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Nova formação sobre comércio eletrónico 

de produtos seguros para crianças 

O projeto

e-COM 4 CHILDREN é um projeto transnaci-

onal, financiado pelo Programa Erasmus+ da 

Comissão Europeia, que tem como objetivo 

desenvolver competências educativas em TIC 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) 

sobre o comércio eletrónico de produtos segu-

ros para crianças, tais como brinquedos, mo-

biliário infantil ou artigos de puericultura. Esta 

formação será acessória a outro tipo de for-

mação formal em marketing digital, sendo os 

principais destinatários colaboradores perten-

centes a:  

- PME’s do setor de produtos infantis; 

- Organizações de consumidores, e  

- Autoridades públicas com competência 

em assuntos dos consumidores. 

O objetivo final do projeto é melhorar as com-

petências-chave dos colaboradores dos gru-

pos-alvo e de outras partes interessadas, para 

que possam beneficiar do Mercado Único Eu-

ropeu. 

O projeto, liderado pela AIJU, realiza-se em 

colaboração com a Università Politecnica 

Delle Marche (Itália), a Associação de Brin-

quedos e Brincadeiras da República Checa, a 

Universidade de Alicante (Espanha) e a Asso-

ciação para a Promoção da Segurança Infantil 

(Portugal). 

Principais resultados 

O projeto dará acesso a três tipos de produtos 

intelectuais: 

1. MOOC ADAPTATIVO sobre o comércio ele-

trónico de produtos seguros para crianças. 

Trata-se de um curso on-line, aberto e adaptá-

vel, no formato MOOC (Massive Open Online 

Course - curso on-line massivo aberto), no qual 

o itinerário de formação pode ajustar-se ao perfil 

individual dos alunos e ao seu ritmo de aprendi-

zagem. 

2. BANDA DESENHADA INTERATIVA para 

aprender como comprar produtos infantis on-

line, direcionada aos colaboradores das associ-

ações de consumidores para que estes os divul-

guem para os consumidores finais. 

3. MATERIAIS DE FORMAÇÃO e-COM 4 

CHILDREN, que incluem um compêndio com as 

aulas em vídeo, textos, fotografias, atividades, 

testes, etc., que combinam a teoria e a prática 

dos aspetos-chave do e-commerce de produtos 

infantis. 

Todos os produtos estarão disponíveis em In-

glês, Espanhol, Italiano, Checo e Português. 

Os resultados do Projeto estarão disponíveis ao 

público em formato digital sem custos na inter-

net, no site www.ecom4children.eu e na Plata-

forma VALOR, que divulga os resultados dos 

Projetos Erasmus+ durante um período de 24 

meses. 

http://www.ecom4children.eu/


 

 

 Visite o nosso website www.ecom4children.com e registe-se!  

O website do curso www.ecom4children.com está 

agora disponível em Inglês e Espanhol, e em breve 

estará disponível em Italiano, Checo e Português. 

Atualmente, os materiais do curso estão a ser 

preparados pelos parceiros do projeto. No entanto, o 

pré-registo já está disponível, caso queira fazer parte do 

potencial grupo de utilizadores que poderão participar 

na fase de teste dos materiais da formação antes do 

seu lançamento: a banda desenhada interativa  

direcionada aos consumidores, e o MOOC adaptativo 

para os profissionais da indústria, associações de 

consumidores e autoridades responsáveis pela 

monitorização do mercado. 

 

Em www.ecom4children.com pode aprender mais sobre as organizações que estão a desenvolver 

o projeto e a equipa de formação.  

Sessão de formação na Università Politecnica delle Marche 

(UNIVPM), Ancona (Itália).  

Entre 3 e 6 de julho, realizou-se uma sessão 

de formação conjunta para as organizações 

que participam no projeto. O principal objetivo 

desta reunião foi que os parceiros 

partilhassem os seus conhecimentos e 

abordassem os desafios enfrentados pela 

indústria, pelas associações de consumidores 

e pelas principais autoridades de 

consumidores relacionadas com o comércio 

eletrónico de produtos seguros para crianças. 

 

 

 

 

Membros da equipa eCOM4CHILDREN durante 

uma das sessões realizadas no Museu de Brinque-

dos em Ancona. 

http://www.ecom4children.com/


 

 

Durante o evento, os parceiros partilharam o 

conhecimento de acordo com o seu perfil e ex-

periência na área do comércio eletrónico de 

produtos seguros para crianças, abrangendo 

uma ampla variedade de tópicos, incluindo: 

- a perspetiva legal dos direitos e obrigações 

dos consumidores e fabricantes; 

- o ponto de vista das PME neste domínio, as 

suas necessidades e desafios; 

- a segurança dos produtos para crianças na 

UE, normas e regulamentos; 

- os principais aspetos das vendas online du-

rante o processo de compra, em que a marca 

já não é um diferencial como aconteceu há al-

guns anos, e onde cada vez mais utilizadores 

confiam nos seus pares quando se trata de fa-

zer uma compra; 

- a metodologia para a geração de conteúdos 

de formação específicos direcionados aos po-

tenciais utilizadores dos produtos intelectuais 

do projeto e-COM 4 CHILDREN.  

 

A partilha de ideias e a troca de conhecimen-

tos permitiram definir as linhas orientadoras 

da estrutura do projeto, desenvolver novas 

ideias de projeto e trocar boas práticas entre 

os parceiros. 

 

A sessão de formação incluiu a participação 

de duas empresas de produtos para crianças 

da zona: a fabricante de brinquedos Clemen-

toni e a retalhista online Dado Matoncini. Es-

tas apresentaram os seus pontos de vista so-

bre as necessidades das empresas do setor 

em relação ao mercado online. Ficou claro 

que o mercado está a mudar e que a indústria 

exige formação para enfrentar esses novos 

desafios.

 

 

 

 

 

 
Equipa e-COM 4 CHILDREN na Faculdade de Economia da UNI-
VPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor, contacte a equipa e-COM 4 CHILDREN 

ecom4children@aiju.info 

mailto:ecom4children@aiju.info

