
	

 
 
 
 
 

 
Formação de Inovação Social  

Para aprendizagem Virtual  
 

Ferramenta de Auto- Avaliação: 
Guia do Formador 

  



	

Introdução 
Este Guia do Formador é estruturado para ajudar os utilizadores da Ferramenta de 

Autoavaliação a maximizar o valor da conclusão do exercício de autoavaliação. A 

ferramenta oferece uma análise geral da abordagem organizacional da Inovação Social. 

Está estruturada para ser usada em conjunto com o Jogo Pedagógico que contém 

exercícios interativos e com base no conhecimento pensado para ajudar as organizações 

para implementar planos específicos para introdução da Inovação Social.  

A Ferramenta de Autoavaliação por ser completada de diferentes formas. Primeiro pode ser 

completada por uma pessoa como o dono de um negócio em prol da organização. 

Segundo, pode ser completada no contexto de grupo obtendo assim a visão consensual do 

grupo. Em terceiro, pode ser completado pelo grupo de indivíduos que representam 

diferentes partes de uma empresa e os seus resultados agregados permite obter uma 

pontuação geral. O questionário é composto por 40 afirmações observáveis as quais são 

pontuadas usando uma simples escala: 1 = Discordo muito, 2 = Discordo, 3 = Concordo e 4 

= Concordo muito. O questionário é constituído por 5 colunas (A, B, C, D e E), em que cada 

uma representa um diferente “Pilar da Inovação” 

Pilar da Inovação  Descrição  

A Estratégia Para ser eficaz, o gestor sénior tem que garantir que a organização tem uma 

clara estratégia que explica porque a inovação social é importante, como isso 

se relaciona com os objetivos e plano de negócios da organização e como 

isso apoiará e promoverá a inovação social no local de trabalho.  

B Processos Para ser eficaz o gestor sénior tem que garantir que a organização tem 

processos claros e simples para a recolha de feedback dos clientes e 

membros da equipa, desenvolvendo e implementando projetos de inovação 

social.  

C Organização Para ser eficaz o gestor sénior tem que assegurar que os gestores e os 

membros da equipa estão bem organizados, trabalham em equipa, que são 

capazes de gerar ideias para melhorar e de tomar decisões rápida e 

eficazmente.  

D Colaboração Para ser eficaz o gestor sénior necessita de aceitar e compreender os 

benefícios da colaboração interna, mas ainda mais importante externa.   

E Aprendizagem Para ser eficaz, as organizações necessitam de investir nas pessoas e nas 

suas competências e para se tornarem uma organização de aprendizagem 

eficaz.  

Após a conclusão da Ferramenta de Autoavaliação, os participantes podem discutir e 

comparar as suas respostas para cada uma das afirmações observáveis usando a 

Compreensão da Pontuação acerca da Inovação Social (Anexo 1). Podem também 

preparar um Roteiro recorrendo modelo de planeamento: Roteiro para Inovação Social 
para o Meu Negócio (Anexo 2). 
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Anexo 1: 
 

Compreender a Pontuação da sua 
Inovação Social 
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A. Estratégia 
A Inovação Social nas organizações não acontece simplesmente. Para ser eficaz, o gestor sénior deve assegurar que a organização tem uma estratégia que 
explica porque a Inovação Social é importante, como se relaciona com o propósito da organização e plano de negócios e como tal irá apoiar e promover a 
inovação social no local de trabalho. A estratégia não só necessita de ser clara, mas DEVE partilhada e comunicada a todos na organização.   

Afirmação  Pontos fracos e problemas  Potenciais Ações e Soluções  
2 Os nossos colaboradores têm uma clara ideia 

de como a inovação social nos pode ajudar a 
competir.  
 

Falta de uma clara estratégia de inovação ou 
falha na comunicação eficaz das pessoas na 
organização pode ter impacto no seu 
desempenho.  

Desenvolver uma estratégia – uma clara 
declaração de onde e como a inovação fará a 
organização progredir e partilhá-la com as 
pessoas. 

8 Partilhamos a nossa visão de como nos iremos 
desenvolver através da inovação.  
 

Sem o claro sentido de direção ou falta de 
ambição e de motivação para melhorar e evoluir 
enquanto organização.  

Desenvolver uma visão estratégica partilhada 
do que a organização pretende alcançar e o 
papel da inovação social para tal.  

27 Analisamos tecnologia e mercados para 
rastrear oportunidades e tendências 
emergentes.  
 

Se não monitorizar os desenvolvimentos dos 
mercados, tecnologia e sociais, existe um risco 
de perder as oportunidades.   

Realizar uma análise ambiental e usar 
ferramentas como as análises SWOT ou PEST 
para identificar as oportunidades e novas 
tendências.  

28 Os nossos gestores estão empenhados e 
apoiam a inovação.  

A menos que os seus gestores estejam 
comprometidos e apoiem a inovação, os 
membros da equipa não se irão preocupar em 
trazer ideias novas.  

Encontrar tempo e encorajar os membros da 
equipa a identificarem novas ideias e melhorias 
e envolvê-los no desenvolvimento das suas 
ideias.  

32 As pessoas compreendem a nossa 
competência distintiva que nos dá vantagem 
competitiva.  

As pessoas devem compreender o que torna a 
sua empresa bem-sucedida e única.  

Identificar e partilhar com todos as 
competências únicas e as forças da sua 
empresa.  

35 Antecipamo-nos na identificação de potenciais 
ameaças e oportunidades 

Sem olhar adianta, a sua organização irá falha 
os novos desenvolvimentos e ameaças até que 
seja demasiado tarde para dar resposta. 

Fazer uso de ferramentas e técnicas como 
cenários de previsão e rastreio horizontal para 
antecipar novos desafios e oportunidades.  

37 Existe uma clara associação entre os nossos 
projetos de inovação e nosso plano de 
negócios.  

Sem uma ligação entre os projetos de inovação 
e o plano de negócios, existe o risco de estar a 
desperdiçar valiosos recursos.  

Assegurar que existe sempre uma forte 
associação entre os planos de inovação e o 
plano de negócios.  

40 Os nossos planos para a inovação social e 
progresso são comunicadas eficazmente aos 
colaboradores. 

Ter um compromisso com a inovação social 
não é suficiente – deve ser comunicado e 
partilhados com todos na organização.  

Esboçar uma política de inovação ou 
declaração e partilhá-la nos quadros 
informativos e discuti-las em reuniões.  
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B. Processos 
A Inovação Social nas organizações não acontece simplesmente. Para ser eficaz, o gestor sénior deve assegurar que a organização tem processos claros e 
simples para a recolha de feedback dos clientes e membros da equipa, desenvolvimento e implementação de projetos de inovação social. Os processos não 
só necessitam de ser claros e simples, mas eles DEVEM ser partilhados e comunicados a todos na organização e usados.  

Afirmação  Pontos fracos e problemas  Potenciais Ações e Soluções  
1 Temos processos em vigor para gerir os 

projetos de inovação social desde o início ao 
fim.  

Sem um processo de gestão claro do projeto, os 
projetos de inovação social não podem 
ultrapassar, exceder orçamentos e não 
conseguir os resultados planeados.  

Adotar uma metodologia de gestão de projeto 
simples e robusta e treinar as pessoas a utiliza-la.  
 
 

3 Os nossos projetos de inovação social são 
concluídos dentro da data prevista e do 
orçamento. 

Monitorização ineficaz do progresso do projeto e 
os custos devido a um planeamento pobre pode 
debilitar o sucesso dos projetos de inovação 
social.  

Use ferramentas como Gráficos Gantt, marcos e 
reuniões e revisões para assegurar progresso do 
projeto. 

5 Temos processos eficazes para assegurar que 
todos compreendem as necessidades dos 
nossos clientes.  
 

Falha na pesquisa das necessidades dos 
clientes e/ou na partilha das suas necessidades 
com os membros da equipa eficazmente irá 
resultar na pobre satisfação dos clientes.   
  

Criar processos de recolha do feedback dos 
clientes e partilha dos resultados com todos na 
organização.  
 
 

7 Temos mecanismos eficientes em vigor para 
gerir a mudança.  
 

A resistência à mudança, falha na compra ou 
apoio na troca irá limitar as hipóteses de 
sucesso.  
 

Alargar as abordagens de gestão de trocas que 
incluem a consulta, formação e envolvimento dos 
elementos da equipa no processo.  

14 Procuramos sistematicamente novas ideias 
para apoiar a introdução de inovações sociais. 
 

Falha na pesquisa proactiva por novas ideias e 
envolvimento dos membros da equipa, clientes 
e investidores irá impedir o crescimento.  
 

Implementar processos de recolha de feedback 
dos clientes e membros da equipa para gerar 
novas deias.  

21 Temos um sistema claro de escolha dos 
projetos de inovação social. 
 

Nem todas as ideias são boas ideias e falhar a 
seleção e priorização de ideias irá ter impacto 
no sucesso dos projetos de inovação social.  
 

Introdução de um processo de avaliação formal 
para classificar e priorizar os potenciais projetos 
de inovação social.  
 

25 Realizamos planos para assegurar a 
participação precoce de pessoas em qualquer 
inovação social.  

Atrasos e ultrapassar custos, falhas em cumprir 
as especificações técnicas ocorrem com 
frequência quando as pessoas não são 
consultadas e envolvidas nos projetos.  

Assegurar que existem processos de apoio ao 
envolvimento precoce dos elementos da equipa 
na fase de planeamento do projetos de inovação 
social.  

26 Os nossos processos para a inovação social 
ajudam-nos a implementar rapidamente 
pequenos projetos piloto. 

Processos burocráticos, complexos podem 
abafar a inovação e atrasar os benefícios 
planeados que advém de forma oportuna.  

Simplificar os processos e desenvolver o hábito 
de muitos, pequenos projetos a decorrer em 
simultâneo em vez de ter um projeto GRANDE. 
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C. Organização 
A Inovação Social nas organizações não acontece simplesmente. Para ser eficaz, o gestor sénior deve assegurar que os gestores e os elementos da equipa 
estão bem organizados, trabalham em equipa, são capazes de gerar ideias para melhoria e que podem tomar decisões rápida e eficazmente. Todos 
necessitam de se sentirem valorizados e respeitados enquanto indivíduos e enquanto parte de uma equipa, o que significa ter uma EXCELENTE 
comunicação e remover bloqueios e obstáculos para que as pessoas o POSSAM FAZER.  

Afirmação  Pontos fracos e problemas  Potenciais Ações e Soluções  
4 Os nossos colaboradores trabalham bem juntos 

independentemente do seu papel e 
responsabilidades 
 

A falha na partilha e comunicação e partilha da 
informação chave ou até conflitos entre 
diferentes pessoas pode ter impacto na 
inovação social. 

Introduzir e apoiar uma cultura colaborativa, de 
trabalho de equipa  
 

11 Temos um clima favorável ao surgimento de 
novas ideias para a inovação social. 

Se as pessoas sentirem que as suas ideias e 
sugestões são julgadas e não apoiadas, eles 
não serão criativas nem cooperativas.  

Reconhecer e recompensá-los pelas suas 
ideias e sugestões se não for ao nível 
monetário, ao nível do reconhecimento social.  
 

18 A nossa organização é boa na conversão de 
ideias para a prática como parte do processo de 
inovação social. 

A organização é lenta a acolher novas ideias e 
bloqueia a vontade das pessoas para agir.  
 

Introduzir um simples modelo de “ideias para 
planear a ação” e usar o coaching como forma 
de remover os bloqueios.  
 

20 
Os nossos prémios e sistemas de 
reconhecimento apoiam a inovação social. 

Se as pessoas sentirem que as suas ideias e 
sugestões são julgadas e não apoiadas, eles 
não serão criativas nem cooperativas. 

Reconhecer e recompensá-los pelas suas 
ideias e sugestões se não for ao nível 
monetário, ao nível do reconhecimento social.  
 

22 Trabalhamos bem em equipas. Conflitos e trabalho de equipa pobre geralmente 
conduzem a atrasos, aumento de custos, pobre 
e má comunicação.  
 

Dedicar tempo e recursos à construção de 
atividades de equipa e eventos de equipa como 
o planeamento dias de folga e sessões de 
resolução de problemas.  

29 Os nossos colaboradores estão envolvidos na 
sugestão de ideias para melhoria de produtos 
ou processos. 

Pessoas não apresentam ideias e não estão 
envolvidas na melhoria do desempenho ou 
podem fazer sugestões de melhoria.  

Dinamizar sessões de brainstorming e 
resolução de problemas de equipa ou introduzir 
uma simples sugestão de esquema.  
 

31 A comunicação é eficaz e funciona de forma 
ascendente e descendente e transversal à 
organização. 

Fluxo de informação lento, falta de elementos, 
conflitos e outros impactos do conflito no tempo 
e custos da inovação.  

Rever os processos de comunicações internas 
e tornar os sistemas simples e fáceis de 
utilização.  

39 A nossa estrutura ajuda-nos a tomar decisões 
rapidamente acerca da introdução e gestão das 
inovações sociais. 

A tomada de decisão lenta tem impacto nos 
atrasos resultando na perda de oportunidades e 
tempo e no exceder do orçamento.  

Introduzir um processo de tomada de decisão 
clara dar formação às pessoas em técnicas de 
tomada de decisão incluindo tomada de 
decisão em equipa.  
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D. Colaboração 
A Inovação Social nas organizações não acontece simplesmente. Para ser eficaz, as organizações necessitam de abarcar e compreender o poder e 
benefícios da colaboração interna e ainda mais importante externa. Nenhuma organização é uma “ilha”. A colaboração eficaz com os investidores, parceiros, 
clientes e até competidores pode ser benéfico e criar novas oportunidades de melhorias.  

Afirmação  Pontos fracos e problemas  Potenciais Ações e Soluções  
9 Melhorámos a forma como trabalhamos ao 

colaborarmos com outros para desenvolver 
novos produtos e processos. 

Estar isolado de ideias e o “mundo lá fora” da 
organização corre-se o risco de perder 
aprendizagens e novas oportunidades.  
 

Procurar ativamente novas parcerias e redes 
de contactos para promover a aprendizagem a 
partir dos outros fora da organização assim 
como dos outros de dentro da organização.    

16 Trabalhamos com universidades e centros de 
investigação de modo a ajudarmos a 
desenvolver o nosso conhecimento. 

A falhas nas competências e conhecimento com 
regularidade atrasa os novos desenvolvimentos 
e limites das capacidades da organização de 
explorar novas ideias e oportunidades.  

Desenvolver uma estratégia clara de 
competências e aproximar de agências 
externas e organizações similares e parceiros.  
 

17 Somos bons na compreensão das 
necessidades dos nossos clientes e 
consumidores finais 

Existe o perigo de produzir coisas que ninguém 
quer comprar ou que não vai ao encontro das 
necessidades dos clientes o que também faz 
estagnar o desenvolvimento de novos produtos.  

Introduzir formas de “ouvir a voz dos 
clientes” como os focus grupos, questionários 
de feedback e agir sobre as queixas dos 
clientes. 

19 Os nossos clientes e investidores são 
ativamente incentivados a envolverem-se nos 
nossos processos de inovação social  

Perder as “perspetivas chave dos utilizadores” 
pode resultar no desenvolvimento limitado de 
produtos e exploração das suas ideias e 
melhorias.  

Dedicar-se aos clientes e investidores; convidá-
los a testar os produtos e ser parte de sua 
equipa de desenvolvimento do produto.  
 

24 Construímos ativamente relações e networks 
que nos ajudam a reconhecer oportunidades de 
introduzir inovação social na organização. 

Recursos e ideias limitadas resultam numa 
“visão isolada” do mercado e das necessidades 
dos cliente e na perda de oportunidades.  

Aceitar a abertura à inovação, redes de 
contactos e dinamizar reuniões exploratórias 
com os parceiros, fornecedores e clientes para 
identificar potenciais ideias.  

30 Nós trabalhamos com fornecedores educativos 
e de formação para comunicar as nossas 
necessidades de competências. 

A tecnologia, processos e competências estão 
sempre a evoluir – sem a estratégia de 
competências a sua organização irá ficar para 
trás.  

Desenvolver mecanismos para formar e gerir 
as relações fornecedoras de conhecimento 
(ex.: parcerias de transferência de 
conhecimentos com as universidades).  

33 A nossa organização é boa no desenvolvimento 
de relações significativas e colaborativas para 
identificar e introduzir inovações sociais. 

Perda de oportunidades para desenvolver 
melhores produtos ou captar pioneiros nos 
protótipos ou beneficiar do mercado viral.  

Alcançar os seus clientes, parceiros. 
Investidores, associações profissionais e a sua 
comunidade.  

38 Temos uma boa relação “ganhar-ganhar” como 
os nossos fornecedores. 

Relações pobres significam perda de tempo, 
aumento dos custos e oportunidade de 
influenciar novos sistemas, características dos 
produtos e serviços.  

Reúna com os fornecedores e explore “pontos 
cruciais e pontos de pressão” e procure novas 
ideias e soluções para beneficiar ambos.  
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E. Aprendizagem  
A Inovação Social nas organizações não acontece simplesmente. Para ser eficaz, as organizações necessitam de investir nas pessoas e nas suas 
competências e de se tornarem uma organização de aprendizagem. A aprendizagem eficaz é a parte chave da inovação social e melhoria continua. 
Afirmação  Pontos fracos e problemas  Potenciais Ações e Soluções  
6 Revemos regularmente as nossas 

competências e atitudes. 
Não rever as atitudes e competências das 
pessoas pode ter impacto na produtividade e 
desempenho assim como na qualidade.  

Implementar uma revisão analítica ou sistema 
de gestão de desempenho ou realizar um 
exercício de análise das competências 
necessárias.  

10 Dedicamos algum tempo no desenvolvimento 
das competências e atitudes dos nossos 
colaboradores. 

As pessoas gostam de aprender na medida em 
que as faz sentir valorizadas. Se falhar no 
investimento nas suas competências, 
desempenho é provável que a motivação 
reduza.  

Explorar as formações no local de trabalho, 
coaching, aprendizagem à distância, cursos de 
observação e formação como forma de 
desenvolver as competências das pessoas. 

12 Avaliamos como se pode melhorar a gestão da 
inovação social.  
 

Falhar na avaliação da forma como gere a 
inovação social significa que pode estar a 
perder oportunidades para o tornar ainda mais 
eficaz.  

Pedir  às pessoas as suas opiniões ou 
considerar conduzir uma simples auditoria com 
checklist acerca da inovação social. 

13 
Somos eficazes na aprendizagem com outras 
organizações de como introduzir e gerir 
inovações sociais.  

Visões isoladas podem conduzir à surpresa 
pelos acontecimentos e de não aprender a partir 
dos outros pode criar vulnerabilidades.  
 

Desenvolver redes de contactos e abordagens 
estruturadas para a aprendizagem, análise 
comparativa. Aprender a como se adaptar e 
assimilar ideias de fora.  
 

15 Reconhecemos o valor de competências como 
a colaboração, trabalho de equipa e resolução 
de problemas. 

Falha no reconhecimento das competências 
pode resultar numa formação pobre, 
comunicação ineficaz, e fraco trabalho de 
equipa.  

Dedicar tempo a pedir aos membros da sua 
equipa o que eles pensam que poderia ser 
melhorado na sua perspetiva, e agradeça a sua 
colaboração.  

23 Temos um forte compromisso com a formação 
e desenvolvimento. 

A pessoas podem não sentir que são 
valorizadas e estarem limitadas no que podem 
alcançar pela falta de competências e 
conhecimento. 

Esboce uma política de formação e estruture 
um processo de formação simples incluindo 
uma avaliação da formação realizada. 

34 Comparamos sistematicamente os nossos 
produtos e processos com a concorrência. 

Sem olhar para o mercado, e para os 
adversários, os seus produtos podem tornar-se 
antiquados, dispendiosos e obsoletos.  

Faça uma análise comparativa dos produtos 
adversários, compare as características únicas 
dos seus produtos como as deles.  

36 A nossa organização é boa na medição e 
quantificação do impacto da inovação social no 
desenvolvimento da organização. 

Falhar na medição significa que os erros são 
repetidos criando problemas com os excessos 
nos projetos, atrasos, e baixo desempenho dos 
projetos de inovação social  

Implementar a afixação de revisões ao projeto. 
Atualize os procedimentos operacionais e 
partilhe as possíveis mudanças ao longo da 
organização. 
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Anexo 2: 
 
 

 

 

 

Roteiro para a Inovação Social  
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Roteiro para a Inovação Social 
 
Negócio: 

 

Nome:  
Posição:  
Data:  
 
Instruções:  
1. Complete o exercício de Autoavaliação da Inovação Social se ainda não o fez – isso irá 

funcionar para incitar e ajudar a memória a completar este plano. 
 

2. Abaixo encontram-se cinco quadros de planeamento. Há um para cada Pilar da Inovação 
(Estratégia, Processos, Organização, Colaboração e Aprendizagem).  

 
3. Para cada quadro decida porque necessita de adotar mais abordagens de inovação social num 

ou mais processos, descreva como seria, defina os benefícios para o negócio de adotar cada 
ideia de inovação social e processos e identifique que ferramentas e recursos irá necessitar. 
Planeie os passos e ações que necessita de tomar a curto-prazo (ex.: definir os processos, 
pesquisar por potenciais ferramentas, estabeleça ligações com os seus colegas e se 
necessário fornecedores).  

 
4. Quando completar todos os quadros que considera adequados, reflita acerca dos seus planos e 

assegure que todos funcionam em conjunto e são realistas e atingíveis.  
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A. Estratégia: 
Porque necessitamos 
de aceitar a inovação 
social como parte da 
nossa estratégia em 
decurso? 
 
 
 
 

 Quais são os 
potenciais benefícios 
para nossa estratégia 
e desempenho na 
introdução de 
inovações sociais?  
 

 

 
Que ações e planos 
de inovação social 
poderão ser incluídos 
para melhorar as 
nossas estratégias? 
 
 

 Que ferramentas, 
planos e recursos 
serão necessários? 

 
 
 

 

Roteiro de Melhoria Estratégica  
	 Ideias	e	Ações	 Um	Mês	 3	–	6	Meses	 7	–	12	Meses	 12	–	24	Meses	 Notas	

Es
tr
at
ég
ia
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B. Processos: 
Porque necessitamos 
de introduzir 
inovação social para 
melhorar nos nossos 
processos?  
 
 
 
 
 

 Quais são os 
potenciais benefícios 
para a introdução das 
nossas inovações 
sociais nos nossos 
processos de 
negócio? 
 
 

 

Que ações e planos 
de inovação social 
podem ser 
introduzidas para 
melhorar os nossos 
vários processos? 
 
 
 
 

 Que ferramentas, 
planos e recursos 
iremos 
necessitar/usar? 

 
 
 

Roteiro de Melhoria dos Processos 
	 Processos	 Um	Mês	 3	–	6	Meses	 7	–	12	Meses	 12	–	24	Meses	 Notas	

Pr
oc
es
so
s	
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C. Organização: 
Porque necessitamos 
de melhorar a nossa 
gestão e 
organização? 
 
 
 
 

 Quais são os 
potenciais benefícios 
de introduzir inovação 
social na nossa gestão 
e organização? 

 

Que ações e planos 
podemos introduzir 
para melhorar a 
organização e 
gestão?  
 
 
 

 Que ferramentas, 
planos e recursos 
iremos 
necessitar/usar? 
 
 
 

 
 
 

 

Roteiro de Melhoria da Gestão e da Organização 
	 Processos	 Um	Mês	 3	–	6	Meses	 7	–	12	Meses	 12	–	24	Meses	 Notas	

O
rg
an

iza
çã
o	
e	
Ge

st
ão
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D. Colaboração: 
Porque necessitamos 
de digitalizar estes 
processos? 
 
 
 
 
 

 Quais são os 
potenciais benefícios 
de melhorar como 
colaborarmos através 
da inovação social? 
 
 
 

 

Que ações e planos 
podemos introduzir 
para melhorar a 
forma como 
colaboramos?  
 
 
 
 
 

 Que ferramentas, 
planos e recursos 
iremos 
necessitar/usar? 
 

 
 
 

 

Roteiro de Melhoria da Colaboração  
	 Processos	 Um	Mês	 3	–	6	Meses	 7	–	12	Meses	 12	–	24	Meses	 Notas	

Co
la
bo

ra
çã
o	
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E. Aprendizagem: 
Porque necessitamos 
de digitalizar estes 
processos? 
 
 
 
 

 Quais são os 
potenciais benefícios 
para a nossa 
aprendizagem da 
introdução das 
inovações sociais? 
 
 

 

Que ações e planos 
podemos introduzir? 
 
 
 
 

 Que ferramentas, 
planos e recursos 
iremos 
necessitar/usar? 
 
 
 
 

 
 
 

 

Roteiro de Melhoria da Aprendizagem 
	 Processos	 Um	Mês	 3	–	6	Meses	 7	–	12	Meses	 12	–	24	Meses	 Notas	

Ap
re
nd

iza
ge
m
		

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 


