
 

 

 

 

 

Trabalho em equipa e formação para a equipa GIZ 
"Programa de Biodiversidade e Silvicultura (BFP II)" 

País: Etiópia  

Região: África 

Cliente: GIZ Cooperação alemã 

Organização parceira: GIZ Cooperação alemã 

Duração: Setembro de 2019 

 
Contexto 

O projeto GIZ "Programa de biodiversidade e silvicultura" existe desde o final de 2015. A nova fase "BFP II" começou 
em agosto de 2019 para consolidar as atividades existentes. Com a nomeação simultânea de um novo gerente de 
programa, a GIZ pretende fortalecer a equipe existente e os novos funcionários. 

Objetivo 

O início da nova fase do programa abrange a necessidade de reestruturar a organização e a equipa com o objetivo 
de melhorar a comunicação interna e a eficiência. 

Atividades 

Desenvolvimento organizacional 

• Revisão da organização-alvo proposta, combinada com sugestões de melhoria 

• Desenvolvimento de processos e responsabilidades claras de trabalho dentro dos componentes do 

programa 

• Análise de processos de trabalho existentes e comunicação interna (por exemplo: reuniões semanais, uso de 

comunicação por email, cultura de reuniões etc.) 

• Propostas de medidas de desenvolvimento de pessoal 

• Análise das descrições de cargos existentes e desenvolvimento de sugestões para melhoria 
 

Trabalho em equipa 

• Realizar um barómetro de funcionários online 

• Organização e implementação de um workshop de trabalho em equipa de vários dias 

• Orientação e coordenação estreitas de um instituto de formação local como uma medida de apoio para 

atividades de trabalho em equipa 

Coaching 

• Condução de sessões de formação individuais com todos os membros da equipa de gestão sénior do BFP II 

 

Resultados alcançados 

• Conceção e implementação de um barómetro de funcionários, incluindo a implementação de eventos de 

feedback como parte do workshop de trabalho em equipa 

• Propostas para fortalecer a estrutura organizacional, juntamente com linhas de relatório e descrições de 

cargos 

• Análise conjunta de potenciais desafios e necessidades de desenvolvimento como parte de sessões 

individuais de formação para funcionários da equipa de gestão sénior 


