
 

 

 

 

 

Fortalecimento do Departamento de Recursos Humanos 
da sede nacional da GIZ no Togo 

País: Togo  

Região: África 

Cliente: GIZ Cooperação alemã 

Organização parceira: GIZ Cooperação alemã 

Duração: Janeiro de 2018 – fevereiro de 2018 

 
Contexto 

Desde a sua criação em 2013, a representação da GIZ no Togo enfrenta grandes desafios em termos de 
desenvolvimento do pessoal e estratégia. O número de postos efetivos de trabalho na sede aumentou 50% em 2017 
e está previsto um aumento do número de postos temporários para os próximos anos. Como resultado, os processos 
de recursos humanos devem ser coordenados e sistematizados. 

Objetivo 

Estabelecimento de um serviço de recursos humanos estruturado, eficiente e rápido, através de rotinas de trabalho 
claras e seguindo o ciclo de recursos humanos (gestão sistemática de dados do pessoal - recrutamento - 
desenvolvimento do pessoal - remuneração - desenvolvimento organizacional). 

Atividades 

• Implementação de um sistema rápido de gestão de dados pessoais no SAP para funcionários internacionais 
e assistentes técnicos, bem como no MS Excel para funcionários nacionais, incluindo uma plataforma clara e 
sistematizada para o pagamento de salários 

• Sistematização do processo de recrutamento, tendo em conta as regras internas da GIZ e os ajustes 
contextuais necessários no Togo 

• Desenvolvimento e apoio para o estabelecimento de um sistema de registos transparente e coerente 
(incluindo a verificação de dados do pessoal no sistema de informação dos RH) 

• Fortalecer o papel dos RH no desenvolvimento organizacional 
• Desenvolvimento de habilidades e coaching de pessoal relevante em questões de RH 

 

Resultados alcançados 

• Documentação transparente de todo o processo de recrutamento (licitação, seleção, contratação) 
• Estruturação de entrevistas de trabalho e suporte para técnicos superiores e equipas de RH num processo 

real de recrutamento 
• Elaboração de um relatório pessoal para a GIZ Togo a partir de 1 de janeiro de 2018, que inclui organogramas 

detalhados de acordo com os padrões internacionais 
• Implementação de um sistema de dossiers relacionados com o pessoal e os recursos humanos 

(recrutamento, remuneração, folha de pagamento, formação, etc.) em preparação para a introdução de 
dossiers pessoais digitais 

• 25 recomendações dirigidas à GIZ Togo para a profissionalização dos RH nas áreas da administração de 
pessoal, recrutamento, desenvolvimento do pessoal, remuneração, assuntos sociais e desenvolvimento 
organizacional 


