
Este projecto foi co-financiado pela EU, através do programa Portugal 2020, o 
qual tinha como objetivo ajudar a SOTIN, enquanto fabricante de mesas e 
cadeiras para utilização como mobiliário escolar, a evidenciar a validação do 
produto como última fase do processo de conceção e desenvolvimento de novos 
produtos, tendo como referência para o processo de validação a norma europeia 
aplicável (EN 1729).  
Tendo em conta a complexidade das normas aplicáveis a este tipo de produtos 
e o fato da empresa não possuir capacidade laboratorial interna que lhe permita 
realizar a avaliação da conformidade do produto, e neste contexto que se 
recorreu à contratação de uma entidade externa qualificada para o efeito. 
Desta forma foi realizado um estudo alargado abrangendo os principais produtos 
no sentido de avaliar o grau de cumprimento dos requisitos inerentes à norma 
europeia aplicada a mobiliário escolar.  
Na fase inicial foi entregue à empresa um Relatório com as várias referências 
das cadeiras e respetivas dimensões. Este relatório foi utilizado como ponto de 
partida para o desenvolvimento de atividades que levaram à definição das 
alterações necessárias. Este primeiro Relatório foi elaborado de acordo com a 
norma em vigor à data da sua realização. 
Relativamente ao estudo de avaliação da conformidade dos produtos, foi 
trabalhado no sentido de estudar e introduzir as melhorias necessárias ao nível 
do produto, para colmatar os pontos fracos que foram identificados, criando a 
possibilidade de cada ação de melhoria ter sido interpretada pela empresa 
assegurando que no futuro a empresa consiga replicar o conhecimento adquirido 
noutras situações similares, nomeadamente a introdução de alterações nos 
produtos e/ou na criação de novos produtos. 
Em suma, a validação do processo de conceção e desenvolvimento de novos 
produtos só fez sentido contribuindo para um claro desenvolvimento dos 
produtos e dos processos existentes, realizando um efetivo trabalho de 
engenharia de produto, para a conformidade dos produtos com as respetivas 
normas e assim possibilitar a entrada em mercados onde esta evidência da 
conformidade é um requisito legal, como por exemplo no mercado Espanhol e 
Francês e concursos públicos no mercado nacional. 

 
 

 


