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1. Aceder à ACADEMIA BTSF 
Após o encerramento do processo de pré-inscrição, recebeu uma mensagem automática de boas-vindas 
com as credenciais de acesso para iniciar sessão e também a hiperligação para a ACADEMIA BTSF, que é 
a seguinte: 

https://btsfacademy.eu/training/ 

 
Figura 1. Recursos de formação e sistema de gestão da aprendizagem da ACADEMIA BTSF 

 

Utilize o botão no canto superior direito para aceder com as credenciais fornecidas. Não partilhe 
as suas credenciais com ninguém. Se alguns dos seus colegas na sua ANC estiverem interessados em 
participar nos cursos de aprendizagem eletrónica, peça-lhes que sigam as instruções na secção BTSF Online 
para se candidatarem. 

Dispositivos móveis 
As informações na ACADEMIA BTSF foram concebidas para serem acessíveis a partir de dispositivos móveis. 
Utilize a rotação horizontal para aceder à ACADEMIA BTSF a partir do seu computador portátil ou tablet. 
Recomenda-se a utilização de um computador de secretária ou de um computador portátil para aceder 
aos cursos de aprendizagem eletrónica. 

 

 

 
  

Clique aqui para entrar 

https://btsfacademy.eu/training/
https://btsfacademy.eu/training/
https://btsfacademy.eu/training/
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Ecrã de Início de sessão 
Assim que estiver no ecrã de Início de sessão, introduza as credenciais enviadas para a caixa de correio 
utilizada no processo de pré-inscrição. Não se esqueça de verificar a pasta «lixo», para se certificar que a 
mensagem não foi filtrada pelos servidores de correio.  

Figura 2. Ecrã de Início de sessão 

Necessário alterar a palavra-passe 
Na primeira vez que iniciar sessão, o sistema pede-lhe para alterar a palavra-passe temporária. Preste 
atenção às instruções e respeite a sintaxe mostrada no ecrã. 

 
Figura 3. Alteração da palavra-passe no primeiro início de sessão 

  

Introduza as credenciais aqui 

Clique para aceder 

Os utilizadores podem pedir uma nova palavra-passe aqui 
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2. Aceder aos cursos de aprendizagem eletrónica da BTSF Online 
Após a autenticação, os utilizadores verão um Painel. Os cursos para os quais cada utilizador está inscrito 
aparecerão no separador «Courses» (Cursos), com informações sobre o progresso. 

Figura 4. Painel do participante 
* A secção «My courses» (Os meus cursos) poderá aparecer vazia no painel de navegação, mas os cursos disponíveis (para participantes inscritos) 
serão mostrados no MENU da parte superior. 

Interface de utilizador 
Os participantes autenticados terão acesso ao curso ou aos cursos para os quais seguiram o Processo de 
pré-inscrição com uma validação positiva pelo Ponto de Contacto Nacional. Queira notar que as opções 
apresentadas nestes ecrãs e menus não estarão disponíveis para utilizadores não identificados. 
  

Clique no nome abreviado do curso para aceder 

Clique para mover para o topo 

Os Eventos de calendário serão apresentados aqui 

O menu na parte superior dá acesso a todas as 
secções da ACADEMIA BTSF 

Calendário em miniatura 

Visualização alargada do Calendário aqui 

O progresso é apresentado junto a cada curso 

Os cursos disponíveis serão apresentados aqui 

 

Painel de navegação 
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Elementos do curso 
Todos os cursos na ACADEMIA BTSF têm uma configuração compacta para facilitar o acesso a cada uma 
das suas secções, como mostrado na Figura 4. Algumas secções requerem a conclusão da anterior para 
estarem disponíveis. 

 
Consulte as descrições e instruções pormenorizadas para cada secção nas páginas seguintes. 

Figura 5 

As componentes estritamente relacionadas com o percurso de aprendizagem estão acessíveis de acordo 
com um progresso de realização. Por conseguinte, as unidades multimédia (módulo) só estarão acessíveis 
aquando da conclusão do pré-teste e o pós-teste apenas estará acessível no fim do curso. 
 
O certificado de participação (diploma) será automaticamente gerado pela plataforma apenas após a 
conclusão com êxito do pós-teste e do preenchimento do questionário de satisfação (inquérito) do 
participante da BTSF. 

  

Utilize estes comandos para aumentar ou 
diminuir rapidamente todas as secções 

Descrição e objetivos do curso 

Acesso alternativo a secções dos cursos 

Aumente separadamente clicando em cada triângulo 
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«eFolder» (Pasta eletrónica) 
A Pasta eletrónica contém hiperligações para documentos PDF relacionados com as atividades de formação 
da BTSF Online: 

Figura 6. Pasta eletrónica 
 Brochura: este documento fornece informações gerais sobre o programa de aprendizagem eletrónica da BTSF. 
 Projeto de aprendizagem eletrónica: este documento inclui informações específicas sobre cada um dos cursos 

da BTSF Online. 
 Guia do Estudante: este documento destina-se a ajudar os participantes com a interface e os procedimentos 

de acesso. 

Pré-teste 

Figura 7. Pré-teste 

O pré-teste é um questionário de avaliação dos conhecimentos. É necessário para ativar o acesso aos 
conteúdos do curso. Não é necessário um nível mínimo, dado que pretende servir de referência inicial para 
o progresso da aprendizagem. 

 
A primeira etapa pedagógica do curso é o pré-teste, que avaliará o seu nível de conhecimento sobre alguns 
dos tópicos do curso, respondendo a algumas perguntas. Só terá uma tentativa. 
  

Hiperligações para os ficheiros PDF 

Marcador de conclusão Hiperligações para Pré-teste 

https://test.btsfacademy.eu/training/mod/resource/view.php?id=80
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Clique na hiperligação do pré-teste, depois em «Attempt quiz now (realizar o questionário agora)». Assinale 
as respostas que considere corretas. Quando estiver satisfeito com as respostas, clique em «Submit all and 
finish (Enviar todas e terminar)» para guardar as respostas e ver os resultados. 

 
Figura 8. Questionário do pré-teste 

 
Figura 9. Realização do pré-teste 

 
Figura 10. Feedback do pré-teste 

 
Surgirá a página de revisão, que lhe fornece feedback sobre cada pergunta e uma página do resumo dos 
resultados. Assim que terminar, clique em «Finish review (terminar revisão)» e depois em «Back to the course 
(voltar ao curso)». 
  

Clique para voltar ao Curso 

Caixa de diálogo de 
confirmação 
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Módulo 
A secção «Módulo» acolhe os conteúdos do curso. Cada uma das suas unidades é composta por: por ex., 
textos, interações, mascotes 3D, questionários, jogos sérios. Tenha em atenção que cada unidade tem de 
ser concluída para desbloquear a seguinte. 

 
Figura 11. Acesso ao módulo 

O módulo abrirá numa nova janela. Certifique-se que não está oculto por trás de outras janelas ativas ou 
aplicações que possam estar abertas. 
Dê tempo para que os conteúdos carreguem, dado que alguns dispositivos contêm vídeo e animação e 
poderão necessitar de algum tempo para serem exibidos, dependendo da velocidade da conexão.  

 

 
 Ajuda Imprimir  Controlos de reprodução  

Figura 12. Interface de módulo/multimédia 
  

Mostra/Oculta o Menu Unidades no 
Módulo 

Apenas áudio 
Opções: Áudio e texto 

Apenas texto 

Menu Conteúdos para 
cada unidade 
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Em «Modules» (módulos), encontrará hiperligações de texto, separadores, caixas e botões que remetem para 
conteúdo adicional no ecrã. Todos esses conteúdos têm de ser visualizados para as marcas de conclusão passarem 
a verde no «TOC» (Índice). Siga as instruções para cada caso, a fim de visualizar todas as informações disponíveis. 
Seguem-se alguns exemplos: 

 

Hiperligações de texto 

Clicar no texto sublinhado nos 
diapositivos aciona a apresentação 
de informações adicionais. 

 

Caixas 

Alguns diapositivos apresentarão um 
conjunto de caixas clicáveis que 
substitui os conteúdos do ecrã. 
Certifique-se de que verifica todas as 
caixas disponíveis antes de avançar 
para o diapositivo seguinte.

Tabela 1a. Diapositivos e informações adicionais 

  

Figura 13. Unidades / Diapositivos 

Clique em  para fechar a janela assim que tiver terminado a sessão 

Marcas de conclusão. 
Quando concluir uma unidade, utilize este 
menu para prosseguir para a próxima 

Utilize os Controlos de reprodução para 
navegar dentro de cada unidade. 
 Alguns dispositivos vão necessitar do cursor 

azul para continuar a reprodução, a fim de ativar 
o botão «NEXT» (SEGUINTE). 
 Recomenda-se deixar que os conteúdos 

sejam reproduzidos automaticamente. Caso 
se depare com sobreposição (feedback de 
áudio) quando tenta avançar para o diapositivo 
seguinte, utilize «Reload» (recarregar) ou 
«Back» (voltar) para voltar a reproduzir o 
diapositivo desde o início. 

 
Voltar 

 

Seguint
 

 Diapositivo /Pausa / 
Recarregar 
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Separadores 

Os separadores mostram diferentes 
painéis no mesmo diapositivo, para 
expandir as informações sobre 
diversos tópicos. 

 Botões. 

Nalguns diapositivos, são utilizados 
botões para realçar um tópico 
importante ou para abrir 
documentos externos. 

Tabela 1b. Diapositivos e informações adicionais 

Testes de autoavaliação 

 

Jogos sérios 

Cada unidade termina com um teste 
de autoavaliação. Estão disponíveis 
instruções no ecrã para seguir os 
exercícios. 
 
Os resultados destes testes não são 
registados e destinam-se apenas a 
rever os conteúdos da unidade e 
realçar alguns dos tópicos mais 
relevantes abrangidos pelos 
diapositivos anteriores. 

 

Arrastar e largar. 

Para responder a certas perguntas, 
uma ou mais das caixas de texto 
disponíveis têm de ser arrastadas 
para a caixa-alvo. 
 
Para o fazer, clique na opção 
selecionada, mova o rato (ou o 
dispositivo apontador alternativo) 
sem largar o botão de clique, e 
largue-a quando o elemento estiver 
em cima da caixa-alvo. 

Tabela 1c. Diapositivos e informações adicionais 

Para sair do módulo, feche a janela contentor (X no canto superior direito). A sessão continuará a partir da 
mesma secção na próxima sessão, salvo se escolher de outro modo. 

  

Clicar 
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Pós-teste 
O pós-teste ou questionário de avaliação dos conhecimentos está disponível para os participantes após o 
módulo ter sido concluído. Os resultados estarão disponíveis após o envio. É necessário aceder ao «Survey» 
(Inquérito). 

 

 
Figura 14. Pós-teste 

Clique na hiperligação do pós-teste, depois em «Attempt quiz now» (realizar o questionário agora). Assinale 
as respostas que considere corretas. Quando estiver satisfeito com as respostas, clique em «Submit all and 
finish (enviar todas e terminar)» para guardar as respostas e ver os resultados. Os procedimentos são 
equivalentes aos do pré-teste. 

 
Figura 15. Pós-teste 

Figura 16. Pós-teste. Questionário de conhecimentos 
  

Marcador de conclusão Hiperligação para o pós-teste 

Caixa de diálogo de confirmação 
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O último ecrã mostrará a opção «Back to the course» (voltar ao curso). 

 
Figura 17. Pós-teste. Feedback após a conclusão 

Questionário 
Após o pós-teste, o questionário de satisfação do participante BTSF estará acessível. A Comissão Europeia 
agradece a sua opinião sobre este projeto de aprendizagem eletrónica, a fim de medir o grau da sua 
satisfação e recolher sugestões úteis. Esta informação é anónima, uma vez que não são armazenados 
dados pessoais no seu envio. O seu preenchimento confere acesso ao certificado de participação (diploma). 

 

Figura 18. Inquérito. Questionário de satisfação para os participantes BTSF 
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Diploma. 
O certificado de participação está agora acessível. Este documento - automaticamente gerado pela 
plataforma - será descarregado clicando no ícone. É possível descarregá-lo, guardá-lo e imprimi-lo. Consulte 
a secção CONDIÇÕES DE SERVIÇO neste documento para mais pormenores. 

PDFs 
Versão para impressão do módulo, por unidade. No formato PDF. 
 

 
  

Figura 21. Versões PDF para impressão das unidades 

 

Clique para descarregar o PDF 

Figura 19. Certificado de participação. Descarregar 

Clique para aceder 

O ecrã seguinte permite o descarregamento 

Figura 20. Certificado de participação. Amostra 
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3. PREFERÊNCIAS DE UTILIZADOR 

Escolha da língua 
Os módulos de aprendizagem eletrónica estão disponíveis em cinco línguas. A seleção definida no formulário 
de pré-inscrição preenchido pelos participantes será definida por defeito para os participantes validados na 
plataforma de aprendizagem eletrónica. Todavia, é possível alterá-la, seguindo os passos explicados a 
seguir. Queira notar que, até à data, apenas os conteúdos dos módulos de aprendizagem eletrónica estão 
disponíveis em diferentes línguas da UE, enquanto as informações/instruções/menus da plataforma estão 
em inglês por defeito. 
Aceda ao perfil de utilizador no canto superior direito em: https://btsfacademy.eu/training/ 
Selecione «Preferences» (Preferências) e depois «Preferred language» (Língua preferida) 

 
  

Figura 22. Seleção da língua. 

Etapa 1 

Etapa 3 

Etapa 4 

Etapa 5 

Etapa 2 

https://btsfacademy.eu/training/
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4. CONDIÇÕES DE SERVIÇO 
Leias as informações que seguem sobre as condições de prestação de serviço aplicáveis aos cursos de 
aprendizagem eletrónica na ACADEMIA BTSF. 

Disponibilidade 

 O acesso aos participantes é concedido por um período de 365 dias de calendário a contar da data da inscrição 
efetiva. 
 O tempo médio de dedicação para cada curso de aprendizagem eletrónica é de aproximadamente 8 horas. 
 Não são aplicáveis restrições ao número de cursos de aprendizagem eletrónica que podem ser pedidos por 

participante. Não obstante, a Equipa BTSF recomenda planear a agenda de acordo com a disponibilidade do 
participante e distribuir as candidaturas durante um período que permita terminá-los confortavelmente. Podem 
ser enviadas candidaturas adicionais após cada curso de aprendizagem eletrónica estar concluído. 
 Os cursos de aprendizagem eletrónica estarão disponíveis sem interrupção ao longo de todo o ano. Queira notar 

que no fim deste período será agendada uma interrupção para tarefas de manutenção e de gestão, a fim de 
arquivar as informações de participação e atualizar os recursos de aprendizagem eletrónica na ACADEMIA BTSF. 
 Caso os participantes não disponham de um ponto de acesso à Internet disponível para a conclusão das 

atividades, pode ser fornecida uma solução fora de linha mediante solicitação. Contudo, os questionários de 
conhecimentos e o questionário de satisfação devem ser transmitidos à Equipa BTSF para emissão do certificado 
correspondente. 

Data de início das atividades de aprendizagem eletrónica 

 A pré-inscrição de candidatos determinará a semana de inscrição, bem como a data de início das atividades de 
aprendizagem eletrónica. Por conseguinte, a DG SANTE e a Chafea recomendam planear o envio dos formulários 
de pré-inscrição de acordo com a disponibilidade da agenda do candidato. 

Prorrogações da inscrição 

 Existe a possibilidade de pedir uma prorrogação da inscrição de 365 dias de calendário, mediante justificação, 
no caso de a duração inicial não ser suficiente para concluir as atividades. 
 Os pedidos de prorrogação da inscrição devem ser endereçados aos pontos de contacto nacionais 

relevantes. Serão aplicados no último dia útil de cada semana (calendário belga). 

Tentativas de pós-teste 

 As condições para a realização do pós-teste permitem que os participantes submetam 3 tentativas. Caso 
encontre dificuldades em obter o nível exigido para ser aprovado no questionário, reveja os conteúdos do módulo 
antes de tentar enviar novamente o pós-teste. A percentagem mínima de respostas corretas para aprovar o pós-
teste é 75 %. 
 Se o participante exceder o número de tentativas disponível, contacte general@btsfacademy.eu para instruções. 

Certificados de conclusão 

 A BTSF é uma iniciativa da Comissão Europeia, cujas atividades são coordenadas pela Direção-Geral da Saúde 
e da Segurança dos Alimentos (DG SANTE) e executadas pela Agência de Execução para os Consumidores, a 
Saúde, a Agricultura e a Alimentação (Chafea), sendo estas organizações que endossam os certificados obtidos 
pelos participantes que concluem satisfatoriamente os cursos de aprendizagem eletrónica. Contudo, a iniciativa 
BTSF não se trata de um programa de aprendizagem que confira um grau. Visa assegurar o desenvolvimento 
profissional contínuo do pessoal das autoridades competentes responsável pelos controlos oficiais sobre as 
questões de aplicação da legislação da UE nos domínios SFS. 
 Cabe às autoridades competentes dos Estados-Membros do participante em causa reconhecer estes certificados 

e atribuírem-lhe um valor de créditos se assim considerarem apropriado. Contacte o PCN BTSF relevante para 
mais informações. 
 A conclusão das atividades de cada curso de aprendizagem eletrónica permite aos participantes descarregarem 

um certificado de conclusão (secção diploma nos cursos), que comprova a obtenção de um mínimo de 75 % de 
respostas corretas no pós-teste. Não são incluídas notas nos certificados referidos.  

  

mailto:general@btsfacademy.eu
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5. CONTACTO 

ACADEMIA BTSF https://btsfacademy.eu 

Serviços de 
Assistência: 

Procedimentos de Inscrição:  Enrolment@btsfacademy.eu 
Apoio Técnico:   general@btsfacademy.eu 

 
Não hesite em contactar general@btsfacademy.eu relativamente a quaisquer questões não abrangidas aqui, de 
modo a que o presente documento possa ser atualizado para ajudar outras pessoas a acederem 
adequadamente a todas as funcionalidades da ACADEMIA BTSF. Inclua informações sobre o(s) 
navegador(es), versão(ões), hiperligação(ões) na secção específica e, se possível, adicione capturas de ecrã 
que mostrem o problema, para uma identificação e solução rápidas. 

https://btsfacademy.eu/
mailto:Enrolment@btsfacademy.eu
mailto:general@btsfacademy.eu
mailto:general@btsfacademy.eu
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