
 

 

 

 

 

Desenvolvimento organizacional e fortalecimento da 
gestão dos parques da EWCA 

País: Etiópia  

Região: África 

Cliente: GIZ Cooperação alemã 

Organização parceira: Autoridade de Áreas Protegidas da Etiópia (EWCA) 

Duração: Novembro de 2017 – junho de 2019 

 
Contexto 

Projeto plurianual do GIZ para promover a conservação da biodiversidade e a exploração sustentável dos recursos 
naturais na Etiópia. 

Objetivo 

Implementação de recomendações selecionadas na área do desenvolvimento organizacional e administração do 
pessoal para melhorar a eficiência e o desempenho da EWCA. 

Atividades 

Realizadas com o cargo de consultor independente em recursos humanos e desenvolvimento organizacional 
 
• Discussões estratégicas com ministros e comissários responsáveis pelo EWCA como parte do processo de 

validação de uma nova organização objetiva da EWCA 
• Organização de uma formação com a duração de uma semana "Introdução à gestão moderna de recursos 

humanos" para o pessoal de RH do EWCA 
• Organização de uma formação com a duração de uma semana "Introdução ao desenvolvimento 

organizacional" para executivos da EWCA 
• Desenvolvimento participativo de organizações alvos para departamentos-chave, direções específicos e 

direções de apoio (finanças, TI, recursos humanos e serviços gerais), durante workshops temáticos  
• Desenvolvimento participativo das descrições de trabalho da EWCA em workshops temáticos  
• Implementação piloto de uma avaliação do potencial e desempenho do pessoal selecionado dos recursos 

humanos  
• Implementação e verificação de uma base de dados nacional de recursos humanos para a EWCA no MS Excel 

 

Resultados alcançados 

• Publicação de um primeiro relatório do pessoal para a EWCA em inglês e amárico 
• Volume I - Inventário, análise da força de trabalho e organogramas a partir de 1 de janeiro de 2018 
• Volume II – Organização alvo da EWCA a partir de 1 de janeiro de 2020 
• Volume III - Repertório de descrições genéricas de trabalho para a EWCA 
• Consciencialização da gestão de mudança necessária na Gerência Geral para os funcionários da EWCA e 

outras partes interessadas relevantes (Comissão Meio Ambiental, Comissão da Função Público, etc.) 


