
 

 

 

 

Plano Estratégico para o Setor de Água da Dominica - 
Gestão de RH 

País: Dominica  

Região: Caraíbas 

Cliente: Banco de Desenvolvimento das Caraíbas  

Organização associada: DOWASCO - Sociedade de Água e Saneamento na 
Dominica 

Duração: Setembro de 2019 – abril de 2021 

 
Contexto 

Dominica está localizada na zona de furacões das Caraíbas e já foi devastada por vários furacões tropicais. O governo 

pretende proteger-se melhor contra essas situações extremas e restaurar os serviços públicos, como o 

abastecimento urgente de água, de forma mais rápida e eficiente. Ao mesmo tempo, é vital que o setor de água 

forneça água de alta qualidade a um preço razoável.  

Objetivo 

Como parte de um plano de desenvolvimento estratégico para o setor de água em Dominica, o foco está no 

fortalecimento da política de recursos humanos e o desenvolvimento organizacional da DOWASCO. 

Atividades 

Realizadas em nome do parceiro contratual FICHTNER Water & Transportation GmbH, Stuttgart, Alemanha 

• Análise da estrutura organizacional atual da DOWASCO, com base na avaliação de modelos anteriores 

• Desenvolvimento de uma organização-alvo com uma abordagem participativa 

• Análise da vulnerabilidade do sistema de gestão empresarial existente, com foco no sistema de informação 

de recursos humanos 

• Revisão do plano de formação para todos os departamentos envolvidos 

• Apoio à criação de um serviço moderno e profissional de recursos humanos 

• Definição de necessidades de formação para perfis qualificados do sector de água importantes para o futuro  

• Implementação de um barómetro online para funcionários sobre a satisfação dos mesmos 

Resultados alcançados 

• Criação de um breve relatório de pessoal a partir de 1 de outubro de 2019, incluindo a criação de 

organogramas atuais 

• Conceção e implementação de um barómetro de satisfação dos funcionários, incluindo a implementação de 

6 workshops de feedback com uma taxa de participação total de 63% 

• Criação de um catálogo de medidas com atividades de curto, médio e longo prazo para melhorar a lealdade 

e motivação dos funcionários 

• Implementação de medidas concretas para fortalecer e profissionalizar a área de RH 

• Proposta para uma organização-alvo da DOWASCO 


