
 

 

 

 

 

Revisão da organização do programa do setor verde e 
formação de equipes 

País: Costa do Marfim  

Região: África 

Cliente: GIZ Cooperação alemã 

Organização parceira: GIZ Cooperação alemã 

Duração: Maio de 2022 – novembro de 2022 

 
Contexto 

A Alemanha promove a gestão dos parques nacionais da Costa do Marfim de Taï e Comoé. Ao fazê-lo, a autoridade 
responsável pela proteção da natureza é apoiada para emitir normas internacionais de gestão. Além disso, o 
desenvolvimento rural com foco agrícola é apoiado nas áreas ao redor dos parques. Um projeto anexado ao 
programa anterior apoia a conectividade da biodiversidade do Parque Nacional Taï e do Parque Nacional Grebo-
Krahn y Sapo. Ambos os projetos são cofinanciados pela União Europeia. Eles formam, juntamente com o 
compromisso do KFW através de uma fundação para proteção da natureza e apoio a parques nacionais, um programa 
comum de “agricultura e biodiversidade”. 

Objetivo 

A revisão da organização do programa GIZ do setor verde na Costa do Marfim e na Libéria; em particular, o 
lançamento de uma pesquisa de engajamento de funcionários e a realização de um evento de team building bilíngue 
com aproximadamente 80 funcionários em inglês e francês. 

Atividades 

• Análise da estrutura organizacional atual combinada com sugestões de melhoria 

• Desenvolvimento de uma organização-alvo com processos de trabalho e responsabilidades claras 

• Organização e implementação de um workshop de desenvolvimento organizacional para aprox. 30 

funcionários 

• Sessões de coaching individual com membros selecionados do programa do setor verde e propostas de 

medidas de desenvolvimento de pessoal 

• Estabelecer e conduzir uma pesquisa online de engajamento de funcionários em inglês e francês 

• Análise do nível de engajamento dos funcionários e organização de um workshop de acompanhamento 

sobre as medidas necessárias e plano de ação para aumentar o nível de engajamento dos funcionários 

• Workshop de formação de equipe bilíngue (inglês/francês) de 3 dias para aprox. 80 funcionários 

 

Resultados alcançados 

• Criação de organogramas atuais e desenvolvimento participativo para uma organização-alvo 

• Propostas para fortalecer a estrutura organizacional com linhas claras de relato durante um workshop de 

desenvolvimento organizacional 

• Análise conjunta de desafios, potencialidades e necessidades de desenvolvimento no âmbito de sessões 

individuais de coaching para colaboradores selecionados 

• Criação e implementação de uma pesquisa online de engajamento de funcionários, incluindo um workshop 

de feedback para 80 funcionários 

• Formação de equipe (inglês/francês) para todos os funcionários do programa na Libéria e na Costa do Marfim 


