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 QUARTO ENCONTRO TRANSNACIONAL EM LISBOA 

 

No dia 30 de Março, o quarto encontro 

transnacional do projeto europeu 

CounterRisk teve lugar em Lisboa com a 

participação de todos os parceiros. Foi uma 

reunião muito bem sucedida dedicada ao 

avanço do desenvolvimento dos cursos 

sobre como lidar com os riscos dos produtos 

contrafeitos na perspetiva das organizações 

de consumidores, no prisma da indústria e, 

em particular, PME no setor de produtos 

para crianças.  

 

Os cursos online que estão a ser 

desenvolvidos   no âmbito do projeto serão 

completamente gratuitos e acessíveis a 

partir de qualquer dispositivo móvel ou 

tablet. Estes cursos vão incluir diferentes 

elementos para facilitar a aprendizagem, 

como vídeos, infografias, material de leitura, 

atividades, testes, etc. Os utilizadores 

aprenderão sobre a tecnologia blockchain à 

medida que progridem no curso, e terão de 

ganhar “tokens” para aceder a novos 

recursos e avaliar as suas competências 

após a conclusão do curso. Este propõe 

case studies concebidos com realidade 

aumentada para ajudar o utilizador a 

identificar produtos contrafeitos e os seus 

riscos para as crianças. 

Novas tecnologias como a blockchain são a 

chave para gerir a segurança dos produtos 

para crianças e combater as infrações DPI. 

Nesta etapa do projeto, as empresas 

interessadas podem participar na validação 

de competências exigidas pela indústria para 

proteger os seus produtos e empresas.  

 

Se é uma empresa que pertence ao setor 

dos produtos para crianças e está 

interessado em participar no projeto, 

contacte-nos através do e-mail 

proyectosseguridad@aiju.es  
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 O VÍDEO PROMOCIONAL NOOC ESTÁ DISPONÍVEL PARA      

ORGANIZAÇÕES DE CONSUMIDORES 

As Organizações de consumidores 

enfrentam um grande desafio no que toca a 

educar e consciencializar os consumidores 

acerca dos riscos para a saúde de produtos 

contrafeitos, que se tornam particularmente 

sérios quando se trata de consumidores 

vulneráveis, como as crianças. Preparámos 

este vídeo para as organizações de 

consumidores e qualquer pessoa que 

trabalhe para sensibilizar e educar o 

consumidor europeu.    

https://www.youtube.com/watch?v=yDB2vgJ

cXi8   

 

 A PRÓXIMA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO RÁPIDA PARA A EQUIPA DO 

PROJETO COUNTERRISK  

De 9 a 13 de Maio, um evento dedicado a 

partilhar aptidões e experiências será 

realizado entre os representantes das 

organizações que estão a desenvolver os 

produtos intelectuais no âmbito do projeto. 

Este evento terá lugar no Centro de Estudos 

para a Propriedade Intelectual (CEIPI) da 

Universidade de Estrasburgo (França).  

Esta formação irá focar-se nos 

conhecimentos chave para as empresas 

protegerem os seus produtos e marca. 

Portanto, serão abordados, entre outros, os 

aspetos legais da propriedade intelectual e 

https://www.youtube.com/watch?v=yDB2vgJcXi8
https://www.youtube.com/watch?v=yDB2vgJcXi8
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industrial, o blockchain aplicado à proteção 

de produtos e empresas, assim como os 

regulamentos de segurança dos produtos 

para crianças em que os agentes 

económicos terão de cumprir. Os 

resultados e conclusões da formação 

serão partilhados publicamente no website: 

www.counterrisk.eu 

 
 

 APRESENTAÇÃO DO PROJETO COUNTERRISK NA CONFERÊNCIA 

EUROPEIA EU-SAFETY 2022 

 

O projeto CounterRisk foi selecionado para 

ser apresentado na conferência EU-Safety 

2022 “Segurança num mundo digitalizado e 

em rápida mudança. Quão inteligente será a 

prevenção de acidentes?”, que terá lugar 

nos dias 23 e 24 de Junho em Viena. Este 

encontro, organizado pelo Conselho 

Austríaco de Segurança Rodoviária em 

colaboração com a Organização Mundial de 

Saúde, reúne os principais intervenientes 

europeus em termos de investigação, 

políticas e práticas na prevenção de 

acidentes e lesões. Nesta edição, a 

conferência vai abordar o potencial e os 

riscos oferecidos pelas novas soluções 

digitais para as principais áreas prioritárias 

na prevenção de acidentes, tais como a 

segurança das crianças, pessoas idosas ou 

produtos de consumo.

 


