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Brinquedos de todo o mundo à distância de um clique 
Neste Natal não se deixe enganar! 

 
O Natal está a chegar e a azáfama com a seleção e compra de brinquedos para oferecer aos mais novos é uma 
constante entre as famílias.  
 
Sabemos que não é tarefa fácil devido à inúmera oferta existente, principalmente quando se opta pelo 
comércio online. No conforto de casa, cada vez são mais as famílias que escolhem este método para 
encontrarem o melhor presente para as suas crianças.  
 
Como sabemos, os brinquedos são muito importantes para o desenvolvimento das crianças. E se é verdade 
que estes devem ser adequados à idade da criança – em termos lúdicos - é também essencial que sejam 
seguros, para além de (muito) estimulantes. 
 
Desta forma, para tirar o máximo proveito das compras online e garantir que as crianças vão ter boas 
experiências é essencial ter em mente algumas dicas de segurança na escolha de um brinquedo: 
 

• Compre em websites de confiança para evitar artigos contrafeitos – analise a configuração geral do 
site e preste atenção ao endereço eletrónico (se incluir nomes de produtos seguidos de palavras como 
‘barato’ ou ‘gratuito’, são muitas vezes websites fraudulentos) 
 

• Verifique a identidade e informação de contacto do vendedor assim como a política de troca e/ou 
reembolso e a garantia dos produtos 

 

• Veja as imagens com atenção e leia todos os avisos e instruções sobre o artigo. É importante estar 
atento às recomendações relacionadas com a idade e a segurança. Deve confirmar que existe a 
marcação CE no brinquedo ou na embalagem. Apesar de não ser uma garantia de segurança é uma 
presunção de conformidade com os requisitos legais. 

 
• Consulte os comentários dos consumidores sobre o produto e o vendedor 

 

• Verifique o preço do produto (atenção às taxas e à moeda em que o anúncio é feito) 
 

• Evite comprar brinquedos em websites de artigos em 2ª mão. Podem não ser tão seguros, por não 
cumprirem as normas de segurança mais recentes, por terem tido um uso muito intensivo ou por 
apresentarem desgaste relacionado com a utilização por uma ou mais crianças. 

 
Para saber mais informações sobre brinquedos e outros produtos para crianças, consulte o Guia Digital de 
Segurança da APSI em www.apsi.org.pt/guiaprodutoscriancas 
 
A APSI, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, integra o projeto e-COM 4 CHILDREN, cujo objetivo 
é desenvolver ferramentas de formação gratuitas sobre o comércio eletrónico de produtos seguros para 
crianças. Este projeto dirige-se a PME do setor de produtos infantis, organizações de consumidores e 
autoridades. 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 Único Europeu. Para mais 
informações visite o Website www.ecom4children.eu 
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