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Praga, Janeiro 2021 – A existência de segurança na internet é uma necessidade cada vez mais 
importante especialmente devido à atual pandemia COVID-19. Praticamente todos os cidadãos 
europeus têm acesso à internet e trabalham em computadores, tablets e smartphones. O 
conhecimento sobre a segurança na internet é, portanto, um tema fundamental não só para 
adultos como também para jovens e até mesmo crianças. Por estes motivos, a existência de 
conhecimentos básicos relacionados com a segurança na internet para potenciais 
empreendedores e empregadores é um pré-requisito para o crescimento pessoal, para o 
aumento dos níveis de produtividade e também para ajudar a aumentar a probabilidade de 
encontrar um melhor emprego. Neste sentido, uma instituição educacional, duas empresas 
ligadas à educação e uma empresa que presta serviços de apoio à gestão em três áreas distintas 
(Financeira, Estratégica e Recursos Humanos) de quatro países diferentes desenvolveram, em 
conjunto, uma plataforma online que ajuda os seus utilizadores a terem um comportamento na 
internet mais seguro através de uma metodologia formativa interativa e inovadora. 
O projeto B-safe é um projeto cofinanciado pela União Europeia ao abrigo do programa 
Erasmus+ e teve a duração de dois anos.  O principal objetivo dos parceiros deste projeto, 
provenientes da República Checa, Espanha, Áustria e Portugal, foi desenvolver e implementar 
uma plataforma online educacional disponível através do endereço: https://lms.project-
bsafe.eu/. Esta plataforma moderna e interativa destina-se para jovens adultos, mas também 
pode ser utilizada por qualquer outra pessoa que necessite de informação acerca da segurança 
na internet. Para além disso, também os professores e os formadores das universidades e 
escolas secundárias podem usufruir desta plataforma integrando a mesma no currículo 
formativo das instituições de ensino.   
Atualmente, a plataforma online está finalizada e possui conteúdo formativo com textos 
especializados, quizzes, exercícios e exemplos práticos. A plataforma e-learning possui 11 
módulos formativos (10 unidades formativas com conteúdo prático e teórico e uma unidade de 
verificação de conhecimentos). O teste piloto foi realizado durante janeiro de 2021 e foi atingido 
no total 109 participantes provenientes da República Checa, Áustria, Espanha e Portugal. A 
plataforma de aprendizagem foi avaliada de forma muito positiva pelos seus utilizadores tendo 
sido ainda feitos alguns pequenos ajustes.  
 
O projeto B-safe foi idealizado pela empresa educacional Checa bit cz training, s.r.o. 
 
Detalhes do projeto 
Data de início: 1. 10. 2018  
Data de fim: 31. 1. 2021 
Mais informação:  
https://www.project-bsafe.eu/ 
https://lms.project-bsafe.eu/ 
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