
 

 

 

 

 

Análise de RH e desenvolvimento organizacional dos 
centros secundários da REGIDESO 

País: República Democrática do Congo 

 

Região: África 

Cliente: GIZ Cooperação alemã 

Organização parceira: REGIDESO companhia de água municipal 

Duração: Janeiro de 2017 – dezembro de 2017 

 
Contexto 

Projecto plurianual da GIZ para apoiar a reforma do sector da água na República Democrática do Congo, através da 
reestruturação do panorama institucional e da abertura do sector a empresários privados. O projeto também visa 
melhorar o acesso das pessoas à água potável e ao saneamento básico. 

Objetivo 

Realizar uma análise detalhada dos recursos humanos e desenvolver conceitos para o progresso organizacional da 
REGIDESO em quatro províncias e em 14 dos 98 centros, a fim de melhorar a eficiência e o desempenho, antes do 
processo de transformação e após a privatização desta antiga instituição pública. 

Atividades 

Produzido para GFA Consulting Group, Hamburgo: 
 
• Desenvolvimento de currículos profissionais e avaliação das necessidades de formação, através de mais de 

300 entrevistas com funcionários 
• Conscientização do desenvolvimento organizacional para gerentes e agentes do REGIDESO através de 

workshops 
• Desenvolvimento de um banco de dados de RH em MS Excel nas quatro províncias de Equador, Bandundu, 

Kasaï Occidental e Kasaï Oriental, com base em dados validados durante as entrevistas de avaliação 
• Inventário de trabalhadores regulares suplementares na REGIDESO (trabalhadores temporários e jornais, 

consultores, etc.) 
• Análise de custos do pessoal e avaliação de salários em atraso 

 

Resultados alcançados 

• Elaboração de 106 recomendações a curto, médio e longo prazo para melhorar a eficácia da REGIDESO, 
incluindo 34 na área de recursos humanos e 9 na área de desenvolvimento organizacional 

• Transferência de um primeiro banco de dados completo de Recursos Humanos para a REGIDESO a 1 de junho 
de 2017 

• Desenvolvimento de um relatório do pessoal atualizado com organogramas para quatro províncias 
• Visualização sistemática dos principais indicadores de desempenho para os 14 centros secundários nas áreas 

técnica, comercial, financeira e de recursos humanos na forma de um painel de controlo 
• Formação de recursos humanos com a duração uma semana para executivos de recursos humanos 


