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1. Expectativa do leitor
Este documento proporcionará ao leitor uma visão geral do projecto FINE2WORK, e fornecerá
orientações para a implementação. A progressão e metodologia do projecto serão explicadas,
juntamente com uma breve explicação de como os materiais vieram a ser e como se destinam a ser
utilizados. Além disso, este documento explicará como pôr tudo em prática, e como maximizar o alcance
e os resultados.
Serão dadas instruções, sugestões e dicas sobre como realizar a implementação, como alcançar mais
pessoas e como formar sinergias com outras organizações.
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2. Introdução
A utilização crescente de tecnologias digitais tais como smartphones, tablets, computadores portáteis
e computadores de secretária para o trabalho em casa e noutros locais está a transformar rapidamente
o modelo tradicional de trabalho. Pode melhorar o equilíbrio trabalho-vida, reduzir o tempo de
deslocação, e aumentar a produtividade.
A investigação (EUROSTAT 2017) mostrou que há um aumento estável de adultos a trabalhar a partir de
casa. Mais especificamente, a percentagem de pessoas empregadas com idades compreendidas entre
os 15 e os 64 anos na UE que normalmente trabalham a partir de casa era de 5,0% em 2017. Na UE,
trabalhavam habitualmente mais trabalhadores independentes a partir de casa (18,1%) do que
trabalhadores por conta de outrem (2,8%). A frequência do trabalho a partir de casa aumenta com a
idade, o que indica a necessidade de adultos e idosos permanecerem na força de competências. Apenas
1,6% dos jovens de 15- 24 anos na UE trabalharam habitualmente a partir de casa em 2017,
aumentando para 4,7% dos jovens de 25-49 anos e 6,4% dos jovens de 50-64 anos. Além do acima
exposto, a investigação demonstrou que uma proporção ligeiramente mais elevada de mulheres na UE
trabalhava habitualmente a partir de casa (5,3%) do que de homens (4,7%).
O trabalho é um factor determinante da igualdade de género e da independência económica das
mulheres, mas também é importante para toda a economia. Os padrões de emprego das mulheres
estão intimamente ligados à maternidade. Do mesmo modo, outra categoria de adultos que favorece o
trabalho a partir de casa é o grupo de adultos com deficiência. Mais de 15 % das pessoas empregadas
com deficiência trabalharam a partir de casa em 2011, em comparação com 13 % das pessoas sem
deficiência, independentemente de qual das duas definições de deficiência é utilizada.
.

3. Descrição do projeto
O projecto tem como objectivo proporcionar aos adultos um programa de percurso de actualização de
competências em três fases para adquirir, desenvolver, avaliar e validar um conjunto de competências
essenciais (financeiras, digitais e empresariais) para poder satisfazer as necessidades de trabalhar à
distância. O desenvolvimento do projecto baseia-se em: auditoria de competências de aquisição de
competências actuais, intervenção através de oportunidades de actualização on/off line para LLL (por
exemplo, formação F2F, e-learning, disponibilização de MOOCs, workshops, criação do FINE2WORK
REMOTELY HUB) e avaliação externa - validação das competências recentemente adquiridas num
ambiente de aprendizagem não formal.
Estes serão alcançados através da ferramenta de avaliação on-line a ser concebida com base no
ecossistema do OPEN BADGES e do Quadro de Competências do FINE2WORK com referências e
indicadores incorporados para medir os conhecimentos e competências dos adultos (rastreio de
identificação de competências e progresso contínuo).

No contexto acima referido, os objectivos a atingir:
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1. Proporcionar oportunidades de aprendizagem de alta qualidade para adultos, de modo a que estes
melhorem as suas competências digitais e financeiras, ao mesmo tempo que adquirem novas
competências-chave, tais como competências empresariais, numa tentativa de salvaguardar a inclusão
social, acesso e participação no mercado de trabalho e na sociedade. Isto pode levar ao emprego, tal
como a criação do seu próprio "modelo de negócio domiciliário" ou "trabalhar remotamente como
empregados", explorando assim as oportunidades oferecidas pelos avanços digitais e tecnológicos.
2. Facilitar o acesso ao programa de percursos de requalificação, concebendo uma ferramenta de
identificação e rastreio de competências, fornecendo um programa de aprendizagem adaptado às
necessidades de aprendizagem do grupo-alvo, e validando estas competências adquiridas através da
aprendizagem não formal. the above context the aims to:

São três os principais resultados do projecto:
1. O KIT DE FERRAMENTAS COMPLETAS para apoiar as Organizações de Adultos a desenvolverem as
suas próprias estratégias de promoção da literacia financeira relacionada com as competências
empresariais, visando os adultos (mulheres) a entrarem ou reentrarem no mercado de trabalho à
distância ou on-line.
2. A ferramenta ECO-SISTEMA DE AVALIAÇÃO e VALIDAÇÃO ABERTO PARA monitorizar, registar,
avaliar e validar a aquisição das competências acima referidas utilizando os Open Badges.
3. O PORTAL/PLATAFORMA dinâmico e interactivo que servirá objectivos diferentes e terá
funcionalidades diferentes.our are the main results of the project:

4. Mapa do projeto
O projecto FINE2WORK seguiu um método lógico para assegurar a criação de produtos de alta qualidade
que satisfaçam as necessidades dos nossos grupos-alvo. Com base em pesquisas e inquéritos realizados
com os grupos-alvo, chegámos às nossas conclusões quanto às necessidades que precisamos de cobrir,
e procedemos à criação do quadro que constituiu a base para o desenvolvimento dos materiais de
aprendizagem. Em seguida, procedemos ao desenvolvimento do Back Pack Educativo com os materiais
de aprendizagem e ensino e recursos extra. A seguir, criámos o Kit de Ferramentas, e finalmente a
campanha de Sustentabilidade.

Questionário

Framework

Pacote
Educacional
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5. Resultados do projeto
Em cada produção intelectual, o consórcio esforçou-se por produzir materiais da mais alta qualidade e
utilidade, com o objectivo de atrair o maior número possível de participantes de todos os grupos alvo.

IO1 - DO MAPEAMENTO DO ÍNDICE DE OPORTUNIDADES DE
EMPREGO DOMICILIÁRIO OU REMOTO PARA ADULTOS COM
ACESSO RESTRITO AO MERCADO DE TRABALHO DESDE O NÍVEL
NACIONAL ATÉ AO NÍVEL DA UE
Objectivos principais:
1. Preparar os dados baseados em provas para cada país parceiro em que o FINE2WORK HUBS se
baseará e a aprendizagem entre pares a ter lugar a nível da UE entre os parceiros durante o C1 JSTT.
2. Continuar a investigar o cenário actual nos países parceiros em relação aos aspectos-chave do
projecto:








o cenário actual em relação aos adultos (especialmente mulheres) que trabalham à distância
ou a partir de casa,
as necessidades financeiras/empresariais dos alunos adultos com acesso restrito ao mercado
de trabalho (ênfase nas mulheres) e dos educadores de adultos e as lacunas identificadas para
apoiar o espírito empresarial,
as estratégias/políticas a nível nacional em relação à introdução da literacia financeira, digital e
empresarial na educação de adultos,
a oferta de oportunidades de formação para educadores adultos do sector público/privado no
domínio específico
a conformidade das políticas/práticas nacionais com as estratégias e iniciativas da UE nas áreas
aqui em análise
as necessidades digitais de educadores adultos e jovens adultos e as lacunas digitais
identificadas no mercado de trabalho de cada país.

Resultados alcançados:
1. Desenvolvimento e realização de um inquérito de benchmarking
2. Relatórios Nacionais para a Aprendizagem entre Pares. Os parceiros prepararão um Relatório
Nacional em inglês (incluindo resultados de inquéritos e investigação documental sobre os tópicos
acima analisados) apresentando o estado da arte no seu país, que incluirá desafios, necessidades,
políticas, estratégias, etc.
3. Um relatório comparativo (INDEX) que incluirá o perfil dos adultos, as condições de emprego e os
seus perfis financeiros, digitais e empresariais (necessidades e lacunas), bem como o nível de
conhecimentos e competências dos educadores adultos.
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4. FINE2WORK Academy e ToolBank que é a recolha de recursos por todos os parceiros em cada país
parceiro com ferramentas/rescursos/artigos electrónicos, etc.
Todos os resultados da IO1 podem ser consultados no website do projecto: https://fine2work.eu/io1/

IO2 - FINE2WORK - metas e indicadores do pacote educacional
FINE2WORK para o quadro de competências - módulos de
aprendizagem
Em Intellectual Output 2, os parceiros utilizaram as conclusões do Relatório Comparativo produzido na
IO1 para analisar as competências que precisam de ser desenvolvidas em todos os países participantes.
Com base nisso, os parceiros decidiram as matérias que precisam de ser ensinadas, e organizaram-nas
em 3 módulos com múltiplos subtópicos: Competências Empresariais, Competências Financeiras e
Competências Digitais.
Os Quadros de Competências FINE2WORK foram então desenvolvidos para cada módulo, e tornaram-se
a base sobre a qual todo o curso de formação foi desenvolvido.
Todos os resultados do IO2 podem ser consultados no website do projecto https://fine2work.eu/io2/

IO3 - FINE2WORK eco-sistema e plataforma: e-learning,
avaliação e processo de validação – FINE2WORK eco-system
and platform: e-learning, assessment and validation process
IO3
1. Conceber o eco-sistema onde o sistema de Distintivo Aberto (baseado no Quadro de Competências IO2) se desenvolverá a fim de identificar, reconhecer e validar as competências digitais, financeiras e
empresariais dos adultos.
- Promover a utilização de uma ferramenta inovadora de e-ASSESSMENT TOOL para a transparência,
validação e reconhecimento das várias competências, a adquirir através das sinergias entre organização
de adultos, universidades, centros educativos, escolas, empresas, interessados e autoridades num
ambiente aberto e digital (Prioridades Horizontais Erasmus+).
- Iniciar a criação de SYNERGIES entre ONG, mercado de trabalho, instituições, interessados,
autoridades, etc., para a aprovação e acreditação do programa FINE2WORK e as competências digitais,
financeiras e empresariais dos adultos.
2. Para conceber o DYNAMIC e INTERACTIVE e-PLATFORM a ser utilizado para os fins do projecto que
funcionará como um Ambiente de Aprendizagem Aberto, oferecendo as seguintes funções:
- opções de inter-actividades através da e-Academia a ser criada com oportunidades de aprendizagem,
ou seja, cursos KA1
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- Desenvolvimento contínuo através do Banco de Dados e-Resources com ferramentas electrónicas
úteis e recursos para apoiar educadores/voluntários adultos
- e-Comunidade para tutoria, apoio de pares e peritos, orientação e intercâmbio de boas práticas.
3. Tomar todas as acções tecnológicas para ligar o ecossistema dos Open Badges à plataforma em
termos de realização de missões - desafios, emissão de OB e exibição de OB nos perfis de aprendentes
e formadores.
4. Conceber um e-Manual com instruções e orientações para a utilização da plataforma.
Todos os resultados do IO2 podem ser consultados no website do projecto: https://fine2work.eu/io3/
A plataforma interactiva de e-learning está pronta e disponível para utilização aqui:
https://academy.fine2work.eu/

IO4 - FINE2WORK política de retaguarda: criação dos hubs
como parte de uma estratégia de expansão de recomendação
política do nível local para o nível nacional
Objectivos principais:
1. Conceber, desenvolver, produzir e testar o PACOTE DE VOLTA necessário para a implementação do
'FINE2WORK UPSKILLSING PATHWAYS PROGRAMME' (para incluir mapa de estradas, directrizes,
modelos, bons exemplos, ferramentas de monitorização, dicas práticas, etc.)
2. Conceber, desenvolver e utilizar uma CAMPANHA e uma PETIÇÃO para apoiar a introdução deste tipo
de competências aos jovens adultos (como previsto na Nova Agenda de Competências e na Estratégia
para Adultos).
3.Promover a criação do FINE2WORK HUBS com o apoio de educadores adultos, formadores,
empresários e peritos em TIC, profissionais, bancos, empresas, PME, etc., necessários para a
sustentabilidade e exploração do projecto.
4. Conceber e produzir o PACOTE DE ESTRATÉGIA DE RECOMENDAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
RECOMENDAÇÃO FINE2WORK A NÍVEL LOCAL/REMOTELY POLICY para a ampliação, transferibilidade,
exploração e sustentabilidade dos produtos dos projectos a nível local, regional e nacional, a nível da
UE, para posterior exploração.
5. Iniciar a INICIATIVA FINE2WORK como parte da SEMANA DE INICIATIVA DA ESTRATÉGIA DA UE ENTREPRENEURSHIP WEEK com a organização de vários eventos baseados nos produtos e realizações
do projecto: exposição dos alunos, campanha, prémios, petição e uma declaração para a UE.
6. Implementar a estratégia concebida e o programa com a participação de adultos e educadores de
adultos nos países parceiros.
Todos os resultados do IO2 podem ser consultados no website do projecto: https://fine2work.eu/io4/
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Secção A. Guidelines para a implementação do
FINE2WORK
[Guidelines para implementação, monitorização e avaliação do projeto]

A.1. Linha de tempo e Participantes do programa de
Implementação FINE2WORK
A implementação do programa FINE2WORK terá lugar em Chipre, Letónia, Portugal e Bulgária.
Todos os parceiros envolvidos nos ensaios devem seleccionar cuidadosamente os participantes
da parte de implementação e planear a parte de execução.
Especificamente, o cronograma do projecto deve ser claramente definido para assegurar que
tudo correrá como planeado no momento apropriado. De acordo com o cronograma do
projecto, a implementação tem de ser concluída até ao final de Setembro de 2021.
Cada parceiro seleccionará 10-20 participantes de entre os grupos-alvo. Os professores que
serão seleccionados antes da realização dos ensaios deverão participar na formação de curto
prazo (C1) que lhes oferecerá um curso de formação intensivo com vista à realização dos
ensaios:





Ser informados sobre o objectivo do projecto
Familiarizar-se com a utilização do FINE2WORK Toolkit, a plataforma FINE2WORK e as
ferramentas de avaliação FINE2WORK
Criar um crachá aberto e tornar-se mentores do projecto
Ter uma visão geral das tarefas que vão realizar

Foi inicialmente prevista a realização no Chipre de um evento conjunto de formação de pessoal
a curto prazo. Devido à pandemia do vírus corona, será organizado um evento de formação em
linha em Abril de 2021. A duração desta formação será de 5 dias úteis. No final, todos os
participantes receberão um certificado e um Distintivo de Mentoring que prova que são
capazes de implementar os testes piloto do programa FINE2WORK. Posteriormente, os
professores de cada país correspondente deverão programar cuidadosamente as actividades e
realizar os testes em sala de aula.

LINHA DE TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO
Março

Abril

Maio
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Recrutamento
participantes

de



Formação de curta
duração para
professors (C1)

Implementação do Programa
FINE2WORK

Tabela 1: Linha de tempo da implementação do programa FINE2WORK

PARTICIPANTES DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO
Palestrantes

Formadores

Chipre


Letónia
Portugal



1 Palestrante

Total: 4 Palestrantes

1-2 formadores

Total: pelo menos 4 formadores

Bulgária
Tabela 2: Participantes durante a implementação do programa FINE2WORK

A.2. Relatório
Todos os parceiros envolvidos na implementação devem completar o modelo abaixo que
contém informações relativas à implementação do programa FINE2WORK. No final deste
teste piloto, todas estas informações serão recolhidas a fim de preparar um relatório
detalhado da implementação. Como é citado acima, quatro países estão envolvidos nesta
implementação, Chipre, Letónia, Portugal e Bulgária.
Este material, como ilustrado na tabela abaixo, baseia-se no quadro de competências do
FINE2WORK e está dividido em três módulos. Foi criado um sistema de Distintivo Aberto para
identificar e validar as competências dos estudantes.
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Cursos FINE2WORK

Crachás
Abertos

Módule 1:
Competências
empreendedoras

Materia de
Aprendizagem,
Planos de Aula,
Questionários

Crachá
Competências
empreendedoras

Módule 2:
Competências
financeiras

Materia de
Aprendizagem,
Planos de Aula,
Questionários
Materia de
Aprendizagem,
Planos de Aula,
Questionários

Crachá
Competências
financeiras

Module 3:
Competências
digitais

Ferramenta
avaliação

de

Espaço
FINE2WORK

Banco de
dados
FINE2WORK

Fórum

e- recursos,
e-ferramentas e
Boas práticas

Crachá
Competências
digitais

Crachá
de
competências
gerais
Tabela 3: e -Plataforma FINE2WORK

Em mais detalhes, a plataforma electrónica consiste em material de aprendizagem e planos de
aula com o objectivo de apoiar o ensino de conceitos e competências empresariais. No final de
cada módulo, os alunos completam os questionários para ganharem os prémios FINE2WORK.
Cada módulo cοmprises de um quiz.
Neste ponto, é de salientar que os professores durante o evento de formação estarão
familiarizados com a utilização da plataforma e o seu conteúdo, mas também podem utilizar o
manual electrónico FINE2WORK que contém as instruções relativas à utilização da plataforma.
Contudo, é importante notar que embora os professores tenham à sua disposição uma
colecção de recursos, devem preparar cuidadosamente os materiais que gostariam de utilizar
tendo em conta as diversas capacidades, características e ambientes dos aprendentes. Por
outras palavras, uma vez que haverá diferenças no nível de desenvolvimento dos estudantes,
os professores devem prestar-lhes contas e podem adaptar criativamente todo o material
disponível aos seus próprios contextos educativos.
Também se recomenda que os alunos possam trabalhar autonomamente e resolver as
actividades ao seu próprio ritmo. Os professores assumem o papel de observadores externos,
permitindo às crianças interagir livremente com o sistema que fornece feedback e estimula a
interacção da criança. Devem intervir apenas no caso de haver argumentos entre os estudantes
ou outras explicações necessárias. Além disso, são também responsáveis por questões de
software. Finalmente, devem também assegurar-se de que todos os alunos participam no
processo de aprendizagem.
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Para concluir, como haverá diferenças consideráveis na implementação em cada país, todos os
parceiros devem completar o seguinte modelo a fim de preparar uma descrição detalhada dos
testes-piloto do programa FINE2WORK.

A.3. Metodologia de Avaliação
É verdade que, para implementar uma avaliação eficaz, os objectivos do estudo de avaliação devem ser
claramente definidos. Por outras palavras, a questão que deve ser cuidadosamente considerada é "O
que gostaria de saber após a conclusão do estudo". Especificamente, esta avaliação irá medir a
atractividade e a eficácia da plataforma electrónica FINE2WORK e dos instrumentos de avaliação antes
de serem abertamente fornecidos para serem utilizados a nível nacional e da UE.
O instrumento de avaliação escolhido para esta avaliação é um questionário semi-estruturado (ver
Anexo 2 abaixo). Decidimos utilizar este instrumento específico de investigação com base no objectivo
e no tema da investigação. Por conseguinte, uma vez que o objectivo da avaliação é recolher opiniões
relativamente ao programa FINE2WORK, a atractividade e a sua capacidade de melhorar as
competências dos questionários provou ser o método mais adequado. Desta forma, seremos capazes
de recolher grandes volumes de dados de auto-relatos simultaneamente de muitos respondentes
diferentes. Além disso, são incluídas perguntas abertas nos questionários que permitem aos inquiridos
expressar livremente as suas opiniões nos seus próprios termos, explicar e qualificar as suas respostas
e evitar qualquer limitação. Além disso, a organização e análise dos dados é facilitada.
Em particular, a primeira parte dos questionários refere-se a dados pessoais. O objectivo das perguntas
subsequentes é estimar a atitude e o desempenho enquanto utilizavam a e-Plataforma. Em particular,
a atractividade, a facilidade de utilização, o nível de dificuldade da ferramenta e a motivação serão
avaliados através das seguintes perguntas.
Para concluir, todos os questionários serão traduzidos para a língua correspondente de cada país.
Finalmente, cada parceiro enviará um relatório, apresentando os resultados dos ensaios a partir do seu
próprio país.
Todos os documentos necessários, templates e questionários podem ser encontrados em Anexo B:
Templates para a implementação do FINE2WORK.
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Secção B. Criar Sinergias
Criação de Sinergias e Grupos de Apoio Voluntário - em direcção
aos centros do FINE2WORK
De origem grega, a palavra sinergia significa acção ou esforço simultâneo, por outras palavras:
cooperação. Em suma, é a soma de várias forças, que são dirigidas para o mesmo objectivo. Com base
nesta premissa, a sinergia existe quando duas ou mais pessoas se juntam e agem da mesma maneira
para um objectivo comum.
A sinergia, portanto, é a confluência de energias de um grupo de pessoas que geralmente vivem juntas
para alcançar o mesmo objectivo. É bastante difícil, como deve ter experiência na sua própria vida, estar
em sinergia com outras pessoas. Por exemplo, na sua relação emocional, por vezes percebeu que tinha
as mesmas intenções energéticas que o seu parceiro, mas em outras situações não tanto.
Este conceito, contudo, não é exclusivo das relações afectivas e as relações profissionais devem também
ser marcadas pela sinergia para funcionarem correctamente.
Partindo do princípio da sinergia, pode-se afirmar que a sinergia empresarial é uma soma de esforços
para integrar os colaboradores, além de alinhar metas e objectivos para que todos trabalhem de uma
forma harmoniosa e produtiva. É composta por cinco pontos. Estes são






Cooperação
Respeito
Lealdade
Compromisso
União

Assim, a sinergia empresarial é a soma dos esforços de cada membro da equipa que são dirigidos para
o mesmo objectivo, como a execução de um projecto, por exemplo.
Um ambiente de negócios que tem sinergia é caracterizado principalmente pelo facto de os membros
de uma equipa conseguirem realizar determinada actividade em sintonia e de uma forma bem
executada. Neste sentido, as pessoas que estão na mesma equipa devem saber tirar partido das
capacidades técnicas, emocionais e comportamentais de cada pessoa para canalizar os melhores
esforços na execução de um projecto.
Além disso, este ambiente de sinergia permite uma colaboração constante entre todos, para que haja
uma oportunidade de trabalho de troca de experiências e partilha de conhecimentos.
Além disso, os ambientes empresariais sinergéticos têm isto como vantagem competitiva no mercado,
porque têm pessoas mais empenhadas na cultura organizacional e nos valores da empresa, trabalhando
realmente para impor a missão da organização, bem como para realizar a sua visão no trabalho do diaa-dia.
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Uma equipa sinérgica e mais produtiva pode virar as suas energias para atingir objectivos comuns e ter
naturalmente mais sucesso. Este conjunto de vantagens proporciona à empresa um diferencial
competitivo, para se posicionar no mercado que é um activo não negociável.
Uma empresa que tem um ambiente de trabalho sinérgico é, ao mesmo tempo, mais harmonioso, mais
colaborativo e mais produtivo. Promover estes sentimentos animados nos membros da equipa é um
papel muito importante a ser desempenhado pelos seus líderes.
Se, portanto, quiser que a sua empresa esteja à frente dos seus concorrentes, que a sua equipa seja
sinergética e produtiva, que os seus membros estejam mais empenhados na sua cultura organizacional
e que os seus resultados sejam cada vez melhores, talvez seja um bom momento para repensar as
políticas de trabalho em equipa e começar a promover ainda mais sinergia empresarial.
O projecto Fine2work baseia-se na colaboração sinergética e ao criar o pacote educacional, o consórcio
também quis partilhar os seus conhecimentos e experiência com os necessitados, promovendo as
competências financeiras, digitais e empresariais.
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Secção C. Campanha e Petição
1.

Introdução

A Campanha FINE2WORK tem como objectivo:






Promover o programa FINE2WORK
Criar os centros FINE2WORK
Ajudar a sensibilização dos aprendentes adultos (principalmente mulheres) para as
competências empresariais, digitais e financeiras
Apoiar os adultos na criação do seu próprio 'modelo de negócio domiciliário' ou 'trabalhar
remotamente como empregados'.
Construir a Comunidade FINE2WORK com organizações relevantes, indivíduos, partes
interessadas, educadores de adultos, centros educacionais, etc.

A Campanha FINE2WORK inclui:




Materiais visuais a serem utilizados para a promoção do Programa FINE2WORK
Postagens nas redes sociais a serem partilhadas na página de redes sociais da sua organização
Memorando de Compromisso entre organizações, partes interessadas, etc., para a promoção
do Projecto FINE2WORK

2.

Grupos Alvo

Grupo Alvo direto:
Aprendentes adultos (Especialmente mulheres)
Grupo Alvo Indireto:
Educadores Adultos
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3.

Coisas que irão necessitar

3.1

Materiais visuais

Aqui estão poucos materiais visuais - modelos preparados para começar a construir a sua Comunidade
FINE2WORK:






Folheto 1 (Anexo 1): um modelo como folheto com informações gerais sobre o projecto
Flyer 2 (Anexo 2): um modelo como flyer e convite para os alunos adultos aderirem ao Programa
de Formação FINE2WORK
Social Media Designs (Anexo 3): dois modelos de convite sobre o projecto a ser utilizado para o
Facebook (com base nas dimensões dos posts no Facebook e Instagram), e uma informação
geral sobre o projecto a ser utilizado para o banner de eventos do Facebook
Memorando de Compromisso (Anexo 4)

3.2

Redes Sociais

Abaixo pode encontrar algumas propostas de postos de comunicação social a serem partilhados na
página de comunicação social da sua organização para a promoção do Projecto & Programa
FINE2WORK.
 Post Gerais para a promoção do Projeto FINE2WORK
1) Primeiro Post
💡 As mulheres constituem 52% da população europeia total, mas apenas 34,4% da União Europeia (UE)
trabalham por conta própria e 30% dos empresários em fase de arranque.
👉 O Projeto FINE2WORK tem como objetivos:
✅ Capacitar os adultos - principalmente as mulheres a serem integradas na economia, quer como
empregados, quer como empresários, com base nas suas necessidades e capacidades.
✅ Proporcionar aos adultos oportunidades de aprendizagem de alta qualidade para que possam
melhorar as suas competências digitais e financeiras enquanto adquirem novas competências-chave,
tais como competências empresariais, numa tentativa de salvaguardar a inclusão social, o acesso e a
participação no mercado de trabalho e na sociedade.
👉 Os principais resultados do projeto são:
✔️ Mapeamento de oportunidades de emprego em casa ou à distância para adultos
✔️ Pacote Educativo: Inclui o 'Quadro de Competências' e o 'Material de Aprendizagem' para os três
Módulos que serão desenvolvidos - 'Competências Empresariais, Financeiras e Digitais'.
✔️ Sistema ecológico de crachás abertos: Um sistema de avaliação e validação para os alunos adultos
17
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✔️ Plataforma de e-Learning: Acolher o 'Quadro de Competências' e o 'Material de Aprendizagem'
https://academy.fine2work.eu/💻
✔️ Criação do FINE2WORK ToolKit que ajuda a criar os centros
📢 Interessado no nosso projecto? Consulte o nosso sítio web para as últimas actualizações:
https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-101662744706705 e a página oficial do Facebook
www.fine2work.eu

2) Segundo Post
💡 QUER SER UM APRENDIZ ADULTO E QUER SER UM EMPRESÁRIO À DISTÂNCIA? JUNTE-SE À
COMUNIDADE FINE2WORK
📢 O projeto FINE2WORK tem como objetivos:
✅ Capacitar os adultos - principalmente as mulheres a serem integradas na economia, quer como
empregados, quer como empresários, com base nas suas necessidades e capacidades.
✅ Proporcionar aos adultos oportunidades de aprendizagem de alta qualidade para que possam
melhorar as suas competências digitais e financeiras enquanto adquirem novas competências-chave,
tais como competências empresariais, numa tentativa de salvaguardar a inclusão social, o acesso e a
participação no mercado de trabalho e na sociedade.
📢 Para mais informações visite o nosso site https://www.facebook.com/FINE2WORK_project101662744706705 e a página oficial do Facebook www.fine2work.eu
#FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills

 Posts para a promoção do Programa de Formação FINE2WORK
1) Primeiro Post
💡 QUER APRENDER LITERACIA EMPREENDEDORA, FINANCEIRA E DIGITAL? JUNTE-SE AO PROGRAMA
DE FORMAÇÃO DA FINE2WORK!
📢 Saiba mais sobre o Programa de Formação FINE2WORK no nosso sítio web www.fine2work.eu
#FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills

2) Segundo Post
❓ PORQUE É QUE O EMPREENDEDORISMO FEMININO É IMPORTANTE?
❗ DESCUBRA-O NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO FINE2WORK!
📢 Saiba mais sobre o Programa de Formação FINE2WORK no nosso sítio web www.fine2work.eu
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#FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills
Dicas para as redes sociais








4.

Hashtags para usar nos seus postos: #FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills
#FinancialSkills #DigitalSkills
Utilize imagens Royalty-free nos seus posts ou materiais de comunicação (pixabay.com,
unsplash.com, pexels.com)
Frases atractivas tais como "PROGRAMA DE FORMAÇÃO LIVRE".
Use emojis (https://www.piliapp.com/facebook-symbols/ )
Inclui meios de comunicação (imagens, vídeos, gifs): é mais apelativo do que texto simples e
convida a mais compromissos
Mantenha-o curto: se não o ler ao percorrer o seu Facebook porque é demasiado longo, nem o
nosso grupo alvo
Incluir ligações para o sítio web FINE2WORK (https://fine2work.eu/ ) e plataforma de e-learning
(https://academy.fine2work.eu/ )

Ferramentas úteis para construer uma
campanha

Aqui está uma lista de ferramentas online úteis que poderá achar úteis na sua campanha:








Mailchimp: criação e envio de newsletters; criação de páginas de destino para eventos; gestão
de bases de dados de contactos
Canva: software de desenho gráfico simples, gratuito e de fácil utilização
Unsplash, Pixabay, Pexels: imagens sem royalties
Coolors: gerador de esquemas de cores (https://coolors.co/ )
Flaticon: ícones vectoriais livres
Freepik: vectores livres, fotos de stock, PSD e ícones
Poiliapp : emojis para os seus posts nas redes sociais

/!\ Refira-se sempre à identidade visual do projecto antes de criar novo material!
Para a palate de cores FINE2WORK:

#ea6d63

#283256

#f8ccc9

R: 234

R: 40

R: 248

G: 109

G: 50

G: 204

B: 99

B: 86
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5.

Anexos

5.1

Anexo 1 – Flyer 1

*Neste link pode ter direitos de editor para rever/modificar o folheto.
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5.2

Anexo 2 – Flyer 2

*Neste link pode ter direitos de editor para rever/modificar o folheto.
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5.3

Anexo 3 – Desenho das Redes Sociais

1) Template do convite – Post do Facebook

*Neste link pode ter direitos de editor para rever/modificar o folheto
2) Template do convite – Post do Instagram

*Neste link pode ter direitos de editor para rever/modificar o folheto.
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3) Template do convite – Banner de evento Facebook

*Neste link pode ter direitos de editor para rever/modificar o folheto.

5.4

Anexo 4 – Memorando de Compromisso

MEMORANDO DE COMPROMISSO DE SUPORT A
STAKEHOLDERS DO FINE2WORK
A utilização crescente de tecnologias digitais tais como smartphones, tablets, computadores portáteis
e computadores de secretária para o trabalho em casa e noutros
locais está a transformar rapidamente o modelo tradicional de
trabalho. Pode melhorar o equilíbrio trabalho-vida, reduzir o tempo
de deslocação, e aumentar a produtividade.
A investigação (EUROSTAT 2017) mostrou que há um aumento estável
de adultos a trabalhar a partir de casa. Mais especificamente, a
percentagem de pessoas empregadas com idades compreendidas
entre os 15 e os 64 anos na UE que normalmente trabalham a partir
de casa era de 5,0% em 2017. Na UE, trabalhavam habitualmente
mais trabalhadores independentes a partir de casa (18,1%) do que
trabalhadores por conta de outrem (2,8%). A frequência do trabalho
a partir de casa aumenta com a idade, o que indica a necessidade de adultos e idosos permanecerem
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na força de competências. Apenas 1,6% dos 15- 24 anos de idade na UE trabalhavam habitualmente a
partir de casa em 2017, subindo para 4,7% dos 25-49 anos e 6,4% dos 50-64 anos de idade.
Além do acima exposto, a investigação demonstrou que uma proporção ligeiramente mais elevada de
mulheres na UE trabalhava normalmente a partir de casa (5,3%) do que de homens (4,7%). O trabalho
é um factor determinante da igualdade de género e da independência económica das mulheres, mas
também é importante para toda a economia. Os padrões de emprego das mulheres estão intimamente
ligados à maternidade. Do mesmo modo, outra categoria de adultos que favorece o trabalho a partir de
casa é o grupo de adultos com deficiência. Mais de 15 % das pessoas empregadas com deficiência
trabalharam a partir de casa em 2011, em comparação com 13 % das pessoas sem deficiência,
independentemente de qual das duas definições de deficiência é utilizada.
Com base no acima exposto, o Projecto FINE2WORK tem como objectivo:
Capacitar os adultos - principalmente as mulheres a serem integradas na economia, quer como
empregados, quer como empresários, com base nas suas necessidades e capacidades.


Proporcionar aos adultos oportunidades
de aprendizagem de alta qualidade para
que possam melhorar as suas
competências digitais e financeiras
enquanto
adquirem
novas
competências-chave,
tais
como
competências
empresariais,
numa
tentativa de salvaguardar a inclusão
social, o acesso e a participação no
mercado de trabalho e na sociedade.

Os principais resultados do projecto FINE2WORK são:










Pesquisa de ambiente de trabalho em cada país parceiro (Letónia, Chipre, Bulgária e Portugal)
para identificar o actual ambiente de trabalho em cada país e, em seguida, um relatório
comparativo que oferece uma visão geral do empreendedorismo feminino à distância e dos
conhecimentos dos alunos adultos sobre empreendedorismo, competências financeiras e
digitais.
Uma colecção cartográfica de oportunidades de aprendizagem para trabalhos em casa ou à
distância para adultos
O Quadro de Competências que inclui as referências e indicadores para os três módulos
(Competências Empresariais, Financeiras e Digitais) será oferecido no Programa de Formação
Pacote Educativo/Módulos de Aprendizagem que inclui o material de aprendizagem para os três
módulos e os planos de aulas e folhetos para os formadores de adultos a serem utilizados no
Programa de Formação
Sistema de Avaliação e Validação utilizando a ideia inovadora do Eco-Sistema de Distintivos
Abertos que os alunos adultos testarão os seus conhecimentos e competências recebidos do
Programa de Formação.
O desenvolvimento da Plataforma de e-Learning que acolhe o 'Quadro de Competências' e o
'Material de Aprendizagem' https://academy.fine2work.eu/
A criação do FINE2WORK ToolKit que ajuda a criar os centros e inclui toda a informação
necessária para os intervenientes externos, organizações, formações para adultos como
implementar o Programa de Formação FINE2WORK

24

FINE2WORK Toolkit


desenvolvimento do centros FINE2WORK Hubs que oferece o Programa de Formação de
aprendizes adultos (principalmente mulheres) The main results of the FINE2WORK project are:

Com este memorando de compromisso, todas as organizações e os seus membros, a todos os níveis,
concordam em pôr em prática os princípios do projecto FINE2WORK através das suas políticas,
actividades e boas práticas. É um compromisso formal e público e o reconhecimento de que uma
organização está empenhada no FINE2WORK ToolKit e na criação do FINE2WORK Hubs.
Iniciar o seu apoio e compromisso com o projecto FINE2WORK é bastante fácil, no entanto, requer os
seguintes passos:
1. Apoio de endosso e cartas de apoio: Pedimos às organizações e indivíduos que partilhem uma
carta de apoio com a sua assinatura. A carta deve incluir a seguinte declaração:
"Como apoiante e apoiante dos Princípios do projecto FINE2WORK: I / estamos empenhados em
encarnar activamente os conceitos do FINE2WORK, representados na nossa cultura de trabalho e nas
políticas, processos e práticas que orientam as nossas actividades diárias".
Encorajamos as organizações e/ou indivíduos a apresentarem-se brevemente e a descreverem
brevemente as razões pelas quais acreditam neste projecto e como este se vai enquadrar no seu
trabalho.
2. Logótipo: As organizações devem partilhar o seu logótipo para inclusão no website do FINE2WORK,
páginas de Social Media e outros materiais promocionais.
3. Embaixador(es): As organizações devem identificar pelo menos uma pessoa que servirá como
Embaixador(es) do FINE2WORK. Os embaixadores servirão de ligação entre o projecto e a organização
que o apoia. Encorajarão a expansão da participação no programa de formação entre os grupos-alvo
através dos canais de comunicação existentes a fim de aumentar a sensibilização e apoiarão a
integração do projecto FINE2WORK nos processos e práticas da organização endossante.
4. Campanhas e Comunidades do FINE2WORK: Os embaixadores apoiarão activamente as campanhas,
iniciativas e/ou actividades conduzidas relacionadas com o projecto. O consórcio apoiará as campanhas
através da partilha de materiais de orientação, KIT DE FERRAMENTAS, materiais promocionais,
plataforma de e-learning, fará ligações a outras partes interessadas e organizações e fornecerá detalhes
sobre os próximos eventos.We encourage organisations and/or individuals to briefly introduce
themselves and to shorty describe the reasons why they believe in this project and how it is going to be
fitting into their work.

Se desejar apoiar o projecto FINE2WORK, contacte-nos através do nosso sítio https://fine2work.eu/
, da nossa página no Facebook @fine2workproject ou visite a nossa plataforma de e-learning
https://academy.fine2work.eu/ .

Agradecemos o vosso apoio!
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Secção D. Boas Práticas
"As Boas Práticas consistem numa técnica ou técnicas identificadas e testadas como eficientes e
eficazes no seu (seu) contexto de implementação, para a realização de uma dada tarefa, actividade
ou procedimento ou, ainda mais amplamente, para a realização de um conjunto destes, tendo em
vista a consecução de um objectivo comum.
"As boas práticas são aquelas que, com vista a alcançar as boas práticas, estabelecem os requisitos
mínimos para a certificação".
"As Boas Práticas são as formas ideais para executar um processo ou operação. São os meios pelos
quais as organizações e empresas líderes alcançam um elevado desempenho e servem também
como metas para as organizações que visam atingir níveis de excelência".
Não existe um único processo de "melhores práticas" e não existe um conjunto de práticas que
funcione para todos os locais a toda a hora.
Deve ser considerado que as empresas ou organizações têm os seus próprios objectivos,
oportunidades e limitações, os quais devem ser ajustados utilizando as melhores práticas.
Além disso, as "melhores práticas" dependem do estádio de desenvolvimento em que cada
organização se encontra e estas práticas mudam à medida que a organização progride na procura
de qualidade e excelência.
Dito isto, é importante seguir as boas práticas no terreno e encontrar as melhores práticas é
simplesmente reservar tempo para pesquisar o que se pretende fazer e encontrar a melhor maneira
de o conseguir. Estabelecer as suas próprias melhores práticas para a sua própria área de
especialização ou negócio é uma parte importante para que tudo funcione bem e eficientemente.
As melhores práticas podem continuar a evoluir à medida que são encontradas novas e melhores
soluções ou evoluir a partir de uma melhor consciência, nova tecnologia, ou simplesmente
diferentes formas de ver as coisas.
Muitas vezes, o que pode ser aceite como melhores práticas não foi realmente verificado para
descobrir se é realmente a melhor forma de fazer as coisas ou apenas uma boa forma que tem sido
utilizada com sucesso há algum tempo. Isto não significa de modo algum que as melhores práticas
não devam ser utilizadas até que algo melhor seja encontrado. As melhores práticas actuais
demonstraram ser a forma mais eficiente de trabalhar. Em alguns campos, as melhores práticas
podem ser rigidamente definidas enquanto noutros podem ser mais abertas na sua aplicação.
Dada a importância de ter em mente e seguir as boas práticas existentes, o projecto Fine2work
criou e disponibilizou uma lista de boas práticas na área com instituições, programas e
oportunidades que conseguiram alcançar os objectivos e apresentar bons resultados.

26

FINE2WORK Toolkit

27

FINE2WORK Toolkit

6. Conclusão & Próximos Passos
Globalmente, este documento consiste no guia FINE2WORK - FINE2WORK Toolkit: Um pacote A-Z para
implementação. Forneceu ao leitor uma visão geral do projecto FINE2WORK, e orientações para a
implementação do programa.
A implementação do programa pode assumir várias formas - curso de formação intensiva, clubes pósescolares, auto-estudo, dependendo do contexto de cada país parceiro. Os passos seguintes envolvem
a ampliação do projecto a um nível da UE, a fim de assegurar a sustentabilidade e a exploração dos
resultados do projecto a um nível mais amplo.
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ANEXOS
A) Anexo A: Resultados e prestações do projecto
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A1)
1.

Anexo A1: Relatório comparativo

Visão geral

O projecto FINE2WORK é um projecto Erasmus+ que tem como objectivo proporcionar aos
adultos um programa de aperfeiçoamento em três fases para adquirir, desenvolver, avaliar e
validar um conjunto de competências essenciais (financeiras, digitais e empresariais) para
poder satisfazer as necessidades de trabalhar à distância. O projecto enfatiza a participação das
mulheres no mercado de trabalho, a fim de superar os desafios da empregabilidade. O projecto
está de acordo com as prioridades horizontais de inclusão social da UE, apoiando os indivíduos
na aquisição e desenvolvimento de competências básicas e competências-chave, bem como na
educação aberta e práticas inovadoras numa era digital. As mulheres enfrentam
frequentemente um acesso restrito ao mercado de trabalho digitalizado e ao receberem
formação adequada podem recuperar a sua auto-confiança e auto-respeito, serem cidadãos
activos e adultos financeiramente independentes.
Para efeitos do projecto, cada parceiro preparou um relatório nacional, que identifica as
necessidades empresariais, financeiras e digitais dos estudantes adultos, apresentando
simultaneamente o actual cenário de acesso das mulheres ao mercado de trabalho em cada
país individual - Letónia, Portugal, Chipre e Bulgária. O relatório inclui também as
oportunidades de formação existentes apoiadas por organismos públicos para aprendentes
adultos nos domínios empresarial, financeiro e digital, a fim de fornecer uma análise
abrangente sobre as necessidades e lacunas dos aprendentes adultos em relação às actividades
empresariais. A última parte do relatório nacional ilustra o envolvimento das entidades públicas
e privadas do país noutros projectos europeus no que diz respeito à inclusão social e ao
desenvolvimento do empreendedorismo.
O relatório nacional visa oferecer uma investigação aprofundada sobre o estado actual das
capacidades do mercado empresarial de cada país individual no que diz respeito à igualdade
de género e identificar as lacunas e necessidades dos aprendentes adultos em relação às
competências empresariais, financeiras e digitais. Finalmente, as conclusões resumirão as
principais conclusões e as medidas que precisam de ser tomadas para facilitar as iniciativas de
empreendedorismo digital centradas nas mulheres.

Pode ler o relatório complete no nosso website.
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A2)

Anexo A2: Quadro de Competências
FINE2WORK
MÓDULO 1: COMPETÊNCIAS DE
EMPREENDEDORISMO
Descrição General do módulo

Este módulo proporcionará uma compreensão básica e alguns dos primeiros passos no processo de
criação e arranque de uma empresa. Definirá e explicará alguns dos conceitos fundamentais do
empreendedorismo, tais como refinar uma ideia de negócio, encontrar e explorar oportunidades,
adquirir e utilizar recursos. Será também útil como uma visão geral das características subjacentes que
são importantes para que se possa desempenhar o seu papel como empresário de forma bem sucedida.
Descrição complete e quadro de competências disponível no nosso website.
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MÓDULO 2: COMPETÊNCIAS FINANCEIRAS
Descrição geral do módulo
O módulo "Literacia Financeira" fornece informação sobre o crowdfunding com os elementos básicos
dos princípios de crowdfunding, estrutura de preços e custos - como determinar o valor dos produtos
e serviços e compreender se o cálculo potencial do negócio é viável, oportunidades de financiamento
externo para iniciar pequenas empresas próprias ou actividades de auto-emprego. Os adultos
aprenderão como fazê-lo:
1. Determinar o valor dos produtos e serviços
2. Calcular a estrutura de custos do próprio início da pequena empresa/emprego independente
3. Procura de oportunidades de financiamento externo
4. Compreender o conceito e os princípios do crowdfunding

Descrição complete e quandro de competências disponível no nosso website.

32

FINE2WORK Toolkit

MÓDULO 3: COMPETÊNCIAS DIGITAIS
Descrição geral do módulo
O módulo 'Competências Digitais' fornece informações sobre as principais características e aplicações
do 'Google', tais como Pesquisa Google, Google e-mail (Gmail), Google Drive, Google Calendário e
Contactos Google. Os adultos aprenderão como fazê-lo:
1.

Pesquisa de informação online

2.

Criar uma conta de e-mail e como utilizá-la

3.

Informação da loja online

4.

Criar calendários e eventos

5.

Criar contactos ou grupo de contactos

Descrição complete e quadro de competências disponível no nosso website.

33

FINE2WORK Toolkit

A3) Anexo
A3:
Aprendizagem

Materiais

de

Para efeitos de conveniência, os Materiais de Aprendizagem do projecto FINE2WORK podem ser
descarregados do nosso sítio web em inglês, letão, português, búlgaro e grego, no link abaixo:
https://fine2work.eu/io2/
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A4) Anexo A4: O Ecossistema dos Distintivos
Abertos
Os Distintivos Abertos são uma representação digital de competências, resultados de
aprendizagem, realizações ou experiência, tais como:






Aptidões duras: conhecimentos, competências, etc.
Aptidões transversais: pensamento crítico, comunicação, etc.
Participação e envolvimento da comunidade
Certificação oficial
Autorização

Um Open Badge é um sistema inovador utilizado nos EUA e em muitos países da UE para a
validação e reconhecimento da aprendizagem, utilizando a tecnologia OB oferecida como um
recurso educativo aberto. É uma tecnologia que promove o acesso aberto e a participação de
todas as partes interessadas envolvidas no processo de crachás, ao mesmo tempo que permite
a criação de sinergias entre os aprendentes-aprendizagem, os emissores (ou seja, escolas,
partes interessadas, empresas, ONG, incluindo formadores/voluntários como facilitadores) e
os consumidores de crachás (ou seja, educação formal, autoridades públicas, organismos
oficiais, (potenciais) empregadores). Isto conduzirá ao processo de aprovação que conduzirá a
uma validação transparente, transferível, válida e credível de um corpo de competências e
conhecimentos relacionados com um conjunto de competências.

Pode ler mais sobre os crachás Open e a sua implementação no projecto FINE2WORK aqui.
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B) Anexo B: Templates para a Implementação do
FINE2WORK
Anexo B1: Carta convite
Pode aceder ao modelo para a carta convite aqui.

Anexo B2: Ficha de inscrição
Pode aceder ao modelo para o formulário de registo aqui.

Anexo B3: Lista de Participantes
Pode aceder ao modelo para a lista de participação aqui.

Anexo B4: Questionários de participação
OS questionários estão disponíveis em 4 ediomas:
PT link
https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-FF2vjDtd7E/viewform
BG link
https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-ZruS52P-A/viewform
CY link
https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-xE4BTSCFOmRc/viewform
LV link:
https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/viewform
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Anexo B5: Exemplo de certificado
Pode aceder ao modelo para o certificado aqui.

Anexo B6: Programa de formação
Pode aceder ao modelo para o programa de formação aqui.

Anexo B7: Estrutura do plano de aulas diário
Pode aceder ao modelo para a estrutura do plano de aulas aqui.

Anexo B7: Avaliação final
Actividade:
IO4: POLÍTICA FINE2WORK BACK PACK ESTABELECENDO OS HUBS COMO PARTE DE UMA
ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO DE RECOMENDAÇÃO POLÍTICA DO NÍVEL LOCAL PARA O NÍVEL
NACIONAL
A2: Implementação e avaliação do FINE2WORK DE CASA

PT link
https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sTFF2vjDtd7E/edit?usp=sharing
BG link
https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-TZruS52P-A/edit?usp=sharing
CY link
https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjlxE4BTSCFOmRc/edit?usp=sharing
LV link:
https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/edit?usp=sharing
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