
 

 

 

 

 

Construção da paz por meio do fortalecimento dos RH 
e do DO na Plateau State Peacebuilding Agency (PPBA) 

País: Nigéria  

Região: África 

Cliente: GIZ Cooperação alemã 

Organização parceira: Agência de Construção da Paz do Estado de Plateau 
(PPBA) 

Duração: Agosto de 2021 - novembro de 2022 

 
Contexto 

Projeto GIZ plurianual (PeaceCore) para fortalecer as capacidades de construção da paz e resolução de conflitos no 
Cinturão Médio da Nigéria, em particular por meio da Agência de Construção da Paz do Estado de Plateau (PPBA). 

Objetivo 

Fortalecimento institucional e capacitação do PPBA ao longo de 2 anos 

Atividades 

• Implementação de um banco de dados de RH em MS Excel 

• Elaboração de organogramas atuais de acordo com padrões internacionais 

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

• Análise e definição de uma organização-alvo para PPBA 

• Desenvolvimento de uma análise de lacunas de habilidades (CV versus perfil de trabalho) da equipe 

• Revisão das políticas relevantes da agência (por exemplo, política de gênero) 

• Revisão de processos/fluxos de trabalho e desenvolvimento de procedimentos operacionais padrão (SOP) 

• Formação de liderança de vários dias para membros da equipe de gestão 

• Desenvolvimento e implementação de uma primeira pesquisa online sobre engajamento de funcionários 

• Workshop de feedback da pesquisa de engajamento dos funcionários da PPBA: Análise e desenvolvimento 

de um plano de ação para aumentar o nível de engajamento dos funcionários 

• Sessões individuais de coaching com funcionários selecionados da PPBA sobre o desenvolvimento de 

carreira, a gestão de recursos humanos, etc.  

 

Resultados alcançados  

• Elaboração de um relatório social para a PPBA em 1º de outubro de 2021 e atualização em 1º de 10 de 2022 

• Identificação de um mapa completo de stakeholders para PPBA 

• Aumentar a conscientização sobre o envolvimento dos funcionários por meio de uma pesquisa e workshop 

de feedback 

• Aumento das habilidades de liderança entre os gerentes com base na formação de liderança 

• Implementação de procedimentos operacionais padrão estabelecidos para os principais processos do PPBA 

• Lançamento da política de gênero do PPBA 

• Desenvolvimento de um catálogo de descrições genéricas de trabalho para todos os cargos-chave 

• Reforço das habilidades pessoais e profissionais de funcionários-chave selecionados com base em sessões 

de coaching individuais 


