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1. Introdução ao projeto B-SAFE
O projeto B-SAFE é um projeto europeu financiado pelo programa Erasmus+ que visa desenvolver
uma plataforma de educação online relacionada com a segurança na internet, promovendo assim
um aumento da literacia dos cidadãos sobre segurança online e proteção de dados pessoais.
O B-SAFE fornecerá ao cenário educacional europeu as informações mais importantes sobre
segurança na internet e proteção de dados pessoais/RGPD através de uma plataforma não
académica de conhecimento online inovadora.
O desenvolvimento desta plataforma online permitirá aos seus utilizadores tornarem-se mais
atentos, conscientes e conhecedores das alterações, regulamentos e políticas da Internet. O
público-alvo deste projeto é bastante amplo e inclui adultos, formadores de educação profissional
e universitária, empresas, trabalhadores e o público em geral. Por outras palavras, o B-SAFE é um
projeto muito útil para todos os que pretendam obter conhecimentos sobre questões sensíveis à
lei no contexto de trabalho da UE - União Europeia.
O B-SAFE irá assim promover ao cenário educacional europeu uma segurança na internet não
académica e inovadora e uma maior proteção de dados pessoais/RGPD de acordo com a Indústria
4.0 que permitirá aos participantes:


Expandir os conhecimentos já existentes em relação a estas temáticas;



Compreender quais as leis nacionais e da UE que afetam cada indivíduo e quais os direitos
e deveres existentes;



Ler e compreender autonomamente os textos jurídicos básicos (contratos, constituições,
sentenças, testamentos, etc).

Simultaneamente, este projeto aumentará a probabilidade dos participantes em encontrar emprego
através da promoção das suas competências profissionais e know-how jurídico para questões
sensíveis à lei (tais como proteção de dados, elaboração de contratos, etc.).
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2. Metodologia de formação para formadores Material de Aprendizagem Offline
2.1. Explicação sobre como usar o conteúdo (aplicar e construir
conhecimento)
Acesso geral à formação
O projeto B-SAFE tem por base uma metodologia formativa flexível e atende às necessidades dos
diferentes grupos-alvo (ver parágrafo “Relevância para o grupo-alvo”).
O projeto B-SAFE é orientado para o desenvolvimento de competências individuais através
das diferentes situações presentes no curso formativo, do conhecimento dos diversos grupos-alvo,
bem como das suas diferentes abordagens de aprendizagem e necessidades.
Em termos de orientação para o desenvolvimento de competências, procura-se atingir o
seguinte resultado:
•

Que os alunos sejam capazes de entender de que forma podem usar o conhecimento
recém-adquirido na sua vida pessoal quotidiana, bem como no seu campo profissional.

•

Que os alunos possam aplicar o conhecimento recém-adquirido em diferentes situações e,
assim, lidar com diferentes tarefas da vida quotidiana e profissional.

•

Que a sensação de realização leve à motivação, força de vontade e orientação para o
objetivo e tenha um efeito positivo no desempenho e sucesso da aprendizagem e do exame.

•

Que os alunos possam adquirir, estruturar, usar e interpretar corretamente o conhecimento
e as informações necessárias para resolver uma tarefa de forma independente.

•

Que os alunos aprendam que eles próprios podem influenciar proactivamente a realização
dos seus objetivos e podem moldar a aquisição de conhecimento assumindo
responsabilidade pessoal. Isso aumenta a autoestima e a capacidade de autogestão, auto
motivação e autorreflexão.

O material formativo do B-SAFE é orientado para o autoestudo. Além da disponibilidade digital do
conteúdo, os materiais formativos também estão disponíveis para download, o que permite aos
alunos uma experiência de aprendizagem flexível e proporciona-lhes as competências necessárias
para uma aprendizagem autónoma e organizada. Além disso, devido ao elevado grau de
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individualização e flexibilidade, os professores e formadores podem facilmente atuar como
facilitadores do processo de aprendizagem.

Relevância para o grupo-alvo
O B-SAFE concentra-se fundamentalmente na segurança na internet e proteção de dados
pessoais/RGPD e tem como objetivo principal desenvolver conhecimentos gerais relativamente a
estes temas. Neste sentido, os alunos que fizeram o curso B-SAFE estarão a adquirir competências
profissionais e, ao mesmo tempo, know-how jurídico, melhorando as suas oportunidades de
encontrar emprego. Atualmente, uma gestão responsável do conteúdo existe no campo online é
cada vez mais importante, tanto a nível pessoal como profissional e, por este motivo, o públicoalvo do projeto é bastante amplo onde estão incluídos:


Adultos;



Formadores de educação profissional e universitária;



Empresas;



Trabalhadores;



Público em geral.

Devido ao elevado grau de individualismo e flexibilidade os conteúdos formativos existentes são
ideais para grupos-alvo heterogéneos.

Conteúdo B-SAFE
O B-SAFE fornece uma base de conhecimento não académica padronizada sobre segurança na
internet e proteção de dados pessoais/RGPD.
Foram desenvolvidos os seguintes conteúdos específicos:


Cibercrime
Este módulo oferece uma visão geral para adultos e crianças, do crime no ciberespaço e
familiariza os participantes com diferentes termos e definições. Além disso, é fornecida uma
visão sobre os diferentes tipos de métodos de crime cibernético e são dadas algumas dicas
sobre como nos podemos proteger no espaço virtual.



Fluxo de Informação e Comunicação Online
Esta unidade instrui sobre as crescentes ameaças de segurança e dados que provêm das
ferramentas de comunicação eletrónica já existentes. Os alunos recebem know-how sobre
possíveis problemas de segurança na comunicação online e aprendem sobre como
manusear de forma segura e correta.
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Controlo Parental
No decorrer desta unidade de aprendizagem, é abordada a elevada importância do controlo
parental no campo digital, para proteger as crianças e adolescentes das principais ameaças
que estes podem enfrentar através do uso de diferentes dispositivos tecnológicos. Além
disso, são fornecidas algumas recomendações de proteção.



Proteção de Dados Pessoais
Neste módulo formativo, os alunos recebem uma formação básica acerca da privacidade e
segurança de dados pessoais e profissionais, para cumprir os regulamentos de proteção de
dados e ter maior controlo sobre os seus dados.



Proteção contra Conteúdo Impróprio
Esta unidade está relacionada com a existência de conteúdos impróprios na esfera digital.
Os participantes têm a oportunidade de saber o que é considerado conteúdo impróprio, o
que este inclui e como se podem proteger contra ele.



Proteção para Smartphones
Nesta unidade de aprendizagem, os alunos obtêm uma visão geral das ameaças que surgem
com o uso de serviços de mensagens instantâneas e outras aplicações para smartphones.
Além disso, recebem informações sobre como podem proteger os seus telefones e a sua
privacidade de riscos indesejados.



Internet das Coisas
Este módulo ensina como entender a “Internet das Coisas” e sobre as principais aplicações
que acompanham esta nova tecnologia. Além disso, são abordadas ameaças relativas à
segurança e aos dados e como reagir no caso de sofrer um ataque cibernético.



Proteção de Dados Pessoais nas Redes Sociais
Esta unidade de aprendizagem fornece uma visão geral dos riscos de privacidade mais
relevantes nas redes de comunicação social. Os alunos recebem conhecimento para
identificar os riscos e como se devem proteger nas redes sociais.



Proteção de Hardware e Software
Este capítulo aborda diferentes tipos de ataques ao hardware e software e fornece dicas e
recomendações úteis sobre como proteger cada um destes.
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Cibersegurança
Esta unidade familiariza os alunos com o termo “segurança cibernética”, o que realmente
é e porque é cada vez mais importante nos dias que correm. Além disso, é fornecida uma
visão geral de algumas medidas de segurança cibernética que podem ser aplicadas na vida
quotidiana para proteção individual.



Unidade de Verificação
Este módulo final fornece uma visão geral das maiores ameaças da internet e as principais
etapas de comportamento de segurança no panorama online. Além disso, os alunos podem
verificar os conhecimentos adquiridos em todas as unidades e consolidá-los.

Estrutura metódico-didática do conteúdo formativo
A base do desenvolvimento dos materiais formativos existentes foi a compatibilidade dos conteúdos
não só para diferentes abordagens de aprendizagem, mas também para diferentes plataformas de
aprendizagem. Assim, o design do conteúdo formativo visa ser o mais fácil e simples possível de
forma a facilitar o autoestudo e, ao mesmo tempo, ser facilmente adaptável, atualizado e usado
em diferentes formatos de aprendizagem e ambientes digitais. O segundo foco foi despertar e
manter a auto motivação dos alunos durante todo o curso. O processo de aprendizagem deve ser
divertido, sem stress e enriquecedor.
Para fazer jus a esses dois princípios na medida do possível, as unidades formativas criadas seguem
a seguinte estrutura:
1: "Breve Introdução"
O objetivo é captar a atenção e motivar a leitura do módulo formativo, por exemplo, estabelecendo
uma ligação direta com situações típicas da vida quotidiana. Esta primeira introdução ao tópico
serve como uma motivação, que dá aos alunos uma primeira visão sobre o módulo em si e, mais
importante, serve para convencer os leitores de que o conteúdo a seguir será interessante e
relevante.
2: "Relevância Prática"
Neste ponto, os leitores aprendem o que precisam acerca do conhecimento e competências que
adquiriram e onde reside a relevância prática concreta do tópico formativo.
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3: "Visão Geral dos Objetivos de Aprendizagem e Competências"
Os objetivos e competências de aprendizagem são descritos de forma resumida de forma a que os
leitores tenham uma visão geral do conteúdo que irão dominar após a conclusão da unidade
formativa.
4: "Fases de Construção do Conhecimento"
A construção do conhecimento divide-se em várias fases e é utilizada uma linguagem simples e
com muitos exemplos práticos. Cada linha de texto é usada para construir conhecimento, para
ilustrar os aspetos práticos ou para motivar os alunos e é atribuído a um objetivo de aprendizagem
específico. Neste sentido, são utilizados gráficos, exemplos, caixas de texto com definições, notas
e mnemónicas evitando assim textos longos e aborrecidos.
5: “Aplicar a Fase de Conhecimento com Exemplos Práticos"
Com a ajuda de exemplos em diferentes formatos (por exemplo exercícios de correspondência,
escolha múltipla ou única), o conhecimento adquirido é aplicado, repetido e consolidado.
6: "Fase de conhecimento"
Nesta fase, o aluno tem um breve e claro resumo dos conteúdos mais importantes completa a
unidade e dá aos alunos mais uma oportunidade de consolidar e refletir sobre os conhecimentos
adquiridos.

Implementação metodológico-didática no ensino de B-SAFE
A fim de garantir que os conteúdos de aprendizagem são adequados para grupos heterogéneos,
podem ser aprendidos em autoestudo e são concluídos com alta motivação.
Na criação dos conteúdos prevalecem os seguintes princípios:


As unidades foram concebidas de acordo com o currículo previamente desenvolvido e
testado para garantir a consistência do conteúdo e a sequência orientada para os objetivos
do projeto;



Os objetivos de aprendizagem de cada unidade foram definidos e os conteúdos
desenvolvidos no sentido de orientação por competências de acordo com os objetivos de
aprendizagem;



Todas as unidades têm um design e sequência consistentes;



O conteúdo foi escrito de forma autoexplicativa;



Utilização de linguagem neutra, tanto quanto possível, para não prejudicar o fluxo de
leitura;
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Os conteúdos existentes visem capturar e envolver os leitores de forma imediata e
estabelecer conexões com a vida real;



Utilizaram-se imagens e exemplos que valorizam os conteúdos e garantem uma maior
variedade para promover uma melhor retenção dos conteúdos e maior motivação.

2.2. Descrição do modo de aprendizagem: autoestudo
Com o número crescente de novas tecnologias e a população global em expansão, o estudo de
forma individualizada está a aumentar. O processo formativo não está mais confinado a apenas
uma sala de aula “normal” sendo que alguns argumentam que o modelo de sala de aula está
desatualizado e não atende às necessidades intelectuais dos indivíduos numa sociedade tão digital
e interconectada.
O autoestudo é uma forma de aprendizagem sobre um determinado assunto que envolve o estudo
autónomo, no seu próprio ritmo, ao invés de numa sala de aula com um professor/formador e é
uma ferramenta útil para aprimorar qualquer experiência de aprendizagem. Ou seja, o autoestudo
por meio de plataforma online e offline é um elemento eficaz e cada vez mais valorizado tanto por
professores como por alunos.
Existem duas maneiras de concluir o autoestudo, offline e online. A principal vantagem de aprender
de forma online é a possibilidade de escrever comentários em chats e obter ajuda instantânea,
enquanto que no estudo offline, é necessário ligar a um colega, professor ou formador. No entanto,
o estudo online requer uma conexão estável com a internet.
O autoestudo offline permite aprender a qualquer hora, em qualquer lugar (maior flexibilidade)
sem depender de uma conexão de internet estável. É possível começar exatamente do ponto que
se deseja e/ou precisa e os alunos só lidam com o conteúdo sobre qual o pretendem estudar. A
aprendizagem offline oferece a possibilidade de tirar notas diretamente. O estudo offline é talvez
mais fácil se estiverem reunidos a discutir/aprender algo com outros alunos.
A aprendizagem offline é importante porque permite, por exemplo, encontrar o local de estudo
ideal e permite também ter ferramentas para fazer anotações (marcadores de texto, canetas, notas
adesivas, bloco de notas, entre outros).
Além disso, o mundo está a tornar-se cada vez mais digital, a tecnologia desempenha um papel
importante em muitos aspetos da vida quotidiana e a sua importância para a educação é agora,
mais do que nunca, muito diferente. Sobre este facto, as plataformas de e-learning estão a tornarse cada vez mais úteis.
Uma plataforma de e-learning é um conjunto de serviços online interativos, que fornecem aos
alunos acesso a informações, ferramentas e recursos para apoiar a entrega e gestão educacional,
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através da internet. Existem muitas razões para o crescimento da indústria de e-learning,
especialmente devido à flexibilidade e disponibilidade deste método de aprendizagem.
Na plataforma de conhecimento B-SAFE é possível estudar de forma independente, bem como
trabalhar exercícios que estão presentes nas unidades de conteúdo. No entanto, a
autoaprendizagem exige muita disciplina e pode ser difícil no início, mas como qualquer desafio,
com o tempo torna-se mais fácil. A autoaprendizagem, quando feita corretamente, é uma
ferramenta de aprendizagem muito eficaz, por isso pode ser muito útil aprender um novo assunto
por conta própria. Aqui estão algumas dicas para praticar o autodidatismo com sucesso:
Definir metas realísticas: estabelecer metas de trabalho que se
encaixam de forma realista na sua vida e outros compromissos pessoais
e profissionais, a fim de criar hábitos de autoestudo saudáveis. O sucesso
deve ser preparado atribuindo apenas um certo número de capítulos de
cada unidade de conteúdo para ler em cada dia, ajustando a sua carga
de trabalho de acordo com o quão agitada está a sua agenda em
determinado período, dispensando algum tempo para descansar.
Também devemos ter em mente que é importante definir horários de
estudo regulares e mantê-los, porque planear o tempo de estudo com
antecedência faz com que se estabeleça um compromisso e uma rotina.

Descobrir, de forma consciente, o que funciona consigo: há
muitas maneiras diferentes de aprender e é importante ajustar as
técnicas de estudo para descobrir o que funciona consigo. Algumas
pessoas gostam de ler em voz baixa enquanto outras pessoas preferem
ler em voz alta. Desta forma, temos de descobrir o que funciona melhor,
o que vai acelerar exponencialmente a curva de aprendizagem. Além
disso, é importante fazer pequenos intervalos de vez em quando para
melhorar o processo de aprendizagem e quebrar o mau hábito de aplicar
múltiplas tarefas.
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Reveja o material no mesmo dia em que o aprendeu: depois de
tirar notas na plataforma online, ou ler a próxima unidade de conteúdo,
certifique-se de por em prática os conteúdos que aprendeu. A revisão
pode ajudar na absorção do conteúdo que estudou, a longo prazo.

Estudar em “resumo”: em vez de tratar o estudo como uma maratona,
divida o seu material por tópicos, formando uma série de sessões curtas,
separadas por pequenos intervalos. Dessa forma, não vai precisar de
olhar para o computador durante muito tempo enquanto se concentra e
o cérebro consegue absorver a informação com mais facilidade.

Prepare e mantenha o seu ambiente de estudo: é importante criar
um espaço de estudo para aprender remotamente. Por exemplo, a
música pode melhorar a concentração, no entanto, há quem prefira
estudo num ambiente mais tranquilo, livre de distrações e ruídos. Além
disso, antes de começar, deve eliminar potenciais distrações antes do
início da sessão de estudo e certificar-se de que tem as ferramentas
necessárias ao estudo (canetas, marcadores, papel, entre outros).

Aprender com base em diferentes recursos: para melhorar o seu
processo de aprendizagem também é uma boa ideia consultar outros
recursos (como livros, artigos, vídeos, etc.) sobre o assunto para
melhorar os seus conhecimentos.
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3. Metodologia de formação para formadores –
Material de Aprendizagem Online
3.1. Descrição sobre como usar a plataforma de ensino
O objetivo deste guia é orientar professores e formadores sobre como usar a plataforma online
tanto na sala de aula como fora da sala de aula. A aprendizagem híbrida concentra-se nos seguintes
princípios:


Estrutura;



Didática e metodologia de e-learning, bem como ensino presencial;



Princípios gerais da psicologia de aprendizagem.

O objetivo final desta metodologia de aprendizagem passa por potenciar, de forma mais eficiente,
a aquisição de conhecimentos básicos de acordo com as necessidades dos diferentes grupos-alvo.
Neste projeto, o foco concentra-se essencialmente nos jovens adultos, portanto, as predisposições
e necessidades deste grupo-alvo são assim bastante amplas.
A abordagem de aprendizagem híbrida baseia-se no princípio de que o conhecimento relacionado
com direito deve ser feito de forma prática e simples. Os utilizadores devem ficar com a impressão
de que as temáticas relacionadas com direito devem ser ensinadas de uma forma prática e
divertida.
Antes de ensinar os formadores devem:


Preparar-se para o programa de e-learning;



Colocar-se na posição do aluno.

Para utilizar a plataforma online como ferramenta de ensino, é fundamental que cada formador se
familiarize primeiro com a plataforma online B-SAFE.
Desta forma, propomos a utilização da plataforma online com a combinação do ensino, presencial
nas três versões descritas de seguida:
Versão 1
Fase 1: trabalhar com a plataforma online B-SAFE com antecedência
Fase 2: 1-2 dias de ensino em sala de aula (ensino presencial)
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Fase de Auto Estudo

Curso

Versão 2:
Fase 1: participantes trabalham através de temas individuais (por exemplo, estudar aspetos
relacionados com direito)
Fase 2: seminário de meio-dia (ensino presencial/cara-a-cara)

Auto
Estudo

Curso

Auto
Estudo

Curso

Versão 3:
fase 1: o programa de autoestudo é apresentado e integrado à classe - explicação adicional do
formador
fase 2: participantes fazem um teste final em conjunto

Curso
Auto
Estudo

Auto
Estudo
Auto
Estudo

Auto
Estudo

3.2. Descrição da plataforma B-SAFE
Requisitos do Sistema
A plataforma online B-SAFE pode ser encontrada no link https://lms.project-bsafe.eu/.
Fizemos o nosso melhor para garantir que a plataforma online não necessitará de quaisquer
requisitos técnicos especiais. Assim, a única coisa que necessária é que desfrutem da “experiência
de segurança na internet”, uma conexão estável à internet e um computador/tablet (também é
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possível usar smarthphone mas a experiência do utilizador não é muito boa, uma vez que o ecrã é
deste tipo de dispositivos é mais pequeno).
É possível usar o navegador que preferir (sempre na sua versão mais recente), no entanto, o
navegador recomendado é o Google Chrome. A plataforma online funciona perfeitamente em todos
os sistemas operacionais, uma vez que se trata de internet e do tipo de navegador, e não sobre o
Windows ou Mac OS.
Quanto aos requisitos de hardware, o computador deve suportar a Windows 10 ou a versão
correspondente para MAC OS, para que a plataforma funcione sem qualquer tipo de problemas.

Manuseamento e Conteúdo

Inscrição

Para a primeira utilização é necessário registar-se e criar uma nova conta de utilizador. Após o
registo irá receber um e-mail de confirmação (verificar na caixa de Spam) e poderá começar a
estudar através da plataforma online.
A inscrição não é obrigatória, mas sem ela não é possível armazenar todo o progresso de estudo
e estudar o conteúdo na modalidade de e-learning (“fazer um curso”).
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Conexão
Na página de conexão, é possível iniciar a plataforma inserindo o nome de utilizador e a palavrapasse.
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Idioma
Escolha o idioma desejado (Inglês, Checo, Espanhol, Alemão e Português) na parte inferior do
ecrã.

Esqueceu-se da Palavra-Passe
Não consegue lembrar-se da palavra-chave ou do nome de utilizador? Faça uma tentativa com os
dados que lhe parecem ser corretos e, caso não consiga efetuar a conexão, clique em “EsqueciMetodologia/Guia de formação para formadores
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me da minha palavra-passe”. Será automaticamente aberta uma nova janela, onde é possível
redefinir a sua palavra-passe através do endereço de email com o qual se registou.

Página Principal
Na página principal é possível aceder a diversas funções:
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Folheto
Todos os cursos existentes apresentados neste guia estão disponíveis na plataforma. É possível
usar um filtro de categorias de cursos, para escolher que categoria pretende estudar através de
uma marcação.
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Folheto
Poderá encontrar aí todos os módulos formativos “Segurança na internet” em formato pdf e fazer
download dos mesmos.

Metodologia de formação para o formador
É possível encontrar o manual da metodologia de formação para formadores.

Parceiros
É possível encontrar informações detalhadas sobre os parceiros que desenvolveram a plataforma

online B-SAFE.
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Projeto
Este é o link (www.project-bsafe.eu) para o site do projeto referente à realização do projeto BSAFE onde a plataforma online foi desenvolvida.
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Vamos estudar as “unidades de conteúdo”. Para obter informações mais detalhadas sobre cada
curso, bastar clicar sobre o nome.

É possível ver qual é o objetivo de cada curso e quando decidir estudá-lo basta carregar no botão
“Fazer este curso”. Para usar este botão é necessário estar registado. Também é possível percorrer
os textos “currículo do curso” sem registo, mas desta forma não é possível guardar o progresso de
aprendizagem.
Cada capítulo/curso está subdividido na seguinte estrutura:


Textos de aprendizagem;



Fontes – literatura;



Resumo;



Teste final – Aplicar conhecimento.
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Ao escolher “Fazer este curso”, é disponibilizado, do lado esquerdo, o currículo do capítulo e à
direita, os textos educacionais. Para escolher o tema do currículo basta marca o nome ou percorrer
continuamente os textos através dos botões “Seguinte” ou “Anterior”. Para terminar o
tópico/página, a unidade deve ser marcada como concluída. Apenas no caso de as unidades já
estarem todas concluídas, é que deve ser realizado o teste final (aplicação dos conhecimentos
adquiridos).
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Teste Final – Aplicação dos conhecimentos adquiridos
Depois de terminar os diferentes módulos de aprendizagem, deve realizar-se um teste final para
aplicação dos conhecimentos adquiridos, carregando no botão “Iniciar Teste”.

No final de cada capítulo, deve verificar o nível de conhecimento obtido através de um questionário
interativo, que inclui quatro estilos de perguntas:


Escolha Única: carregue na opção que pretende para indicar a sua resposta. Pode ser
selecionada apenas uma resposta para cada pergunta. As respostas só podem ser
guardadas uma vez;



Escolha Múltipla: carregue na opção que pretende para indicar a sua resposta. Nenhuma
ou mais que uma resposta podem ser selecionadas para uma pergunta de escolha múltipla.
As respostas só podem ser guardadas uma vez;



Verdadeiro/Falso: carregue na opção que pretende para indicar a sua resposta. As
respostas só podem ser guardadas uma vez;



Resposta de Correspondência: Escolha a resposta correta no menu para determinada
parte do texto. As respostas só podem ser guardadas uma vez.

As respostas podem ser validadas carregando no botão “Verificar respostas”. Desta forma, também
é possível ver a resposta correta. Depois de responder a todas as perguntas, deve carregar no
botão “Submeter questionário”.
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Cada resposta tem uma determinada pontuação e, só após submeter o questionário, é que é
possível consultar os resultados obtidos.

Se quiser repetir o questionário final, basta carregar no botão “Refazer o questionário”.
Os resultados do questionário ficarão disponíveis no seu perfil:
 Cursos  Currículo do curso  Aplicar conhecimento.
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Se quiser “Verificar os resultados do questionário”, terá acesso à sua validação através do seguinte
botão:
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Conta de Utilizador
Depois de fazer log-in, tem acesso a um conjunto de informações completas sobre o seu perfil.

Painel de Controlo
Todas as informações sobre cursos, progresso, resultados, estatísticas, conquistas e configurações
podem ser encontradas no painel de controlo.
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Cursos

Estatísticas
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Definições

Metodologia/Guia de formação para formadores

29

4. Contactos
As informações mais detalhadas podem ser encontradas no site do projeto https://www.projectbsafe.eu/.

bit cz training
Vinohradská 29/93
120 00 Praha 2, Česká republika
www.bitcz.cz
Contact person:
Michaela Vránová
michaela.vranova@bitcz.cz

EDIT VALUE®
Edit Value® Apoio à Gestão
Praceta João Beltrão, S. Victor
4715-292 Braga, Portugal
www.editvalue.com
Contact person:
Nuno Pinto Bastos
b-safe@projects.editvalue.com

UDIMA
Universidad A Distancia de Madrid, S.A.
Calle Ponzano 15
28010, Madrid, Spain
www.udima.es
Contact person:
Juan Carmona
juan.carmona@udima.es
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bit Schulungscenter
bit Schulungscenter GmbH
Kärntner Strasse 311
8054 Graz, Austria
www.bitschulungscenter.at
Contact person:
Michael Kvas
Michael.Kvas@bitschulungscenter.at
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