
 

 

 

 

 

Serviços de RH do contrato de concessão de arma- 
zenamento de água SANAGA entre Camarões e EDC 

País: Camarões  

Região: África 

Cliente: Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) 

Organização parceira: Electricity Development Corporation (EDC) 

Duração: abril de 2020 – outubro de 2022 

 
Contexto 

A EDC está tendo que se reorganizar de uma função de autoridade contratante no contexto da construção de 
projetos de infraestrutura para uma função de operadora, tanto em termos de armazenamento de água quanto de 
produção hidrelétrica. Este novo quadro de intervenção tem um forte impacto ao nível da organização e dos recursos 
humanos, tanto a nível estratégico como operacional. 

Objetivo 

Reforçar o departamento de recursos humanos para poder apoiar e acompanhar o processo de transição de forma 
eficiente e profissional. 

Atividades 

Realizadas em nome do parceiro contratual Nodalis, Paris, França 

 

Fase 1: Relatório de Inventário de Recursos Humanos 

• Preparação de organogramas detalhados a partir de 1º de junho de 2022 e possível organização-alvo 

• Análise da força de trabalho (por exemplo, recursos humanos e índices de desenvolvimento organizacional; 

força de trabalho por departamento, local, sexo, idade, antiguidade, etc.) 

• Identificação de 5 áreas de melhoria (quick wins) em recursos humanos 

• Entrevistas com gerentes de EDC sobre eficácia organizacional 

 

Fase 2: Implementação de 3 das 5 áreas de melhoria identificadas para RH 

• Cálculo e acompanhamento de indicadores de RH e desenvolvimento organizacional 

(formar a equipe de RH no cálculo de indicadores; estabelecer um sistema regular para monitorar e avaliar 

os principais indicadores de desempenho de RH) 

• Fortalecimento operacional da função de RH 

(conscientização da equipe de RH sobre políticas e práticas de RH; profissionalização da equipe de RH em 

termos de suporte operacional e estratégico, por exemplo, por meio de ferramentas inovadoras) 

• Desenvolvimento de um plano de formação 

 

Resultados alcançados  

• Preparação de organogramas detalhados a partir de 1º de junho de 2022 e possível organização-alvo 

• Análise da força de trabalho (por departamento, local, sexo, idade, antiguidade, etc.) 

• Identificação de 5 áreas de melhoria em recursos humanos 

• Entrevistas com os gerentes de EDC sobre a eficácia organizacional 

• Implementação de 3 áreas de melhoria identificadas para os RH 


