
 

 

 

 

 

Revisão preparatória e estudo de pesquisa para uma 
análise institucional detalhada do NASFAM 

País: Malawi  

Região: África 

Cliente: AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH 

Organização parceira: NASFAM – National Smallholder Farmer’s 
Association of Malawi 

Duração: Janeiro de 2020 – fevereiro de 2020 

 
Contexto 

Projeto plurianual da GIZ para promover emprego e renda na zona rural do Malawi, especialmente para os grupos 
mais pobres da população e para mulheres e jovens. Nesse contexto, o GIZ apoia a organização de agricultores da 
NASFAM dentro do seu programa MIERA através do seu subcontratado AFC. 

Objetivo 

Desenvolvimento de possíveis próximos passos para uma ampla análise institucional e fortalecimento da NASFAM 
por um período planeado de 2 anos. 

Atividades 

• Realização de entrevistas estruturadas com todos os funcionários da NASFAM em funções-chave 

• Análise detalhada de todas as unidades organizacionais da NASFAM (NASFAM Trust, NASCOMEX Ltd., 14 

centros de inovação e produtividade, fazenda âncora Kawerawera) 

• Análise dos dados relevantes do pessoal e preparação de um relatório de status do pessoal a partir de 1 de 

fevereiro de 2020 

• Fortalecimento da unidade de recursos humanos, com foco na criação de um sistema de informações de 

pessoal 

• Análise das políticas de pessoal existentes e sugestões de melhoria 

• Análise das descrições de trabalho de gerência sénior existentes e formação no desenvolvimento de 

descrições de trabalho claras 

• Investigação do grau de centralização versus descentralização de tarefas e atividades na NASFAM 

• Revisão detalhada das estruturas organizacionais em escritórios regionais em Lilongwe Sul e Mchinji, bem 

como na fazenda âncora de Kawerawera 

• Organização de uma discussão final com a gerência sénior da NASFAM e os representantes do programa GIZ 

MIERA 

 

Resultados alcançados  

• Preparação de um primeiro relatório da equipe da NASFAM a partir de 1 de fevereiro de 2020 

• Criar organogramas atuais para todas as unidades organizacionais da NASFAM 

• Formação de funcionários da NASFAM em posições-chave no desenvolvimento organizacional e de pessoal 

• Recomendações para a alta administração da NASFAM em relação à extensa análise institucional com foco 

em medidas organizacionais e de desenvolvimento de pessoal 


