
 

 

 

 

 

Fortalecimento Institucional e Capacitação da NASFAM 
e da ACE 

País: Malawi  

Região: África 

Cliente: GIZ Cooperação alemã 

Organização parceira: NASFAM - Associação Nacional de Peq. Agricultores  
ACE - Bolsa de Mercadorias Agrícolas para África 

Duração: Junho de 2020 - setembro de 2021 

 
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. 

Objetivo 

Fortalecimento institucional e capacitação de NASFAM e ACE ao longo de 2 anos 

Atividades 

• Configuração de um banco de dados de RH em MS Excel para NASFAM e ACE 

• Elaboração de organogramas atuais de acordo com os padrões internacionais para NASFAM e ACE 

• Revisão de todas as descrições de trabalho, realizando entrevistas individuais com os detentores de cargos 

sobre as suas funções, responsabilidades e tarefas atuais para NASFAM e ACE 

• Análise e definição de uma organização-alvo para NASFAM & ACE 

• Desenvolvimento e lançamento de um moderno sistema de gestão de desempenho para ACE 

o Assistência na definição de objetivos SMART 

o Elaboração de planilhas de cálculo de bônus 

o Formação online para os membros da equipa de gestão 

• Formação de liderança de vários dias para membros da equipa de gestão da ACE 

• Elaboração e implementação de uma primeira pesquisa online de satisfação para todos os funcionários da 

ACE 

• Análise e apresentação dos resultados da pesquisa de satisfação dos funcionários para a equipa de gestão 

sênior da ACE 

 

Resultados alcançados  

• Preparação de um relatório de força de trabalho para NASFAM a partir do 1º de dezembro de 2020 e para 

ACE a partir do 1º de fevereiro de 2021 

• Desenvolvimento de uma organização-alvo 2023 para NASFAM & ACE 

• Identificação de um mapa abrangente das partes interessadas para NASFAM e ACE 

• Análise de benchmarking e melhores práticas dentro e fora do Malawi, bem como fora do setor agrícola 

• Pesquisa de satisfação de funcionários para ACE Malawi 

• Projeto de conceito e lançamento de um Sistema de Gestão de Desempenho para ACE a partir do 1º de abril 

de 2021 

• Revisão e elaboração de um catálogo de descrições de trabalho para todos os funcionários da ACE 


