
 

 

 

 

 

Desenvolvimento de uma organização-alvo para a 
REGIDESO 

País: República Democrática do Congo 

 

Região: África 

Cliente: GIZ Cooperação alemã 

Organização parceira: REGIDESO companhia de água municipal 

Duração: Abril de 2018 – outubro de 2018 

 
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 setor a empresários privados. O projeto também visa 
melhorar o acesso das pessoas à água potável e ao saneamento básico. 

Objetivo 

Implementação de certas recomendações para o desenvolvimento organizacional e gestão do pessoal visando 
aumentar a eficiência e desempenho da REGIDESO com vista no processo pós-privatização desta antiga instituição 
pública. 

Atividades 

• Acompanhamento da implementação do projeto de desenvolvimento organizacional, através de entrevistas 
individuais e coletivas com representantes de todos os níveis hierárquicos 

• Definição das organizações-alvo em 9 estruturas: funções do pessoal, desenvolvimento, técnicos, comerciais, 
finanças, recursos humanos, sistemas de informação, serviços gerais e a Direcção Regional de Kinshasa (mais 
de 200 participantes no total): realização de 9 workshops temáticos 

• Realização de um workshop de consolidação e apresentação de resultados com vista à validação da 
organização-alvo para a REGIDESO num evento para todos os doadores envolvidos  

• Consciencialização dos comités de trabalho e representantes sindicais sobre o plano de implementação das 
medidas de mudança e a revisão dos acordos coletivos (workshops e entrevistas individuais) 

• Melhor gestão de recursos humanos (integração de indicadores-chave de recursos humanos, implementação 
sistemática de dados de desenvolvimento do pessoal através do desenvolvimento de currículos modernos 
para todos os funcionários na RDC) 

• Formação de funcionários no MS Visio (desenvolvimento de organogramas profissionais) 
 

Resultados alcançados 

• Publicação de um primeiro relatório completo sobre o pessoal da REGIDESO 
o Volume I - Organogramas a partir de 1 de abril de 2018 
o Volume II - Análise da força de trabalho a 1 de abril de 2018 
o Volume III – Organização-alvo a partir de 1 de janeiro de 2023 
o Volume IV - Repertório de descrições genéricas de trabalho 

• Consciencialização da gestão de mudanças urgentes para executivos e agentes do REGIDESO 


