
 

 

 

 

 

Desenho de um sistema de avaliação de desempenho 
para a EWCA 

País: Etiópia  

Região: África 

Cliente: Frankfurt Zoological Society (FZS) / KfW 

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

Duração: Abril de 2019 – maio de 2019 

 
Contexto 

Projeto plurianual da FZS para conservar a biodiversidade e apoiar a gestão do Parque Nacional Bale Mountains, 
Etiópia 

Objetivo 

Desenho de um sistema de avaliação de desempenho para impulsionar a motivação e o desempenho da equipe da 
EWCA 

Atividades 

Como consultor independente em recursos humanos e desenvolvimento organizacional 

 

• Conduzir discussões estratégicas com a equipa de liderança da EWCA e vários representantes de ONGs para 

entender os motivos da introdução de um sistema de avaliação de desempenho 

• Entrevistas individuais com funcionários durante uma visita de pesquisa com representantes de diferentes 

grupos de funcionários para entender o status quo 

• Análise da estrutura salarial atual, com ênfase especial no pagamento de diárias e subsídios à moradia / 

escola, incluindo a atualização do banco de dados de recursos humanos 

• Organização de um workshop de consciencialização para todos os funcionários num Parque Nacional 

selecionado para apresentar o conceito do sistema de avaliação de desempenho. Elaboração de objetivos 

SMART, incluindo casos de exemplo 

 

Resultados alcançados 

• Convencer a equipe de gerenciamento da EWCA a implementar a proposta 

• Projeto de um sistema genérico e inclusivo de avaliação de desempenho para a EWCA, com a possibilidade 

de ajustes específicos do local 

• Workshop de validação com executivos da EWCA de todas as direções para apresentar o sistema de avaliação 

de desempenho. Discussão de possíveis dificuldades e proposta de implementação gradual, incluindo 

formação 

• Desenvolvimento de todos os documentos necessários para a implementação de um sistema de avaliação 

de desempenho (formulário de bónus, cálculo do orçamento de bónus, guia explicativo para a introdução 

do sistema de avaliação de desempenho) 


