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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 Comuni-

cação) sobre o comércio eletrónico de produ-

tos seguros para crianças, tais como brin-

quedos, mobiliário infantil ou artigos de pue-

ricultura. Esta formação será acessória a 

outro tipo de formação formal em marketing 

digital, sendo os principais destinatários co-

laboradores pertencentes 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 

competências-chave dos colaboradores dos 

grupos-alvo e de outras partes interessadas, 

para que possam beneficiar do Mercado Úni-

co Europeu. 

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 

Associação para a Promoção da Segurança 

Infantil (Portugal). 

Principais resultados 

O projeto dará acesso a três tipos de produ-

tos intelectuais: 

1. MOOC ADAPTATIVO sobre o comércio 

eletrónico de produtos seguros para crianças. 

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

tável, no formato MOOC (Massive Open On-

line 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 aprendizagem. 

2. BANDA DESENHADA INTERATIVA para 

aprender como comprar produtos infantis on-

line, direcionada ao pessoal das associações 

de consumidores para que eles os divulguem 

para os consumidores finais. 

3. MATERIAIS DE FORMAÇÃO e-COM 4 

CHILDREN, que incluem um compêndio com 

as aulas em vídeo, textos, fotografias, ativi-

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

a prática dos aspetos-chave do e-commerce 

de produtos infantis. 

Todos os produtos estarão disponíveis em 

Inglês, Espanhol, Italiano, Checo e Portu-

guês. 

Os resultados do Projeto estarão disponíveis 

ao público em formato digital sem custos na 

internet, no site www.ecom4children.eu e na 

Plataforma VALOR, que divulga os resulta-

dos dos Projetos Erasmus+ durante um perí-

odo de 24 meses. 

http://www.ecom4children.eu/


 

 

O início do projeto com a reunião de lançamento realizada em Ibi, 
Alicante (Spain) 

 

No dia 1 de março de 2018, a reunião de lançamento teve 

lugar nas instalações da AIJU, com a presença de todos os 

parceiros do projeto. Após a reunião, no dia 2 de março, 

realizou-se um Workshop na Universidade de Alicante, onde 

os parceiros iniciaram o processo de desenvolvimento do 

conteúdo e da estrutura do curso através da metodologia e-

Learning Lean Design, baseada na definição dos arquétipos 

/ potenciais utilizadores do MOOC adaptativo e-COM 4 

CHILDREN e dos seus requisitos. 

 

Principais desenvolvimentos durante a segunda reunião em 
Lisboa

No dia 8 de maio, realizou-se a 2ª reunião do 

Projeto, em Lisboa (Portugal), organizada 

pela APSI. Durante a reunião os parceiros 

discutiram, entre outros assuntos, a 

estratégia de disseminação do projeto e o 

programa da atividade de formação conjunta 

que se realizará na Università delle Marche 

(Ancona, Itália) na primeira semana de Julho. 

Esta formação destina-se aos elementos do 

projeto envolvidos no desenvolvimento dos 

materiais da formação. 

A reunião também permitiu estabelecer as 

bases sobre as quais os parceiros irão for-

mular e definir as competências que os alu-

nos adquirirão ao concluírem o curso. 

Com a aplicação da metodologia e-Learning 

Design, o MOOC adaptativo está estruturado 

em três itinerários específicos para as ne-

cessidades de três arquétipos: indústria, au-

toridades e consumidores. 

 

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

ecom4children@aiju.info 

 


