internacional (Nações Unidas e 
União Europeia). Análises organizacionais, auditorias de gestão, reformas institucionais complexas, fusões e 
aquisições bem-sucedidas qualificam-no como um especialista com experiência na área da gestão de mudanças. 

Com uma grande paixão pela gestão de recursos humanos, a sua experiência abrange desde coaching executivo, 
passando pelo desenvolvimento e implementação de diretrizes e processos de recursos humanos, pesquisas de 
satisfação de funcionários, desenvolvimento do pessoal, academias de negócios, gestão de remuneração, 
recrutamento, até sistemas de informação de pessoal. 

As atribuições e missões de longo prazo em todo o mundo caracterizam-no como um profissional experiente, 
próximo, analítico, inovador e flexível. O Sr. Debus é um líder de equipa dinâmico e adapta-se rápida e facilmente a 
um novo ambiente de trabalho e a uma nova vida intercultural e multilingue. 

O Sr. Debus é membro da Society for Human Resources Management (SHRM), EUA. 

Experiência profissional 

Desde 2013  Consultor Sénior em RH e Desenvolvimento Organizacional  

 Revisão da organização do programa do setor verde e formação de equipes, Abidjan, 
Costa do Marfim, GIZ Cooperação Alemã, 2022 
• Criação de organogramas atuais e elaboração participativa para uma organização-alvo 

• Propostas para fortalecer a estrutura organizacional com linhas de relatórios claras 
durante um workshop de desenvolvimento organizacional 

• Análise conjunta de desafios, potenciais e necessidades de desenvolvimento como parte 
de sessões de coaching individual para funcionários selecionados 

• Design e implementação de uma pesquisa de satisfação online para todos os 
funcionários, incluindo um workshop de feedback para 80 funcionários 

• Desenvolvimento de equipe bilíngue bem-sucedida para todos os funcionários do 
programa da Libéria e da Costa do Marfim 

 
Pesquisa de satisfação de funcionários, revisão organizacional e estrutural e geração de 
renda externa, Hong Kong, China, Fazenda Kadoorie e Jardim Botânico, 2022 
• Projeto e implementação de uma pesquisa de satisfação de funcionários online e offline 

bilíngüe (inglês/chinês) para mais de 200 funcionários 
 
 Experiência em recursos humanos relacionada à implementação do contrato de 

concessão de armazenamento de água Sanaga entre o Estado de Camarões e a Electr icity 
Development Corporation, Yaoundé, Camarões, AFD Agência Francesa de 
Desenvolvimento, 2020 – 2022 
• Elaboração de organogramas detalhados a partir de 1 de junho de 2022 e rascunho de 

possível organização-alvo 
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• Análise da força de trabalho (por exemplo, rações de desenvolvimento organizacional 
et de RH; número de funcionários por departamento, local, gênero, idade, antiguidade 
etc.) 

• Identificação de 5 áreas de melhorias (quick wins) em Recursos Humanos 
• Entrevistas com diretores da EDC sobre eficácia organizacional 

• Cálculo e monitoramento de indicadores de RH e de DO 
(treinar a equipe de RH no cálculo de indicadores; estabelecer um sistema regular para 
monitorar e avaliar os principais indicadores de desempenho de RH) 

• Fortalecimento operacional da função de RH 
(criação de conscientização da equipe de RH sobre políticas e práticas de RH; 
profissionalização da equipe de RH no que diz respeito ao suporte operacional e 
estratégico, por exemplo, através de ferramentas inovadoras de RH) 

• Desenvolvimento de um plano de formação 
(elaboração de uma avaliação de competências, desenvolvimento de uma análise dos 
gaps entre o perfil profissional e as competências do colaborador, definição das 
necessidades de formação, estruturação do plano de formação, priorização das 
formações, gestão das formações, avaliação das formações) 

  
 Serviço de consultoria em recursos humanos para a Comissão Reguladora de Seguros do 

Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka, Banco Mundial, 2021 – 2022 
• Preparação de um relatório de força de trabalho para o IRCSL a partir de 1 de outubro 

de 2021 

• Desenvolvimento da organização-alvo do IRCSL 
• Lançamento de um catálogo de descrições de trabalho para todos os empregos do IRCSL 

• Identificação de um mapa abrangente de partes interessadas para o IRCSL 
• Análise de benchmarking e melhores práticas dentro e fora do Sri Lanka, principalmente 

nos países asiáticos 
• Preparação de um manual do funcionário, contendo todas as políticas, processos e 

modelos/formulários relevantes (por exemplo, política de recrutamento, política de 
promoção, sistema de gestão de tempo) 

• Pesquisa de satisfação de funcionários para o IRCSL e desenvolvimento de plano de ação 
de acompanhamento 

• Desenvolvimento e formação de funcionários em um sistema de avaliação de 
desempenho revisado e em habilidades de liderança 

 
Construção da paz por meio do fortalecimento dos RH e do DO na Plateau State 
Peacebuilding Agency (PPBA), Jos, Nigéria, GIZ Cooperação Alemã,, 2021 – 2022 
• Preparação de um relatório de força de trabalho para PPBA a partir de 1 de outubro de 

2021 e atualização a partir de 1 de outubro de 2022 

• Identificação de um mapa abrangente de partes interessadas para o PPBA 
• Criação de conscientização sobre o envolvimento dos funcionários por meio de pesquisa 

de satisfação e workshops de feedback 
• Aumento das competências de liderança entre a alta e média gerência com base na 

formação de liderança 

• Implementação de procedimentos operacionais padrão (SOPs) estabelecidos para 
processos-chave na PPBA 

• Lançamento da política de gênero da PPBA 
• Elaboração de um catálogo de descrições genéricas de trabalho para todos os 

empregos-chave 

• Fortalecimento das habilidades pessoais e profissionais de funcionários-chave 
selecionados com base em sessões de coaching individuais 
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Elaboração de um manual do funcionário da DOWASCO, Roseau, Dominica, DOWASCO - 
Sociedade de Água e Saneamento na Dominica, 2021 – 2022 
• Desenvolvimento, design e introdução de um extenso manual do funcionário 

profissional para a DOWASCO 
• Formação da alta administração e funcionários do departamento de RH sobre como 

promover e usar o manual do funcionário 

• As políticas de RH associadas foram elaboradas, validadas e introduzidas 
 

Fortalecimento institucional e capacitação de NASFAM e de ACE, Lilongwe, Malawi, GIZ 
Cooperação Alemã, 2020 – 2021 
• Preparação de um relatório de força de trabalho para NASFAM a partir de 1 de dezembro 

de 2020 e para ACE a partir de 1 de fevereiro de 2021 

• Desenvolvimento de uma organização-alvo 2023 para NASFAM & para ACE 
• Identificação de um mapa abrangente de partes interessadas para NASFAM & ACE 

• Análise de benchmarking e melhores práticas dentro e fora do Malawi, bem como 
dentro e fora do setor agrícola 

• Pesquisa de satisfação dos funcionários para ACE Malawi et workshops de feedback 

• Concepção e lançamento de um sistema de gestão de desempenho para ACE a partir de 
1 de abril de 2021 

• Revisão e elaboração de um catálogo consistente de descrições de trabalho para todos 
os funcionários da ACE 

 
Revisão preparatória e estudo de pesquisa para uma análise institucional detalhada do 
NASFAM, Lilongwe, Malawi, AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH, 2020 
• Preparação de um primeiro relatório da equipe da NASFAM a partir de 1 de fevereiro de 

2020 

• Criar organogramas atuais para todas as unidades organizacionais da NASFAM 
• Formação de funcionários da NASFAM em posições-chave no desenvolvimento 

organizacional e de pessoal 

• Recomendações para a alta administração da NASFAM em relação à extensa análise 
institucional com foco em medidas organizacionais e de desenvolvimento de pessoal 

 
Análise e recomendações para a organização do programa MIERA no Malawi , Lilongwe, 
Malawi, GIZ Cooperação Alemã 2019 
• Conceção e implementação de um barómetro de funcionários que inclui um workshop 

de feedback para todos os funcionários 
• Propostas para fortalecer a estrutura organizacional com linhas de relatório claras 

• Criação de organogramas atuais e sugestões para uma organização de destino 
• Análise conjunta de potenciais desafios e necessidades de desenvolvimento como parte 

de sessões individuais de formação para funcionários da equipe de gestão sénior 
 
Trabalho em equipa e formação para a equipa GIZ "Programa de Biodiversidade e 
Silvicultura (BFP II)" , GIZ Cooperação Alemã 2019 
Desenvolvimento organizacional 

• Revisão da organização-alvo proposta, combinada com sugestões de melhoria 
• Desenvolvimento de processos e responsabilidades claras de trabalho dentro dos 

componentes do programa 
• Análise de processos de trabalho existentes e comunicação interna (por exemplo: 

reuniões semanais, uso de comunicação por email, cultura de reuniões etc.) 

• Propostas de medidas de desenvolvimento de pessoal 
• Análise das descrições de cargos existentes e desenvolvimento de sugestões para 

melhoria 
Trabalho em equipa 
• Realizar um barómetro de funcionários online 

• Organização e implementação de um workshop de trabalho em equipa de vários dias 
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• Orientação e coordenação estreitas de um instituto de formação local como uma 
medida de apoio para atividades de trabalho em equipa 

Coaching 

• Condução de sessões de formação individuais com todos os membros da equipa de 
gestão sénior do BFP II 

 
Plano Estratégico para o Setor de Água da Dominica - Gestão de RH, Roseau, Dominica, 
Banco de Desenvolvimento das Caraíbas, 2019 – 2021 
• Criação de um breve relatório de pessoal a partir de 1 de outubro de 2019, incluindo a 

criação de organogramas atuais 
• Desenvolvimento e implementação de uma pesquisa de satisfação dos funcionários, 

incluindo a implementação de 6 workshops de feedback com uma taxa de participação 
total de 63% de todos os funcionários 

• Criação de um catálogo de medidas com atividades de curto, médio e longo prazo para 
fidelização e motivação dos colaboradores 

• Implementação de medidas concretas para fortalecer e profissionalizar a área de RH 
• Proposta para uma organização-alvo DOWASCO 

   
Estudo sobre a análise institucional da Autoridade de Áreas Protegidas da Etiópia 
(EWCA), Addis Ababa, Etiópia, GIZ Cooperação Alemã 2017 - 2019 
• Estabelecimento de uma base de dados de recursos humanos para a sede da EWCA e 

parques nacionais 
• Desenvolvimento do relatório do pessoal da EWCA de 2018: "Análise da força de 

trabalho e organogramas para todo o território" 

• "Introdução à gestão de recursos humanos", uma formação básica de uma semana para 
o pessoal de recursos humanos 

• "Introdução ao desenvolvimento organizacional", uma formação básica de uma semana 
para funcionários-chave e possíveis agentes de mudança 

• Desenvolvimento de uma organização objetiva para a EWCA e desenvolvimento de 
descrições genéricas de trabalho 

• Definição de 39 recomendações de curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento 
organizacional após 4 missões de campo nos parques nacionais de Nech Sar, Omo, 
Simiens Mountains e Awash 

• Propostas para uma análise potencial de fluxo de trabalho, principais indicadores de 
desempenho (KPIs) e benchmarks 

• Identificação de áreas para melhoria do departamento de recursos humanos 
(administração de pessoal, recrutamento, desenvolvimento do pessoal, gestão de 
desempenho, remuneração e benefícios) 

 
Análise de recursos humanos e desenvolvimento organizacional para a REGIDESO, 
Kinshasa, República Democrática do Congo, GIZ Cooperação Alemã 2017 – 2018 
• Estudo de análise crítica e elaboração de um diagnóstico organizacional (600 páginas) 

• Entrevistas individuais com mais de 300 funcionários e gerentes em 14 sites 
• Desenvolvimento do relatório do pessoal de 2018 (organogramas e análise da força de 

trabalho) 
• Workshops que definem uma organização objetiva para a direção geral, uma direção 

regional e um centro fictício 

• Definição de um diretório de descrições genéricas de trabalho 
• Formação modular de recursos humanos (Nível I: 1 semana / 40 horas) para 25 

executivos de recursos humanos, recrutamento, desenvolvimento do pessoal e 
desenvolvimento organizacional 

 
Fortalecimento do departamento de recursos humanos do escritório do país da GIZ, 
Lomé, Togo, GIZ Cooperação Alemã 2018 
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• Estruturação da administração do pessoal, incluindo o estabelecimento de um registo 
do pessoal profissional 

• Estabelecimento de um processo de recrutamento harmonizado 
• Análise da força de trabalho da GIZ no Togo, incluindo organogramas 

 
Fundador e Sócio Gerente da hr international consulting gmbh, 2017 

 
Programa de Biodiversidade e Florestas, Kinshasa, República Democrática do Congo, GIZ 
Cooperação Alemã 2014 - 2016 

• Assessoria estratégica a ministros, secretários gerais e diretores de: 
o Ministério do Meio Ambiente (MEDD) 
o Ministério do Serviço Público 
o Ministério da Educação Superior e Universitária 
o Direção Geral do ICCN 

• Fortalecimento da gestão de recursos humanos no MEDD e no ICCN 

• Introdução da gestão de desempenho transparente com base na implementação de 
objectivos SMART, folhas individuais de desempenho para todos os funcionários / 
executivos da Direção Geral do ICCN 

• Implementação do programa SAGE gestão de RH SUITE HR no ICCN; configuração e 
acompanhamento da entrada de dados pessoais de cerca de 3000 funcionários / 
executivos 

• Estabelecimento de aproximadamente 1000 descrições genéricas de trabalho para o 
MEDD 

• Desenvolvimento de um inventário do MEDD para o desenvolvimento organizacional 
através de missões de campo nas 11 províncias; workshops de conscientização executiva; 
criação de organogramas; análise da força de trabalho e verificação do banco de dados 
do pessoal no Excel 

• Formação académica através do estabelecimento de currículos universitários na gestão 
dos recursos naturais renováveis (2020) de acordo com o processo de Bolonha 
(licenciatura, mestrado, doutorado) em 7 instituições, incluindo 3 universidades em 
Kinshasa, Kisangani e Lubumbashi; desenvolvimento curricular, formação de 
professores, cursos para estudantes, desenvolvimento de capacidades de administração 
destas instituições 

• Chefe da unidade “Condições Quadro” (desenvolvimento organizacional e RH) e 
supervisor com 9 consultores nacionais 

 
Programa setorial sobre florestas e meio ambiente, Yaoundé, Camarões, GIZ Cooperação 
Alemã 2015 

• Membro do comité de avaliação do programa 
Cooperação com a Comissão de Florestas da África Central (COMIFAC) e a Rede de 
Instituições de Formação Florestal e Ambiental da África Central (RIFFEAC) , GIZ 
Cooperação Alemã 2015 – 2016 
 
Concurso para o fortalecimento da Direção Geral de Administração e Recursos, 
Ministério da Saúde e População, Brazzaville, República do Congo, 2013, Desenho de um 
concurso internacional para o Ministério da Saúde 
 
Professor visitante na Escola Primária de Rogbonko, Serra Leoa, 2013, Desenvolvimento 
e facilitação de formação de professores para professores (formação-formador) 
 
Estudos socioeconómicos, políticos e culturais in situ em 40 países africanos, 2013 - 2014, 
Entrevistas com representantes de ministérios e autoridades, igrejas, ONGs, agências de 
turismo, hospitais e institutos de formação 
 

2011 – 2012  Bureau Veritas CPS Germany GmbH, Hamburgo, Alemanha 
 Diretor Europeu de Recursos Humanos 
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2010 – 2011 Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA), Helsínquia, Finlândia 

Chefe do departamento de Recursos Humanos 
 

2006 – 2010 TNS Europe, Munique & Hamburgo, Alemanha  
 Diretor Europeu de Recursos Humanos  
  
2001 – 2006 Airbus S.A.S. Hamburgo, Alemanha e Toulouse, França 
 Diretor de Recursos Humanos do centro de experiência em mobilidade internacional 
   
1996 – 2001 Setor bens de consumo, Hamburgo, Alemanha 

Gerente Internacional de Recursos Humanos 
 
1993 – 1995 Escritório de conselho portuário e de transporte, Hamburgo, Alemanha 

Gerente de Projetos para a América Latina e África de língua portuguesa 
 
1990 – 1993  Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI)  

• Diretor do ONUDI para México e Cuba, Cidade do México, México 

• Oficial de recrutamento de personal del proyecto, Viena, Áustria 
 

Estágios em França (1985), no México (1985 e 1986) e no Brasil (1987 e 1988) 
 

Formação 

2002 Programa de Liderança Executiva na Academia da Defesa Aeronáutica Europeia e Espaço 
(EADS), Munique, Madrid, Bordeaux e Toulouse 

1990 Mestrado em Administração de Empresas, Universidade de Hamburgo, Alemanha 
1984  Licenciatura em Administração de Empresas, Hochschule für Wirtschaft und Politik, 

Hamburgo, Alemanha 
 

Línguas 
 
Alemão      língua materna 
Português, espanhol, francês, inglês, holandês Lê, escreve e fala fluentemente 
Dinamarquês, italiano, russo    Conhecimentos básicos 
 

TI 
 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, Access, Outlook) 
SAP ERP, Sage HR Suite 


