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PROGRESSOS NO PROJETO COUNTERRISK: NOVAS
FERRAMENTAS PARA LIDAR COM PRODUTOS CONTRAFEITOS
PARA CRIANÇAS
Os Parceiros do projeto Europeu
CounterRisk, liderado pela AIJU, estão a
avançar no desenvolvimento do NOOC, um
curso aberto nano online, destinado a
técnicos de organizações de consumidores.

Workshops
Dois workshops foram realizados em Julho
e Setembro para definir a estrutura do curso
e dar início às aulas que o constituirão,
sobre propriedade intelectual, perigos para
a saúde de produtos contrafeitos para
crianças, normas de segurança e proteção
ao consumidor, e como novas tecnologias,
como o blockchain, podem ser cruciais, do

ponto de vista do consumidor, para proteger
a segurança e autenticidade dos produtos.

Evento de formação interna
A 27 de setembro, a reunião online de
partilha de conhecimento foi realizada entre
os colaboradores das organizações
europeias que fazem parte do consórcio
CounterRisk. Esta sessão de formação
interna, organizada pelo Centro de Estudos
Internacionais de Propriedade Intelectual,
CEIPI, da universidade de Estrasburgo
(França), teve como objetivo contribuir para
a consistência dos diferentes tópicos
(propriedade intelectual, consumidores de
artigos de crianças, blockchain) no curso
em desenvolvimento.
Esta sessão de formação é a primeira ação
de preparação conjunta de curta duração
dos colaboradores, planeada para 2022 na
Universidade de Estrasburgo.
Os
participantes aprenderam, entre outras
coisas,
a
relação
entre
produtos
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contrafeitos e inseguros; o desafio do ecommerce em lidar com produtos
contrafeitos; e o conceito de risco legal. A
somar a isto, e em destaque, esteve o
estatuto especial das crianças enquanto
consumidoras vulneráveis.
Esta sessão de formação é um estímulo
significativo para o desenvolvimento de
materiais de formação de qualidade e para
o crescimento pessoal e profissional das
pessoas envolvidas no desenvolvimento
dos produtos intelectuais do projeto.


AIJU JUNTA-SE À INICIATIVA EUROPEAN ERASMUS DAYS 2021
COM UM WEBINAR SOBRE A NOVA VISÃO DA REGULAMENTAÇÃO
DE SEGURANÇA DE PRODUTOS PARA CRIANÇAS.
No dia 14 de Outubro, foi realizado um
webinar sobre a nova proposta de
Regulamento Europeu de segurança de
produtos e o seu impacto nos produtos
contrafeitos para crianças, um dos
principais tópicos do projeto Europeu
CounterRisk.

O evento ofereceu uma visão acerca das
diretrizes sobre segurança de produtos
para crianças nas quais a Comissão
Europeia está a trabalhar.
A nova proposta de Regulamento para a
Segurança Geral de Produtos que irá
substituir a Diretiva atualmente em vigor,
aborda o desafio do comércio eletrónico no
mercado da UE, o controlo dos produtos no
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mercado online e os novos riscos
associados aos produtos relacionados,
entre outros. Também estabelece novas
obrigações para os diferentes operadores
económicos, tendo em conta os que
surgiram na sequência de novos modelos
de negócio on-line.
Este webinar faz parte da iniciativa
European Erasmus Days 2021, cujo
principal objetivo é aumentar a divulgação
do impacto dos projetos Erasmus+ e os
valores europeus comuns. Nesta edição
dos Erasmus Days, realizaram-se mais de
5,000 eventos em
toda a UE.

O webinar dirigido a funcionários de
empresas do setor de produtos para
crianças, associações e organismos
públicos na área da defesa dos
consumidores, foi avaliado como muito
satisfatório em termos de temas de
interesse e aplicação no campo profissional
por mais de 95% dos participantes.
Gostaríamos de lhes agradecer pela sua
presença e contribuições, em áreas de
conhecimento necessárias a todos os
atores envolvidas na segurança de
produtos
para
crianças.


AIJU É O ANFITRIÃO DA TERCEIRA REUNIÃO TRANSNACIONAL
DO PROJETO COUNTERRISK
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No dia 21 de Outubro a terceira reunião
transnacional do projeto CounterRisk, com
todos os parceiros, teve lugar na sede da
AIJU. Durante a reunião, os resultados,
alcançados até ao momento, foram
apresentados e acordados os próximos
passos a dar, conforme cronograma do
projeto.

O lançamento do NOOC (curso aberto nano
online) voltado para empresas do setor de
produtos infantis, sobre a propriedade
intelectual, segurança de produtos para
crianças e as oportunidades que o
blockchain oferece ao setor para fins de
proteção e segurança do design.
Os parceiros também discutiram potenciais
conferências e eventos em 2022 onde os
resultados do projeto CounterRisk poderão
ser apresentados, como por exemplo a
Conferência Europeia Segurança num
mundo digitalizado e em constante
mudança. Quão inteligente se tornará a
prevenção de acidentes? que terá lugar em
Viena em Junho de 2022.
Para mais informação sobre este projeto,
por favor, visite www.counterrisk.eu e siga nos nas redes sociais.

Entre outros assuntos, a configuração do
programa do evento de formação conjunta,
que terá lugar na próxima primavera na
sede do Centro de Estudos Internacionais
da Propriedade Intelectual (CEIPI), também
foi discutida.

https://twitter.com/e_com4
https://www.facebook.com/ecom4children
https://www.linkedin.com/showcase/counte
risk/?viewAsMember=true
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