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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 visa desenvolver 

recursos educacionais abertos em TIC sobre 

comércio eletrónico de produtos infantis se-

guros, tais como brinquedos, mobiliário infan-

til ou artigos de puericultura.  

Esta formação será complementar a outro 

tipo de formação formal em marketing digital, 

sendo os principais destinatários funcionários 

pertencentes a: 

- PMEs do setor de produtos infantis; 

- organizações de consumidores e 

- autoridades públicas competentes em ques-

tões de consumo

>> Apresentação dos materiais formativos e-COM 4 CHILDREN 

em Praga

 

 

 

 

 

No dia 18 de Junho, realizou-se em Praga o 

primeiro evento de disseminação do projeto. 

Foram apresentados os materiais formativos 

e-COM 4 CHILDREN e abordaram-se os 

desafios do comércio eletrónico de produtos 

para crianças, que enfrentam as companhias, 

as organizações de consumidores e as auto-

ridades nesta área. A Universidade Politécni-

ca delle Marche (Itália) realçou a importância 

de se promover a confiança dos consumido-

res no que diz respeito às vendas online, e 

como a segurança do produto pode ser um 

fator decisivo nas compras. 

 

 

 

 

 

A Associação para a Promoção da Seguran-

ça Infantil (APSI) de Portugal explicou os 

aspetos chave dos direitos dos consumidores 

no comércio online, e a AIJU forneceu uma 

visão global do quadro jurídico Europeu apli-

cável aos produtos infantis vendidos on-line, 

na perspetiva da segurança do produto.  

Na sua apresentação, a Universidade de 

Alicante enfatizou o potencial dos MOOC 

como ferramentas de formação flexíveis, 

abertas e gratuitas para as empresas. 



    

 

Gostaríamos de agradecer à Czech Toy As-

sociation (SHH), a organização do evento e o 

seu contributo, ao apresentar as necessida-

des da indústria no campo do comércio ele-

trónico de produtos infantis seguros.  

Este evento faz parte de uma série de três 

que serão dinamizados durante o desenvol-

vimento do Projeto em Praga, Lisboa e Ibi 

(Espanha). O próximo evento terá lugar em 

Lisboa a 14 de novembro de 2019.

 

>> Quinta reunião do projeto e-COM 4 CHILDREN em Praga 

Na sequência do evento de disseminação da 

manhã, realizou-se a quinta reunião do pro-

jeto transnacional. Durante a reunião, entre 

outros assuntos, os parceiros deram as suas 

sugestões de conteúdos para o Comic sobre 

compra online de produtos infantis. 

O Comic, concebido especificamente para 

consumidores, será apresentado em Lisboa, 

no dia 14 de novembro, com o apoio da Dire-

ção-Geral do Consumidor de Portugal. Du-

rante a reunião, os membros do consórcio 

discutiram as possíveis linhas de exploração 

dos resultados do projeto, além do financia-

mento da UE. Destacou-se a importância da 

segurança de produtos infantis no mercado 

online e como este aspeto será cada vez 

mais incluído em políticas e legislações futu-

ras. 
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>> Erasmus Days webinar sobre a segurança de produtos in-

fantis vendidos online
No âmbito da iniciativa Erasmus days, a AIJU, 

enquanto coordenador do projeto, proporcionará 

um webinar sobre a segurança dos produtos 

infantis vendidos online, no dia 10 de outubro de 

2019, às 11h (CEST). 

OBJETIVOS: 

- Entender o quadro jurídico europeu para pro-

dutos infantis (brinquedos, artigos de puericultu-

ra, móveis para criança) vendidos online sob a 

perspectiva da segurança do produto.  

- Apresentar a formação sobre comércio eletró-

nico de produtos seguros para crianças que 

está a ser desenvolvida no projeto e-COM 4 

CHILDREN. 

DESTINATÁRIOS: 

- Pessoal pertencente à indústria de produtos 

infantis (técnicos de qualidade, gestores de con-

teúdos de sites e redes sociais, etc.). 

- Técnicos de associações de consumidores, 

entidades de apoio a consumidores e consumi-

dores em geral interessados nas compras onli-

ne de produtos infantis. 

- Funcionários das autoridades competentes em 

matéria de consumo. 

Webinar gratuito. Faça já a pré-inscrição em 

 http://bit.ly/2FYP4OW 

 

 
>> Outras notícias 

 e-COM 4 CHILDREN na Consumers International Summit

A APSI - Associação para a Promoção da Segu-

rança Infantil -, em representação da equipa e-

COM 4 CHILDREN, participou na Consumers 

International Summit realizada no Estoril (Portu-

gal) em Abril de 2019. A equipa e-COM 4 

CHILDREN ficou no espaço da Direção-Geral 

do Consumidor de Portugal, apresentando os 

principais resultados do projeto. 
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Esta ação foi uma grande oportunidade para 

divulgar o projeto a profissionais da área do 

consumidor de todo o mundo. A cimeira, que 

decorre de quatro em quatro anos, reuniu mais 

de 460 representantes de grupos de consumi-

dores, governos, empresas e sociedade civil 

para abordar os problemas que afetam os con-

sumidores no nosso mundo digital e global. 

 

 

e-COM 4 CHILDREN na Conferência Europeia sobre Prevenção 

de Acidentes  

O projeto e-COM 4 CHILDREN será apresenta-

do no Luxemburgo no dia 3 de Outubro 2019, 

na European Conference on Injury Prevention 

and Safety Promotion organizada pela Eurosafe 

e pelo Luxembourg Institute of Health. A confe-

rência abrange uma vasta gama de tópicos re-

lacionados com a prevenção de acidentes e a 

promoção da segurança, como por exemplo 

segurança de produtos, segurança doméstica e 

de lazer e segurança no trabalho. 

Esta conferência será uma oportunidade 

excepcional para divulgar os resultados 

alcançados pelo projeto até ao momento, junto 

dos investigadores em segurança de produtos e 

profissionais que trabalham em instituições 

públicas e privadas responsáveis pela saúde e 

segurança, a promoção da saúde, a proteção e 

educação do consumidor, bem como junto de  

profissionais de empresas privadas que atuam 

na concepção e fabrico de produtos. 
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Conheçam o COMIC interativo e-COM 4 CHILDREN  

Uma ferramenta concebida para profissionais da área e consumidores em geral 

  

Quando? 14 de Novembro 

 

Onde? Praça Duque de Saldanha 31, 1069-013 Lisboa (Portugal) 

 

Para mais informações, ou para inscrição no evento, contacte por favor 

ecom4children@aiju.info 

 

 

 

mailto:ecom4children@aiju.info

