
 

 

 

 

Elaboração de um Manual do Funcionário DOWASCO 

País: Dominica  

Região: Caraíbas 

Cliente: DOWASCO - Sociedade de Água e Saneamento na 
Dominica 

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

Duração: Março de 2021 – agosto de 2022 

 
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 do plano estratégico de fortalecimento da gestão de RH, a DOWASCO pretende lançar uma revisão, 
elaboração e publicação de um extenso manual do funcionário profissional. 

Atividades 

• Revisão de todas as políticas de RH existentes (por exemplo, recrutamento, formação e desenvolvimento, 

código de ética, remuneração e benefícios, classificação de cargos, gestão de tempo, etc.) 

• Realizar entrevistas com todos os membros da equipa de gestão, o departamento de RH e outros 

funcionários selecionados sobre as políticas e procedimentos de RH 

• Desenvolver e implementar um modelo DOWASCO para políticas e procedimentos com responsabilidades, 

propósito, conteúdo, última atualização, etc. 

• Integrar políticas e procedimentos não relacionados a RH no manual do funcionário 

• Desenvolver um conceito de integração sistemática para todos os novos funcionários com uma promoção 

clara do manual do funcionário 

• Estabelecer diretrizes e modelos para fluxos de trabalho claros dentro de cada departamento, bem como 

dentro de toda a organização 

• Analisar e incorporar as melhores práticas em manuais de funcionários de última geração 

• Investigar as oportunidades de manter o manual do funcionário sempre atualizado e disponível online 

• Formar a equipa de RH e a alta gestão sobre o melhor uso do manual do funcionário DOWASCO 

• Garantir que todo o desenvolvimento organizacional e atividades de gestão de mudanças na DOWASCO 

estejam bem refletidas no novo manual do funcionário 

Resultados alcançados 

• Desenvolvimento, design e introdução de um extenso manual do funcionário profissional para DOWASCO 

• Formação de funcionários da equipa de gestão e do departamento de RH sobre como promover e usar o 

manual do funcionário 

• Políticas de RH associadas foram elaboradas, validadas e introduzidas 


