
 

 

 

 

 

Desenho dos principais indicadores de desempenho de 
recursos humanos e um painel de RH para a EWCA 

País: Etiópia  

Região: África 

Cliente: GIZ Cooperação alemã 

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

Duração: Maio de 2019 – junho de 2019 

 
Contexto 

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

Objetivo 

Desenvolvimento e implementação de indicadores-chave de desempenho de recursos humanos e introdução de um 
painel de recursos humanos 

Atividades 

Realizadas com o cargo de consultor independente em recursos humanos e desenvolvimento organizacional 

 

• Fortalecimento do departamento de recursos humanos, desenvolvimento das ferramentas de gestão de 

recursos humanos da EWCA 

• Workshop com especialistas em RH para introduzir o conceito dos principais indicadores de desempenho 

• Desenvolvimento de potenciais indicadores junto à equipa de recursos humanos 

• Introdução do conceito de painel de recursos humanos com as várias possibilidades de exibição dos 

indicadores 

• Representação dos indicadores usando o exemplo da taxa de saída 

• Apresentação do conceito de indicadores para a equipe de gestão da EWCA, incluindo uma proposta para 

começar com indicadores 

 

Resultados alcançados 

• Convencer a equipe de gestão da EWCA a implementar os indicadores propostos 

• Formação do diretor de recursos humanos e analista do banco de dados de recursos humanos sobre a 

atualização periódica do banco de dados de recursos humanos 

• Visita ao Nech Sar National Park para dar formação ao analista de banco de dados e à equipa local de recursos 

humanos na coleta periódica e precisão dos dados 

• Desenho de um relatório de amostra do painel de recursos humanos 

• Preparação de um guia para o painel de recursos humanos 

• Proposta de cálculo de indicadores de recursos humanos 

• Desenho de um modelo de entrevista de saída 

• Preparação de um guia de entrevista de saída 

• Preparação de um relatório de análise da entrevista de saída 

• Desenho de um relatório de amostra da entrevista de saída 


