
 

 

 

 

Reforçar as condições do quadro do Ministério do Meio 
Ambiente (MEDD) e do ICCN 

País: República Democrática do Congo  

Região: África 

Cliente: GIZ Cooperação alemã 

Organização parceira: Ministério do Meio Ambiente (MEDD) e ICCN 

Duração: Outubro de 2014 – março de 2016 

 
Contexto 

Projeto GIZ plurianual para a conservação da biodiversidade e exploração florestal sustentável na República 
Democrática do Congo através da gestão de recursos naturais. Instituições estatais responsáveis e intervenientes 
não estatais ao nível nacional e provincial cumprem melhor as suas tarefas políticas e operacionais. 

Objetivo 

Melhorar as condições do quadro dentro do MEDD e do ICCN, com apoio específico nas áreas de gestão do pessoal, 
desenvolvimento organizacional e ensino superior. 

Atividades 

Como chefe de unidade e supervisor do projeto GIZ "Conservação da biodiversidade e das florestas": 

• Promover o processo de reforma institucional dentro do MEDD, particularmente para os serviços centrais 
em Kinshasa e para as três províncias de Kivu do Sul, Maniema e Katanga 

• Elaboração de organogramas e entrevistas com funcionários como parte de uma análise de competências 
pessoais em onze províncias, com o intuito de analisar a situação local 

• Estreita cooperação com o Ministério do Serviço Público para a introdução de medidas de gestão de 
mudança no Ministério do Meio Ambiente como um projeto piloto 

• Desenvolvimento de planos de formação para o MEDD e o ICCN 
• Gestão Técnica e Operacional 2020 (desenvolvimento do programa "Gestão dos recursos naturais 

renováveis" de acordo com o Processo de Bolonha: licenciatura, mestrado, doutoramento) 
o Cooperação com três universidades: Kinshasa, Kisangani e Lubumbashi 
o Cooperação com quatro instituições superiores: Kimwenza, Tshela, Bengamisa e Mondongo 
o Desenvolvimento e supervisão de programas de cadeiras de professores visitantes 
o Estabelecimento e melhoria de processos administrativos universitários 
o Modernização de equipamentos e materiais (cibercafés, painéis solares, etc.) 

Resultados alcançados 

• Introdução do sistema de informação de recursos humanos "SAGE RH Suite" com o ICCN 
• Desenvolvimento e implementação de um sistema de avaliação de desempenho para o ICCN (incluindo a 

administração de bónus de desempenho) 
• Desenvolvimento de descrições de trabalho padrão de acordo com a estrutura orgânica estabelecida pelo 

Ministério do Serviço Público 


