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Nova formação em 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 visa desenvolver 

recursos educacionais TIC de acesso gratuito 

e aberto sobre comércio eletrónico de produ-

tos infantis seguros, tais como brinquedos, 

mobiliário infantil ou artigos de puericultura. 

Esta formação será complementar a outro 

tipo de formação formal em marketing digital, 

sendo os principais destinatários profissio-

nais pertencentes a: 

- PMEs do setor de produtos para crianças; 

- organizações de consumidores e 

- autoridades públicas com competência na 

área do consumo e defesa do consumidor. 

 

 

>> Grande progresso durante a quarta reunião na Universi-

dade de de Alicante (Espanha) 

No dia 28 de janeiro de 2019, realizou-se na 

Universidade de Alicante a quarta reunião do 

projeto transnacional e-COM 4 CHILDREN. 

O consórcio, liderado pela AIJU, avançou na 

estrutura do COMIC interativo destinado aos 

consumidores, que os ajudará a identificar 

plataformas fiáveis e a comprar online produ-

tos mais seguros para crianças. 

Durante a reunião, entre outros assuntos, os 

parceiros também concordaram em começar 

a gravar os vídeos, com base nos conteúdos 

propostos pelos formadores responsáveis 

pelo desenvolvimento dos materiais para a 

formação (UNIVPM, AIJU e APSI). 

 

 



 

 

>> Os parceiros do projeto e-COM 4 CHILDREN visitaram a sede da 

empresa CLEMENTONI em Recanati (Itália) 

 
Em Outubro passado, a equipa de pesquisa 

do projeto e-COM 4 CHILDREN viajou para a 

sede da Clementoni, uma empresa de brin-

quedos na cidade italiana de Recanati. O 

objetivo da visita foi compreender em primei-

ra mão como trabalham no design de produ-

tos inovadores, desde a conceção da ideia 

até à fase de aprovação de um novo projeto. 

Um representante da Clementoni tinha parti-

cipado no evento de capacitação em comér-

cio eletrónico de produtos seguros para cri-

anças realizado na Università Politecnica 

delle Marche, em Ancona (Itália), em Julho 

de 2018. 

Queremos agradecer à equipa da Clementoni 

pela sua contribuição para o Projeto e-COM 

4 CHILDREN. 

 

 

>> Validação das competências necessárias para gerir a segu-

rança de produtos para crianças no mercado online 

 

A terceira reunião do projeto e-COM 4 

CHILDREN realizou-se na Universitá Politec-

nica delle Marche, em Ancona (Itália), no dia 

3 de Outubro. 

Durante a reunião, os parceiros apresenta-

ram os resultados dos inquéritos realizados a 

interlocutores-chave na área da indústria, 

autoridades e organizações de consumido-

res. 

 

 

 



 

 

Com estes inquéritos, realizados tanto em 

Espanha como noutros países da UE, pre-

tende-se conhecer a opinião dos utilizadores 

reais sobre as competências necessárias 

para realizar o seu trabalho no domínio do 

comércio eletrónico de produtos seguros pa-

ra crianças. Os dados recolhidos ajudaram a 

configurar a lista de competências que o 

MOOC deverá incluir. 

Além disso, os parceiros também iniciaram o 

esquema de conteúdos e o design do COMIC 

interativo, tendo em conta que o seu objetivo 

é oferecer uma ferramenta prática para os 

consumidores, ajudando-os a comprar on-

line produtos seguros para crianças. 

 

 

 

>> Outras notícias 

O projeto e-COM 4 CHILDREN no E-commerce Tour em Valência 

(Espanha) 

 
No dia 28 de fevereiro, estivemos na Funda-

ção Bancaja, em Valência (Espanha), no E-

commerce Tour, o maior evento de e-

commerce desta região Espanhola de Valên-

cia. 

A AIJU, como líder do projeto e-COM 4 

CHILDREN, apresentou o projeto e as ten-

dências mais importantes em comércio ele-

trónico para mais de 400 participantes. 

PROXIMO EVENTO 

COMÉRCIO ELETRÓNICO DE PRODUTOS SEGUROS PARA CRIANÇAS;      
DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 

Quando 
18 Junho em Praga 

 

Onde 
Building scmvd, Jindrisska str.2 , 3th floor 

Prague (Czech Republic) 

Para mais informações ou para inscrição no evento, por favor contactar: 

ecom4children@aiju.info 


