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1 Sobre o projeto ANTICSS 
O objetivo do projeto de investigação "Anti-circunvenção de normas para uma melhor vigilância do 
mercado (ANTICSS)" é avaliar e definir claramente práticas de "circunvenção" na aplicação da 
legislação relativa à Conceção Ecológica (Ecodesign) e Etiquetagem Energética na União Europeia e 
às normas harmonizadas relevantes.  
 

A análise de "circunvenção” (CV) baseou-se na recolha e na aprendizagem sobre casos de 
"circunvenção" referenciados na literatura de investigação e em entrevistas a peritos 
especializados, bem como na análise de eventuais lacunas da legislação e normalização de 
Ecodesign e de Etiquetagem Energética existentes na UE. O projeto abordou também a relação 
potencial entre “circunvenção” e os chamados produtos “inteligentes” com software incorporado 
específico. Foram desenvolvidos procedimentos alternativos de ensaio para melhor detetar práticas 
de “circunvenção” através de testes edo ensaio de vários produtos eletrodomésticos e foram 
avaliados os impactes relativos ao "se" e ao "quanto" o consumo de energia e/ou as modificações 
de desempenho funcionais poderiam ser atribuídos a “circunvenção”. 
 

Com base nos resultados, as orientações elaboradas para os laboratórios de ensaio, bem como as 
orientações para as Autoridades de Vigilância do Mercado (MSA, do inglês “Market Surveillance 
Authorities”), desenvolverão as capacidades práticas para a construção de medidas por parte desses 
atores chave. Para além disso, o projeto ANTICSS visa apoiar as plataformas de comunicação e 
colaboração entre as principais partes interessadas e fornecer recomendações políticas para os 
decisores políticos e para os organismos de normalização para evitar futuras ações de 
"circunvenção" no contexto do Ecodesign e da Etiquetagem Energética da UE. O projeto ANTICSS 
visa igualmente promover a fiabilidade dos fabricantes através da identificação de legislação e 
normas potencialmente imprecisas e que possam ser interpretadas de forma diferente pelos 
intervenientes no mercado com alguns deles a aproveitarem-se injustamente de eventuais 
vantagens. Através do aumento da sensibilização geral para o tema da "circunvenção" entre as 
partes interessadas, o projeto ANTICSS apoia a aplicação eficaz da legislação da UE e, por 
conseguinte, contribui para o aumento da aceitação e da confiança dos intervenientes no mercado 
e na sociedade civil em termos da legislação relativa à Conceção Ecológica (Ecodesign) e 
Etiquetagem Energética. Os módulos de trabalho do projeto ANTICSS (WP, do inglês “Workpackage”) 
estão resumidos na Figura 5: Abordagem do projeto ANTICSS para um procedimento de verificação 
para detetar a "circunvenção" a seguir. 

 
Figura 1: Módulos de trabalho do projeto ANTICSS  
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2 Quadro legal atual sobre a “circunvenção” 
A “circunvenção” é atualmente abordada nos diferentes textos legislativos ao abrigo do quadro de 
Conceção Ecológica (Ecodesign) e de Etiquetagem Energética: 

2.1 Regulamento-Quadro da Etiquetagem Energética (UE) 
2017/1369 

O Regulamento-Quadro de Etiquetagem Energética (UE) 2017/1369 refere explicitamente que os 
métodos e normas devem dissuadir a "circunvenção" intencional e não intencional e proibir a 
inclusão de software ou hardware que altere automaticamente o desempenho de um produto em 
condições de ensaio (ver Considerando (35) e Artigo 3). 

Regulamento- (UE) 2017/1369 que estabelece um regime de etiquetagem energética 

Considerando (35) 

O consumo de energia, o desempenho e as demais informações respeitantes aos produtos 
abrangidos por requisitos específicos ao abrigo do presente regulamento deverão ser medidos por 
métodos fiáveis, precisos e reproduzíveis que tenham em conta os métodos de cálculo e medição 
geralmente reconhecidos como os mais avançados. As normas deverão ser harmonizadas a nível 
da União favorecendo o bom funcionamento do mercado interno.  

Tais métodos e normas deverão, tanto quanto possível, ter em conta a utilização de vida real 
de um determinado produto, refletir o comportamento médio do consumidor e ser 
suficientemente robustos para evitar que sejam contornados, de forma deliberada ou não. 
As etiquetas energéticas deverão refletir o desempenho comparativo da utilização efetiva dos 
produtos, dentro dos condicionalismos devidos à necessidade de ensaios laboratoriais fiáveis e 
reproduzíveis.  

Por conseguinte, os fornecedores não deverão ser autorizados a incluir software nem 
hardware que altere automaticamente o desempenho do produto em condições de ensaio. 
(…) 

Artigo 3 - Obrigações gerais dos fornecedores 

5. Os fornecedores não podem colocar no mercado produtos que tenham sido concebidos 
de modo a que o desempenho do modelo seja automaticamente alterado em condições 
de ensaio com o objetivo de alcançar um nível mais favorável em relação a qualquer dos 
parâmetros especificados no ato delegado aplicável ou incluídos em qualquer documentação 
fornecida com o produto.  
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2.2 Atos delegados de Etiquetagem Energética específicos do 
produto 

Os regulamentos de Etiquetagem Energética para várias categorias de produtos, adotados em 20191 
e revistos pelas alterações gerais de 2021 (consultar a secção 2.4 mencionam explicitamente a 
“circunvenção” como parte do anexo de verificação para efeitos de vigilância do mercado. Afirma-
se que, sempre que um modelo tenha sido concebido para poder detetar o seu ensaio e reagir 
especificamente alterando automaticamente o seu desempenho durante o ensaio, com o objetivo 
de atingir um nível mais favorável de qualquer um dos parâmetros definidos no ato delegado 
específico, esse modelo será considerado como "não-conforme". 

Por exemplo, o Regulamento delegado da Comissão (UE) 2019/2017 relativo à etiquetagem 
energética das máquinas de lavar louça doméstica. 

ANEXO IX 

Procedimento de verificação para efeitos de vigilância do mercado 

Se um modelo tiver sido concebido de modo a ser capaz de detetar que está a ser ensaiado (por 
exemplo por reconhecimento das condições de ensaio ou do ciclo de ensaio) e de reagir, 
especificamente, alterando de forma automática o seu desempenho durante o ensaio, com o 
objetivo de alcançar um nível mais favorável em relação a qualquer parâmetro indicado no presente 
regulamento ou incluído na documentação técnica ou em qualquer documentação fornecida, o 
modelo em causa e todos os modelos equivalentes devem ser considerados não-conformes. 

2.3 Atos de implementação de Conceção Ecológica específicos do 
produto 

À semelhança da abordagem para evitar sistematicamente a “circunvenção” ao abrigo dos mais 
recentes atos delegados de Etiquetagem Energética, os atos de implementação de Conceção 
Ecológica (Ecodesign) adotados em 20191e revistos pelas alterações gerais de 2021 (ver secção 2.4) 
referem-se também explicitamente à “circunvenção”. A legislação de implementação inclui um 
artigo específico sobre “circunvenção” e atualizações de software com o objetivo de impedir que os 
produtos que alteram automaticamente o seu desempenho em condições de ensaio para melhorar 
os parâmetros declarados sejam colocados no mercado e refere-se a isso como "não conformidade" 
no anexo de verificação.  

 
1 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-
ecodesign-requirements-1-october-2019_en 
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Por exemplo, o Regulamento (UE) 2019/2022 da Comissão relativo à Conceção Ecológica das 
máquinas de lavar louça doméstica. 

Considerando (16) 

A fim de melhorar a eficácia e a credibilidade do regulamento e de proteger os consumidores, deve 
ser proibida a colocação no mercado de produtos que alterem automaticamente o seu desempenho 
em condições de ensaio para melhorar os parâmetros declarados. 

Artigo 6 – Práticas de evasão 

Os fabricantes, importadores ou mandatários não podem colocar no mercado produtos concebidos 
de modo a serem capazes de detetar que estão a ser ensaiados (por exemplo por reconhecimento 
das condições de ensaio ou do ciclo de ensaio) e de reagir, especificamente, alterando de forma 
automática o seu desempenho durante o ensaio, com o objetivo de alcançar um nível mais 
favorável em relação a qualquer parâmetro declarado pelo fabricante, importador ou mandatário 
na documentação técnica ou incluído em qualquer documentação fornecida. 

O consumo de energia e o consumo de água do produto e qualquer outro parâmetro declarado não 
podem alterar-se desfavoravelmente após uma atualização do software ou do firmware, medidos 
segundo a norma de ensaio originalmente utilizada para a declaração de conformidade, exceto 
com o consentimento explícito do utilizador final antes da atualização.  

A rejeição da atualização não pode originar alterações de desempenho. 

ANEXO IV 

Procedimento de verificação para efeitos de vigilância do mercado 

(...) Se um modelo tiver sido concebido de modo a ser capaz de detetar que está a ser ensaiado (por 
exemplo por reconhecimento das condições de ensaio ou do ciclo de ensaio) e de reagir, 
especificamente, alterando de forma automática o seu desempenho durante o ensaio, com o 
objetivo de alcançar um nível mais favorável em relação a qualquer parâmetro indicado no presente 
regulamento ou incluído na documentação técnica ou em qualquer documentação fornecida, o 
modelo em causa e todos os modelos equivalentes devem ser considerados não-conformes. 
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2.4 Alterações gerais (omnibus amendment) 

Em outubro de 2019, a Comissão aprovou um conjunto de Regulamentos de Ecodesign e de 
Etiquetagem Energética que implicam novos requisitos de conceção ecológica e de obrigações de 
etiquetagem para ecrãs eletrónicos, fontes de luz, máquinas de lavar e secar roupa domésticas, 
máquinas de lavar louça doméstica, eletrodomésticos de refrigeração e produtos de refrigeração 
com função de venda direta. Na sequência da publicação dos regulamentos, surgiram algumas 
discrepâncias no que respeita principalmente à redação dos diferentes regulamentos. Uma dessas 
questões identificadas foi a falta de harmonização na forma como os artigos sobre "Circunvenção e 
atualizações de software" se apresentaram nos diferentes textos legislativos. Assim, em 2020, a 
Comissão Europeia (CE) trabalhou numa alteração geral ao Regulamento de Conceção Ecológica e 
Etiquetagem Energética. As alterações gerais – que serão aplicadas complementarmente aos 
regulamentos – aprovadas no final de 2020 e publicadas no início de 20212, resolvem a falta de 
harmonização do artigo sobre “circunvenção” e atualizações de software. 

Constrangimentos atuais no que diz respeito à “circunvenção”, no quadro regulamentar: 
Os atuais anexos de verificação dos regulamentos pertinentes de Conceção Ecológica e Etiquetagem 
Energética não se referem à identificação de "circunvenção", mas apenas à verificação da "não-
conformidade" dos requisitos de Conceção Ecológica e Etiquetagem Energética.  

Não existe uma definição exata de "circunvenção" disponível nos regulamentos aplicáveis, 
semelhante à definição desenvolvida no âmbito do projeto ANTICSS.  

2.5 Pedidos de normalização para apoiar a Conceção Ecológica e 
a Etiquetagem Energética 

Alguns pedidos de normalização recentemente adotados pela Comissão Europeia, mandatam as 
Organizações Europeias de Normalização para desenvolver normas europeias para apoiar a 
aplicação dos regulamentos de Conceção Ecológica e Etiquetagem Energética e facilitar a verificação 
de conformidade incluindo declarações genéricas sobre "circunvenção" para orientar os organismos 
de normalização. 

Por exemplo, o recente Pedido de Normalização M/572 relativo à medição do desempenho 
funcional das torneiras e chuveiros de apoio à Diretiva 2009/125/CE e Regulamento (UE) 2017/1369 
indica que a norma deve ser concebida para minimizar o risco de “circunvenção” nomeadamente 
para minimizar o risco de uma unidade alterar o seu desempenho durante um ensaio com o objetivo 
de atingir um nível ou funcionalidade mais favorável. A abordagem deve igualmente tomar medidas 
para minimizar a possibilidade de o produto reconhecer que está a ser testado. 

 
2 O Regulamento Geral de Etiquetagem Energética (UE) 2021/340 que altera os Regulamentos Delegados (UE) 
2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018. O Regulamento 
Geral de Ecodesign (UE) 2021/341 que altera os Regulamentos UE 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 
2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024. 
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3 Circunvenção: entendimento e definição do 
projeto ANTICSS 

Com base na literatura de investigação, na análise da legislação e das normas de medição existentes 
em matéria de Conceção Ecológica (Ecodesign) e Etiquetagem Energética, bem como numa ampla 
consulta das partes interessadas, num total de 278 peritos3 de entre fabricantes, autoridades de 
vigilância do mercado, laboratórios de ensaio, bem como ONG na área do consumo e ambiente, 
foram reportados, no total, 39 casos de produtos "suspeitos".4 

Os casos reportados5 demonstraram claramente que o objetivo de atingir um nível mais favorável 
para os parâmetros previstos na Conceção Ecológica e na Etiquetagem Energética da UE poderia ser 
alcançado através de deteção automática da situação de ensaio e de alteração do desempenho do 
produto especificamente durante os ensaios tal como incluído nos regulamentos de Ecodesign e de 
Etiquetagem Energética sendo, como tal, ações proibidas (consultar secção 2 acima). 

O ANTICSS concluiu ainda que os melhores resultados dos testes também poderiam ser alcançados 
fazendo determinadas pré-configurações ou alterações manuais no produto – aplicadas 
exclusivamente durante a situação de teste. As “instruções de fabricante” específicas para a 
preparação e o desenvolvimento de um ensaio laboratorial podem ser necessárias, por exemplo, 
por razões de segurança, pelo que são geralmente admissíveis pelas normas de ensaio. Todavia, se 
tais instruções forem utilizadas exclusivamente pelos laboratórios de ensaio e se elas alterarem o 
comportamento do produto para otimizar o seu desempenho especificamente na fase de ensaio, 
esta situação poderia ser classificada como "circunvenção" na opinião do projeto ANTICSS.  

Uma terceira forma de “circunvenção” poderia acontecer através da programação dos produtos 
para proporcionarem uma eficiência energética muito boa e/ou um consumo de recursos muito 
bom durante o período em que o teste de verificação de conformidade é esperado ou para um 
número de ciclos predefinidos. No momento da sua colocação no mercado, o produto já está 
programado de forma a torná-lo conforme se for selecionado por uma Autoridade de Vigilância 
do Mercado para verificação de conformidade e para alterar automaticamente o seu desempenho 
em determinado momento após a sua colocação em serviço. A modificação automática não ocorre 
durante o intervalo de tempo em que se espera a verificação de conformidade, mas só depois, por 
exemplo, para aliviar as restrições de desempenho impostas pelo cumprimento dos requisitos 
regulamentares e tornar o produto mais atrativo para os utilizadores finais. O software já se 
encontra presente no produto entregue, ou seja, não é fornecido posteriormente através de 

 
3 No total, foram abordadas 39 MSA, 61 representantes da indústria (associações, fabricantes, comités técnicos) e 178 
organizações de consumidores, organizações de ensaio e ONG ambientais a nível europeu.  
4 Os parceiros do ANTICSS realizaram um controlo de qualidade dos casos recebidos para evitar a dupla contagem, 
eliminando casos não suficientemente comprovados ou fora do âmbito. No final, as informações recebidas sobre 22 
casos foram utilizadas para uma análise aprofundada considerando a definições de “circunvenção” ANTICSS. 
5 https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated 
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atualização externa de software6, uma vez que tal seria proibido nos termos dos mais recentes 
regulamentos de Ecodesign (consultar secção 3.4.5a seguir). 

Neste contexto, o projeto ANTICSS desenvolveu uma definição mais abrangente de "circunvenção", 
incluindo três comportamentos possíveis (ver as secções seguintes). 

3.1 Definição de “circunvenção” do projeto ANTICSS 

O projeto ANTICSS acordou nas seguintes definições de "circunvenção" em relação à legislação 
relativa à Conceção Ecológica e à Etiquetagem Energética da UE e às normas harmonizadas 
relacionadas.7 Estas definições basearam-se na investigação no âmbito do projeto, nomeadamente 
na recolha e categorização de casos de comportamento suspeito e nos produtos testados.  

 

3.2 Definição do projeto ANTICSS para "efeitos de risco" 

Em alguns dos casos analisados pelo projeto ANTICSS, o comportamento dos produtos não 
configurava um ato claro de “circunvenção”, mas era, apesar disso, suspeito. Neste contexto, o 
projeto ANTICSS desenvolveu o conceito de "efeitos de risco", isto é, um comportamento do 
produto que não sendo “circunvenção”, não acompanha o objetivo da legislação comunitária em 
termos de Conceção Ecológica e/ou de Etiquetagem Energética, o que é possível, por exemplo, 
devido a lacunas ou outras deficiências nas normas ou regulamentos. 

 
6 Aa atualizações de software no contexto de “circunvenção” são reguladas pelos Regulamentos mais recentes sobre 
Conceção Ecológica (Ecodesign).  
7 Mais pormenores e exemplos podem ser encontrados no Relatório do Resultado D8 do projeto ANTICSS: "Definição 
de "circunvenção" e "efeitos de risco" relativamente à legislação da UE sobre Conceção Ecológica e Etiquetagem 
Energética" que pode ser consultado em https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-
files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf 

A “circunvenção” é o ato de conceber um produto ou disponibilizar instruções de ensaio, 
que conduzam a uma alteração do comportamento ou das propriedades do mesmo 
especificamente para a situação de ensaio a fim de alcançar resultados mais favoráveis 
para qualquer um dos parâmetros especificados no ato delegado ou legislação 
associada, ou incluídos em qualquer documentaçãofornecidas para o produto. 
 
O ato de “circunvenção” é relevante apenas nas condições de ensaio e pode ser 
executado, por exemplo: 

a) por deteção automática da situação de ensaio e alteração do desempenho do 
produto e/ou consumo de recursos durante o ensaio, ou 

b) por alteração predefinida ou manual do produto, afetando o desempenho 
e/ou consumo de recursos durante o ensaio, ou 

c) por alteração predefinida do desempenho dentro de um curto período 
após a colocação do produto em serviço. 
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Constrangimentos atuais no que diz respeito à “circunvenção” no quadro regulamentar: 
Os comportamentos mencionados nas alíneas b) e c) da definição de "circunvenção" do projeto 
ANTICSS e a definição do projeto ANTICSS de "efeitos de risco" não são atualmente tidos em 
consideração nos regulamentos de Conceção Ecológica (Ecodesign) "relevantes". 

3.3 Distinção entre "circunvenção" e "efeitos de risco" no âmbito 
do projeto ANTICSS: 

Ao “nível do caso geral” (ou seja, casos suspeitos inicialmente recolhidos ou reportados para uma 
categoria de produto), o projeto ANTICSS distingue “indícios de circunvenção” e “efeitos de risco” 
(consultar a Figura 2 abaixo): 

 “Indícios de circunvenção”: Casos em que o comportamento suspeito ocorre exclusivamente 
durante a situação de ensaio; por exemplo, instruções específicas de ensaio fornecidas 
exclusivamente para o laboratório de ensaio, software (oculto) que reage exclusivamente à 
situação de ensaio ou definições específicas da fábrica que não se revertem após a alteração das 
definições do menu. 

 “Efeitos de risco”: Casos em que o comportamento suspeito ocorre tanto na situação de ensaio 
como em utilização real, mas neste último caso, é aplicável apenas teoricamente ou em 
situações (muito) raras; por exemplo, instruções específicas de ensaio também incluídas nas 
instruções do manual do utilizador; software ou tecnologias de poupança de energia ou de 
recursos que são especificamente aplicadas na situação de ensaio, mas também são aplicáveis 
em casos excecionais de utilização na vida real. Estes atos não são só relevantes apenas em 
condições de ensaio, pois da própria conceção do produto ou das instruções de ensaio resultam 
resultados mais favoráveis, especialmente, mas não exclusivamente, na situação de ensaio. 

 
Ambos os tipos de casos necessitam de uma avaliação mais aprofundada através de ensaios 
laboratoriais (consultar secções Erro! A origem da referência não foi encontrada. e Erro! A origem 
da referência não foi encontrada.). 
 
Erro! A origem da referência não foi encontrada. 

Os efeitos de risco abrangem todos os aspetos dos produtos ou das instruções 
de ensaio, ou da interpretação de resultados dos ensaios, que não 
acompanham o objetivo da legislação de Conceção Ecológica (Ecodesign) 
e/ou de Etiquetagem Energética da UE de definição de requisitos de Ecodesign 
e fornecimento de informações confiáveis sobre o consumo de recursos e/ou 
desempenho de um produto. 
 
Estes efeitos não sendo classificados como “circunvenção”, tornam-se possíveis 
devido ao aproveitamento de lacunas ou outras deficiências nas normas ou 
regulamentos. 
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Figura 2: Fluxograma para a categorização de "Indício de circunvenção" ou "Efeito de Risco". 

3.4 Delimitação de "circunvenção", "não-conformidade" e outros 
efeitos 

De seguida,  é apresentada uma delimitação clara dos atos de "circunvenção", "não-conformidade" 
e outros efeitos, não só para facilitar a classificação inequívoca dos casos em ensaios laboratoriais 
e em atividades de vigilância do mercado, mas também para permitir uma melhor compreensão e 
uma imagem mais clara na comunicação pública (media). 

3.4.1 Delimitação de "não-conformidade" 

A verificação de conformidade é uma interação entre o produto, as normas (harmonizadas) e os 
regulamentos de Ecodesign e de Etiquetagem Energética e os seus requisitos. 

Os regulamentos de Ecodesign e Etiquetagem Energética utilizam a presunção de conformidade; 
isto significa que um modelo de produto declarado conforme pelo fornecedor está conforme até 
que se revele que o não está. A "não-conformidade" só pode ser determinada pelas MSA seguindo 
os procedimentos dos chamados Anexos de Verificação incluídos em todos os Regulamentos de 
Conceção Ecológica e de Etiquetagem Energética. 

Para além dos controlos documentais (verificação dos dados e informações fornecidas na 
documentação técnica e/ou em quaisquer outras informações fornecidas pelo fabricante ou 
fornecedor relativamente aos requisitos e condições definidas na legislação e normas), o 
procedimento a seguir pelas MSA inclui testes de acordo com as normas harmonizadas publicadas 
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no Jornal Oficial da União Europeia.8 Se os resultados9 de um qualquer destes ensaios laboratoriais 
diferirem dos valores declarados mais do que as tolerâncias constantes dos Anexos de Verificação 
dos regulamentos, o modelo é considerado "não-conforme". 

A "não-conformidade" pode ser encontrada em qualquer fase da verificação de conformidade, por 
exemplo:  

 O valor medido de um ou mais parâmetros no relatório de ensaio do fabricante/fornecedor não 
suporta o respetivo valor declarado, ou seja, o valor declarado é mais favorável para o 
fabricante/fornecedor do que o valor medido devido a uma utilização indevida da tolerância à 
verificação. 

 Faltam informações obrigatórias no folheto de instruções ou no sítio de acesso gratuito do 
fabricante/fornecedor.  

 Os valores declarados não são confirmados pelos valores determinados no relatório de teste da 
Autoridade de Vigilância do Mercado (MSA). 

Uma das conclusões mais importantes do projeto ANTICSS é que a "circunvenção" vai muito para 
além da "não-conformidade" técnica e é, ao mesmo tempo, muito mais difícil de detetar. 
Considerando que a "não-conformidade" pode ser detetada pelas MSA através da inspeção da 
documentação do produto e/ou através de ensaios laboratoriais, em caso de "circunvenção" o 
produto não aparenta de imediato ser "não-conforme" durante os ensaios, o que dificulta bastante 
a deteção da "circunvenção". 

À primeira vista, o produto parece satisfazer todos os requisitos e respeitar as condições que 
constam das normas harmonizadas ou dos métodos de ensaio transitórios no teste laboratorial. No 
entanto, isto deve-se ao facto de o próprio produto ou de as suas definições terem sido manipuladas 
com o objetivo de “circunvenção” ou para exploração de lacunas, ou seja, de forma que os 
resultados dos testes sejam influenciados de modo a revelarem-se mais favoráveis precisamente 
em condições de ensaio normalizado. Por esta razão, é quase impossível detetar um 
comportamento de “circunvenção” com os métodos-normalizados de medição harmonizados pelos 
regulamentos. Assim, devem ser desenvolvidos e aplicados métodos de ensaio alternativos para 
detetar o comportamento de "circunvenção" ou os “efeitos de risco” (para mais pormenores, 
consultar a secção Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 

  
 

8 De acordo com os regulamentos de Conceção Ecológica, as MSA também podem usar outros métodos fiáveis, 
rigorosos e reprodutíveis para além das normas europeias harmonizadas que tenham em conta o estado-da-arte 
geralmente reconhecido. 
9 Para a maioria dos produtos, é prescrito um procedimento em duas etapas: primeiro é testada uma unidade; se 
algum resultado diferir do valor declarado mais do que a tolerância, outras 3 unidades são testadas. A média dos 
resultados das 3 unidades não deve diferir do valor declarado em valores superiores à tolerância. Em alternativa, as 
três unidades adicionais selecionadas podem ser de um ou mais modelos diferentes que tenham sido listados como 
modelos equivalentes na documentação técnica do fornecedor. Os ensaios são efetuados de acordo com a 
abordagem de 1+3 unidades, enquanto a conclusão é válida para o modelo (ou seja, todas as unidades que são 
colocadas no mercado). 
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3.4.2 Delimitação da "falta de representatividade das normas" 

Os atos de “circunvenção” e os “efeitos de risco”, de acordo com as definições do projeto ANTICSS, 
apresentadas nas secções 3.1 e 3.2, não devem ser3.2confundidos com o facto de as normas 
(harmonizadas) nem sempre poderem refletir por um lado a utilização típica do consumidor na "vida 
real" e, por outro, os efeitos da evolução tecnológica mais recente dos produtos. Por estas razões, 
os valores medidos dos produtos durante a utilização dos consumidores na "vida real" podem ser 
diferentes dos parâmetros de desempenho declarados e medidos em condições normalizadas.  

De acordo com o Artigo 13 do Regulamento (UE) 2017/1369 que estabelece um quadro para a 
Etiquetagem Energética, as normas harmonizadas devem cumprir as seguintes condições:10 

 Os métodos de medição e de cálculo incluídos nas normas harmonizadas devem ser fiáveis, 
exatos e reproduzíveis.  

 As normas harmonizadas têm por objetivo simular a utilização real, na medida do possível, 
definindo em simultâneo um método de ensaio normalizado para assegurar resultados de 
medição repetíveis e reproduzíveis.  

Para a aplicação de normas harmonizadas, é necessário obter resultados muito semelhantes 
quando os testes são repetidos no mesmo laboratório em diferentes momentos (repetibilidade) 
bem como quando o mesmo teste é realizado noutro laboratório (reprodutibilidade). Tendo isto em 
conta, há que considerar que, para produzir um ensaio repetível e reproduzível, é necessário 
especificar e controlar algumas condições de ensaio. 

Para satisfazer estes requisitos em geral, as normas exigem uma preparação específica do produto 
ou das condições em que um ensaio deve ser efetuado, por exemplo, a utilização de um “pó” 
normalizado para testar aspiradores de pó ou cargas normalizadas (de roupa ou louça) para testar 
máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar louça domésticas. Além disso, as normas e/ou 
legislações (harmonizadas) referem-se explicitamente às instruções do fabricante por razões de 
segurança e/ou para obter resultados rigorosos em termos de repetibilidade e reprodutibilidade. 

Embora os métodos de ensaio normalizados reflitam, tanto quanto possível, as condições de "vida 
real" estas não podem ser facilmente reproduzidas uma vez que os testes não podem replicar a 
variedade de condições da "vida real" e dos utilizadores. 

  

 
10 Parlamento Europeu, “Regulamento (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de julho de 2017 
que estabelece um quadro para a etiquetagem energética revogando a Diretiva 2010/30/UE," 2017. Disponível online 
em: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN, acedido pela última vez a 21 
de outubro de 2020. 
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Os chamados "padrões europeus médios de utilização" (por exemplo, o número médio de ciclos de 
utilização por ano11) e os modos de programação12 definidos na legislação e medidos através de 
normas harmonizadas podem desviar-se da utilização local do eletrodoméstico devido a diferenças 
específicas do comportamento de utilização em cada país. Por exemplo, em alguns países a lavagem 
é geralmente feita a temperaturas mais baixas do que as aplicadas nos ensaios normalizados.  

Se estas condições normalizadas, sendo, em certa medida, diferentes da "vida real", resultarem em 
valores diferentes entre os resultados dos ensaios normalizados e os testes da "vida real", isso não 
pode ser classificado como "circunvenção", mas sim como uma consequência da legislação da UE 
que prescreveu um ou mais programas específicos de lavagem considerando-os os mais relevantes 
em termos médios a nível da UE. Esta discrepância tem como consequência que a norma preparada 
para ser harmonizada como peça específica da legislação da UE se tornou menos relevante na 
perspetiva do consumidor. Esta situação foi classificada como "falta de representatividade das 
normas" no âmbito do projeto ANTICSS.  

Trata-se de um problema bem conhecido das normas harmonizadas em que é necessário encontrar 
o melhor equilíbrio entre as condições de normalização necessárias para garantir a repetibilidade e 
a reprodutibilidade e uma boa simulação da utilização na "vida real". Além disso, as normas – e a 
legislação de enquadramento da UE – que não acompanham o progresso tecnológico podem 
impedir a medição da energia utilizada por novas funcionalidades e não incentivar os fabricantes a 
tornar essas características eficientes em termos energéticos. 

Com efeito, muitas vezes não é fácil distinguir o impacto da "falta de representatividade das 
normas" do comportamento de "circunvenção" nos regulamentos de Conceção Ecológica e de 
Etiquetagem Energética, porque a situação pode ser muito semelhante. Por um lado, a “falta de 
representatividade das normas” significa que o consumo de energia pode ser mais elevado na "vida 
real" do que na declaração do fabricante, por outro lado, sob um comportamento de 
"circunvenção", o consumo de energia seria (apenas) mais baixo nas condições de ensaio do que na 
"vida real". Se os desvios acima descritos forem os mesmos, o efeito é igual.  

Embora o nível de "falta de representatividade" de algumas normas seja insatisfatório, isso não é 
"circunvenção" uma vez que os fabricantes seguem as condições de ensaio normalizadas para 
determinar os valores de desempenho do produto a declarar, por exemplo, etiquetana etiqueta 
energética, apesar de a utilização do consumidor na "vida real" poder desviar-se destas condições. 
Por outro lado, quanto mais as normas harmonizadas implicarem condições muito específicas ou 
incluírem ambiguidades e lacunas, maior é a probabilidade de os produtos serem concebidos para 
poderem detetar estas condições de ensaio ou que os fabricantes explorem as lacunas de forma a 

 
11 Os novos regulamentos de Etiquetagem Energética adotaram os valores por 100 ciclos ao invés de anuais  
12 Os “Modos Eco” específicos para serem usado como base para as medições de desempenho em normas 
harmonizadas, podem, por vezes, ser de alguma forma artificiais (por exemplo, programas de máquina de lavar roupa 
que correm por vários horas; TV com um ecrã muito escuro e sem som). Apesar de estes modos de funcionamento 
serem energeticamente eficientes, eles podem não representar situações frequentemente usadas na "vida real". 
Assim, o uso real de energia em condições de "vida real" será diferente do reivindicado etiquetana etiqueta 
energética devido à utilização de diferentes programas ou configurações diferentes (menos eficientes em termos 
energéticos). 
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obterem resultados mais favoráveis para os seus produtos, ou seja, o risco de “circunvenção” ou de 
“efeitos de risco” aumenta. 

3.4.3 Delimitação para "amostras douradas" 

A chamada "amostra dourada" é um produto otimizado utilizado para os ensaios de avaliação de 
conformidade, que não é representativo de toda a produção do modelo avaliado. A utilização de 
protótipos avançados para a avaliação da conformidade é inevitável na legislação relativa à 
Conceção Ecológica e à Etiquetagem Energética bem como noutra legislação da UE, uma vez que 
são necessárias para garantir as aprovações e verificações de conformidade para com a legislação 
em vigor a tempo da produção final. No entanto, os fabricantes podem explorar esta possibilidade 
para obter melhores resultados para o modelo representado por esta amostra durante o ensaio de 
conformidade.  

Tendo em conta a definição de “circunvenção” do projeto ANTICSS, a utilização de “amostras 
douradas” não pode ser considerada como um comportamento de "circunvenção". Para além de as 
“amostras douradas” não serem concebidas para alterar especificamente o comportamento do 
produto na situação de ensaio, não podem ser consideradas como uma forma de “configuração 
prévia ou manual de um produto”, que afete o desempenho e/ou o consumo de recursos apenas 
durante o ensaio, uma vez que, por serem protótipos, nunca serão colocadas no mercado e, por 
conseguinte, nunca serão utilizadas para a verificação de conformidade pelas MSA. 

Por último, a utilização suspeita de uma "amostra dourada" para conseguir um melhor 
posicionamento durante a fase de avaliação da conformidade de um novo modelo pode ser 
facilmente detetada por uma MSA ao testar as unidades desse modelo colocadas no mercado para 
verificação de conformidade. Se a verificação falhar, o modelo é considerado "não-conforme", e 
esta "não-conformidade" pode ser o resultado da utilização de um protótipo errado (ou de uma 
“amostra dourada”) no momento da verificação inicial de conformidade pelo fabricante. 

Esta definição é também atribuída a outros tipos de produtos potencialmente optimizados e que as 
MSAs não conseguem encontrar aleatoriamente no mercado. Tal aplica-se por exemplo a grandes 
produtos industriais customizados para o cliente final ou a unidades disponibilizadas pelo 
fabricante/fornecedor por pedido das MSAs quando não conseguem encontrar no mercado 
unidades suficientes do produto selecionado para os procedimentos de verificação de 
conformidade.  

Nestes casos as MSAs têm três opções para concluir os procedimentos de verificação:  

i. Procurar unidades de modelos equivalentes, desde que existentes e disponíveis, uma vez 
que a maioria dos regulamentos permite esta alternativa para viabilizar o numero de 
unidades necessárias para conduzir os ensaios em laboratório, ou 

ii. Declarar o modelo como inconclusivo uma vez que os passos obrigatórios no processo de 
verificação de cumprimento não podem ser completados, ou finalmente 
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iii. Solicitar ao fabricante/fornecedor uma ou mais unidades daquele modelo. Esta última opção 
pode levantar a suspeita de que as unidades disponibilizadas não são unidades já existentes 
em stock mas antes unidades fabricadas no momento com uma atenção especial ao 
cumprimento de requisitos. Apenas se diferentes componentes (de qualidade superior) 
forem utilizados no fabrico destas unidades se poderá considerar a aplicabilidade da 
definição de circunvenção do ANTICSS. Esta substituição de componentes pode ser 
facilmente identificada pela MSA analisando os componentes utilizados no fabrico de cada 
unidade, sendo que se apenas uma unidade for analisada tal comparação não é viável.  

3.4.4 Delimitação de produtos concebidos para estarem "fora de âmbito" 

No contexto do projeto ANTICSS, foram reportados casos em que os produtos foram concebidos ou 
declarados de forma a não se enquadrarem no âmbito dos regulamentos existentes em termos de 
Conceção Ecológica e Etiquetagem Energética, ou seja, os requisitos mínimos e/ou a etiqueta 
energética não se aplicam.  

Do ponto de vista legal, quando um produto está "fora de âmbito" de um regulamento, não pode 
ser testado para verificação de conformidade – apenas a cláusula de exclusão é verificada. Os 
fabricantes podem utilizar indevidamente os critérios em que os produtos são excluídos do âmbito 
de aplicação dos regulamentos para conceber ou declarar deliberadamente os produtos de modo a 
que não estejam abrangidos pelos regulamentos, ou declará-los de forma que se enquadrem numa 
subcategoria diferente do regulamento relevante que tem requisitos menos rigorosos ou mais 
favoráveis ao fabricante. 

Foram reportados casos de um produto vendido como "dispositivo de armazenamento de vinho" 
(categoria 2) em vez de um frigorífico multiuso (categoria 10) ao abrigo do Regulamento (UE) 
1060/2010 e 643/2019. Nestes casos, a legislação não é corretamente seguida devido à ignorância 
da legislação, a uma deliberadamente errada interpretação ou à errada referência a uma legislação 
por parte do fabricante. Estes atos, se forem identificados pelas MSA são classificados como “não-
conformidade” (consulte a secção 3.4.1). 

3.4.5 Delimitação para "atualizações de software"13 

O funcionamento do produto pode ser modificado através de uma atualização de software, 
instalada algum tempo depois de colocar um produto no mercado através de comunicação externa 
entre o dispositivo e o fabricante, terceiros ou até mesmo outros utilizadores. Isto requer um canal 
de comunicação, ou seja, o produto é ligado a uma rede, ou uma atualização manual através, por 
exemplo, de uma memória USB. As atualizações de software têm múltiplos propósitos, por exemplo, 
atualizações de segurança, eliminação de falhas ou aperfeiçoamentos de software, melhorando o 
funcionamento do hardware, periféricos, desempenho ou vida útil, bem como a adição de novos 
programas, funções ou características. Os potenciais benefícios da instalação ou os inconvenientes 
da sua rejeição podem ser diferentes em função das necessidades dos consumidores. Garantir que 

 
13 Para uma análise detalhada consulte https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-
files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf 
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o dispositivo se mantém ciberseguro após vulnerabilidades recentemente descobertas, é bastante 
importante e pode ter graves consequências caso a atualização não seja instalada, enquanto a 
disponibilidade de novas funcionalidades pode não ser tão relevante para alguns consumidores. 

As atualizações de software são executadas na "vida real" em geral depois de o produto ter sido 
colocado no mercado. Por isso, não podem ser utilizadas indevidamente para "circunvenção" no 
sentido da deteção automática da situação de ensaio e da alteração do desempenho do produto 
e/ou do consumo de recursos durante os ensaios de verificação de conformidade dos produtos que 
acabam de ser colocados no mercado, ou seja no contexto da alínea a) da definição de 
"circunvenção" do projeto ANTICSS. No entanto, as alterações de processos devidas a atualizações 
de software podem alterar o desempenho do produto ou a utilização dos recursos de acordo com 
o que foi inicialmente medido e declarado no momento da colocação do produto no mercado 
quando este for testado de acordo com a norma para o ato delegado ou de implementação 
relevante. Para resolver este problema, as atualizações de software e as suas consequências foram 
explicitamente abordadas no artigo "circunvenção e atualizações de software" incluído nos 
Regulamentos de Ecodesign específicos por tipo de produtos desde 2019.  

 
Circunvenção e atualizações de software 

[...] 

O consumo de energia14 do produto e qualquer outro parâmetro declarado não podem alterar-se 
desfavoravelmente após uma atualização do software ou do firmware, medido segundo a norma 
de ensaio originalmente utilizada para a declaração de conformidade, exceto com o 
consentimento explícito do utilizador final antes da atualização. A rejeição da atualização não 
pode originar alterações de desempenho. 

Nenhuma atualização de software pode alterar o desempenho do produto de tal forma que este 
deixe de estar conforme com os requisitos de conceção ecológica aplicáveis à declaração de 
conformidade. 

Além disso, o Regulamento (UE) 2017/1369 que estabelece o quadro para a Etiquetagem Energética 
aborda as atualizações de software no artigo 3 (4) "Obrigações gerais dos fornecedores". 

Obrigações gerais dos fornecedores 
[...]  

4. Logo que uma unidade de um modelo esteja em serviço, o fornecedor solicita o consentimento 
explícito do cliente para quaisquer alterações destinadas a serem introduzidas na unidade através 
de atualizações que atuem em detrimento dos parâmetros da etiqueta de eficiência energética para 
essa unidade, especificados no ato delegado aplicável. O fornecedor informa o cliente do objetivo 
da atualização e das alterações dos parâmetros, inclusive de qualquer alteração da classe da 
etiqueta. Durante um período proporcional à duração média de vida do produto, o fornecedor dá ao 
cliente a possibilidade de recusar a atualização sem perda evitável de funcionalidade. [...] 

 
14 Para categorias de produtos que também utilizem água, como é o caso das máquinas de lavar roupa ou louça, o 
artigo diz “O consumo de energia e o consumo de água do produto e qualquer outro parâmetro declarado não podem 
alterar-se desfavoravelmente …” 
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De acordo com estes artigos do Regulamento de Conceção Ecológica e Etiquetagem Energética, a 
deterioração do consumo de energia e de qualquer outro parâmetro declarado após uma 
atualização de software ou de firmware é "conforme" com a legislação desde que o consentimento 
explícito do utilizador final seja obtido antes da atualização e a magnitude do aumento do consumo 
de energia não exceda os requisitos mínimos de Conceção Ecológica aplicáveis. Para além disso, as 
atualizações de software serão consideradas "não-conformes" se a magnitude do aumento do 
consumo de energia exceder os requisitos mínimos da Conceção Ecológica aplicáveis no momento 
da colocação do modelo específico no mercado. 

Os requisitos relativos às atualizações de software incluindo a confirmação pelo utilizador final, 
conforme indicado nos regulamentos, aplicam-se aos produtos quando são colocados no mercado. 
No entanto, também seria necessária uma verificação quando o produto já se encontra no mercado 
há algum tempo. No caso de modificações no consumo de energia/recursos ou de quaisquer outros 
parâmetros da etiqueta energética, o resultado de uma "atualização de software" pode ser 
considerado um novo produto o que exigiria que fosse novamente testado pelas MSA para verificar 
a conformidade com a disposição legal aplicável. Neste caso, a mais recente atualização de software 
tem de ser descarregada antes ou durante a verificação de conformidade; o consumo e o 
desempenho energéticos devem ser medidos e a deterioração de qualquer um dos parâmetros após 
a atualização tem de ser verificada. Em todo o caso, as MSA têm de verificar se foi solicitada a 
autorização do utilizador para a atualização.  

Teoricamente, um certo tipo de "atualização de software" pode ainda ser classificado como 
"circunvenção" considerando a alínea c) da definição do projeto ANTICSS (consultar secção 3.1. 
Nestes casos, o produto é especificamente programado de forma a proporcionar uma eficiência 
energética e/ou um consumo de recursos muito bons durante o período em que o ensaio de 
verificação de conformidade é expectável, ou para um número de ciclos predefinidos. No momento 
da colocação do produto no mercado este já está programado de forma a torná-lo conforme se for 
selecionado por uma Autoridade de Vigilância do Mercado para verificação de conformidade, mas 
está programado para alterar automaticamente o seu desempenho num determinado momento 
após a sua colocação em serviço. A modificação automática não ocorre durante o intervalo de tempo 
em que se espera a verificação de conformidade, mas só depois, com o objetivo, por exemplo, de 
aliviar as restrições de desempenho impostas pelo cumprimento dos requisitos regulamentares e 
tornar o produto mais atrativo para os utilizadores finais. O algoritmo de atualização já está 
presente no produto entregue, ou seja, não é fornecido posteriormente através de atualização 
externa do software. 
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3.4.6 Relação entre produtos “inteligentes” e “circunvenção” 

O projeto ANTICSS analisou igualmente o potencial dos chamados produtos "inteligentes" para 
utilizar software incorporado para "circunvenção" dos requisitos regulamentares no contexto da 
Conceção Ecológica e da Etiquetagem Energética. 15 

Não existe uma definição consensual para dispositivos "inteligentes". Por exemplo, o Estudo 
Preparatório de Conceção Ecológica para "Dispositivos Inteligentes"16 decidiu colocar o enfoque 
final na flexibilidade do lado da procura apenas no que diz respeito à rede elétrica. No entanto, 
numa abordagem mais alargada relacionada com o contexto da "circunvenção", o projeto ANTICSS 
distinguiu entre produtos comercializados como "inteligentes" e produtos que atuam de forma 
"inteligente" (ver Figura 3: Diferentes abordagens: produtos comercializados como “inteligentes” e 
produtos que funcionam de forma "inteligente" 

a seguir). Os dispositivos comercializados como "inteligentes" parecem ser caracterizados 
principalmente pelos serviços oferecidos (utilitários), por uma ligação à internet, bem como pela 
possibilidade de comunicação “externa”, ou seja, entre diferentes dispositivos e/ou a possibilidade 
de serem controlados através da internet.  

Por outro lado, os produtos concebidos de forma a poderem fazer “circunvenção”, ou seja, alterar 
as suas características especificamente durante os ensaios (funcionando de forma “inteligente”), 
podem ter de ser caracterizados de uma forma diferente. Embora a presença de software dentro 
do dispositivo pareça ser a condição prévia da inteligência, o ato de "circunvenção" pode ir além da 
lógica de controlo simples que é implementada em quase todos os dispositivos: sensores, software 
de processamento e atuadores reagindo a (apenas) um parâmetro de entrada. Em comparação, a 
"inteligência" relacionada com a "circunvenção" parece ser um processamento “inteligente” mais 
sofisticado. 

  

 
15 Para uma análise detalhada, consulte Graulich et al. (2019): Analysis of the relation between “smart” products and 
circumvention, 2019. Disponível online em https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-
files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf, acedido pela última vez em 21 Out 2020. 
16 Ver https://eco-smartappliances.eu/en  
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Produtos comercializados como 
“inteligentes” (”smart”) 

Produtos que funcionam de forma 
“inteligente” (=”smart”) 

Parece não haver uma definição clara para os produtos 
comercializados como “dispositivos inteligentes”. O mais 
frequente é este termo significar a utilidade ou as 
possibilidades de comunicação via ligação à internet. Os 
produtos são comercializados como inteligentes quando, por 
exemplo, permitem atualizações de software automáticas, 
funções de controle remoto através de uma aplicação de 
smartphone ou apresentam flexibilidade do lado da oferta, 
possibilidades de comunicação entre dispositivos ou numa 
rede doméstica inteligente. 

Também podem apresentar funções de tipo computador nos 
casos dos dispositivos que não são computadores (por 
exemplo, televisões inteligentes), funções adicionais como 
uma webcam para controlar e comunicar o seu estado (por 
exemplo, frigoríficos inteligentes), bem como apresentar 
funções de aprendizagem ou serem dispositivos habilitados 
para IA. Todos estes dispositivos são normalmente também 
promovidos como sendo “inteligentes”. Estas funcionalidades, 
no entanto, não disponibilizam necessariamente uma 
configuração técnica para fazer “circunvenção” num ensaio de 
conformidade. 

Produtos com o princípio de operação técnica e uma 
configuração para fazer “circunvenção” nos ensaios de 
conformidade, isto é, com a capacidade de detetar a situação 
de ensaio e alterar o desempenho do produto e/ou o 
consumo de recursos especificamente durante o ensaio, a fim 
de alcançar resultados do ensaio mais favoráveis, não são 
necessariamente comercializados como produtos inteligentes, 
o que incluiria, por exemplo, a função de “ajuste interno”. 

Além disso, se uma situação de ensaio normalizado for 
claramente diferente das condições da vida real, por exemplo, 
através de parâmetros específicos como condições ambientais 
estáveis ao longo de um certo tempo (por exemplo, para 
frigoríficos, a não abertura das portas durante o teste), ou 
uma certa sequência de ciclos, um processamento mais 
sofisticado ou inteligente (=”smart”) pode até não ser 
necessário para o produto poder detetar que está sob teste - 
uma lógica de controlo simples programada explicitamente 
para reconhecer essas condições de teste e ajustamento pode 
ser o suficiente. 

Figura 3: Diferentes abordagens: produtos comercializados como “inteligentes” e produtos que 
funcionam de forma "inteligente" 

Em resumo, o projeto ANTICSS retirou as seguintes conclusões sobre a relação entre os produtos 
"inteligentes" e a "circunvenção":  

 Os produtos com funções comercializadas como "inteligentes" não representam, por si só, um indicador de "circunvenção". 
 Os produtos que podem agir de forma inteligente (= “smart”) de forma a fazer “circunvenção” em testes não são 

necessariamente comercializados como inteligentes. 
 O software é uma condição prévia para ser inteligente.  
 O ato de "circunvenção" relacionado com o software apenas em condições de ensaio nos ensaios de verificação de 

conformidade pode ser executado quer por deteção automática da situação de ensaio e alteração do desempenho do produto 
e/ou do consumo de recursos durante o ensaio, quer por alteração prévia do desempenho num curto período após a colocação 
do produto em serviço, de acordo com as definições do projeto ANTICSS para "circunvenção", alíneas a) e c), apresentadas no 
presente documento (consultar secção 3.1). 3.1 

 Se algum tipo de software "inteligente" já estiver implementado no momento em que o produto for colocado no mercado, 
esses produtos poderão ser mais propensos a utilizar este software também para "circunvenção". Por outro lado, se as 
condições de ensaio normalizado diferirem claramente das condições da vida real, também uma lógica de controlo simples 
pode ser suficiente para programar os produtos de forma a reconhecer estas condições de ensaio e ajustar determinados 
parâmetros em conformidade.  

 Nem todos os "produtos inteligentes" só por si, são suscetíveis de fazer “circunvenção” nos ensaios de verificação de 
conformidade de Ecodesign e de Etiquetagem Energética da UE: 
=> Por um lado, a “inteligência” de alguns dos produtos não está de todo relacionada com os parâmetros regulados pela 
Etiquetagem Energética ou pelo Ecodesign, e/ou a função inteligente resulta mesmo num consumo de energia mais elevado e 
não em menor consumo de energia. 
=> Por outro lado, os fabricantes têm explicitamente de utilizar a “inteligência” e a programação dos produtos de modo a 
detetarem estar numa situação de ensaio, bem como alterar o desempenho do produto e/ou o consumo de recursos 
especificamente durante o ensaio a fim de obter resultados de teste mais favoráveis.  

Figura 4: Conclusões relativas à relação entre produtos “inteligentes” e a “circunvenção”. 
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4 Procedimento de verificação para abordar a 
"circunvenção" 

Tal como referido na secção 3.4.1, a "circunvenção" vai para além da tradicional "não-
conformidade" que está ligada aos requisitos formais ou técnicos. O projeto ANTICSS constatou que 
a "circunvenção" não só é mais difícil de detetar, como também que os procedimentos-
normalizados de vigilância do mercado e, em parte, também as normas harmonizadas utilizadas 
pelos laboratórios de ensaio não são adequadas para o efeito.  

Esta secção descreve os elementos específicos a incluir nas diferentes fases do procedimento 
comum de verificação de vigilância do mercado para abordar explicitamente a “circunvenção”, ou 
seja, a segmentação e a amostragem dos produtos (consultar a secção 4.1), a verificação da 
conformidade (secção 4.2) e as atividades de acompanhamento posterior por parte das Autoridades 
de Vigilância do Mercado (secção 4.3). 
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Figura 5: Abordagem do projeto ANTICSS para um procedimento de verificação para detetar a 
"circunvenção"  
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4.1 Segmentação e amostragem de produtos (grupos) e 
eletrodomésticos 

Uma vez que não existe muita experiência para segmentar comparativamente os produtos com 
maior tendência para a "circunvenção", esta secção começa com a experiência adquirida no projeto 
ANTICSS. Posteriormente, o processo de seleção do produto realizado no âmbito do projeto 
ANTICSS é apresentado como exemplo. 

4.1.1 Segmentar produtos com maior tendência para a "circunvenção" no âmbito do 
projeto ANTICSS 

Para realizar uma vigilância do mercado eficiente abordando a “circunvenção” em particular, é 
crucial que as MSA (Autoridades de Vigilância do Mercado) sejam proativas. Dado que ainda não 
existe um conhecimento suficientemente maduro sobre como identificar produtos que tenham um 
comportamento de “circunvenção” relativamente aos regulamentos de Ecodesign (Conceção 
Ecológica) e de Etiquetagem Energética ou às normas subjacentes, o projeto ANTICSS compilou 
alguns padrões que devem ser considerados na abordagem aos produtos com maior tendência para 
a "circunvenção", para alcançar um resultado mais eficaz. 

Recolher informações de enquadramento é fundamental para um rastreio do mercado alvo. A 
abordagem ANTICSS – implementada ao longo do projeto – focou-se na análise aprofundada dos 
seguintes elementos:  

 Compilação de informação sobre alegações ou evidências de casos de "comportamento 
suspeito" (por exemplo: casos reportados, produtos comparáveis com características técnicas 
muito semelhantes, mas, por exemplo, com Índices de Eficiência Energética diferentes, etc.); 

 Consideração de situações específicas propensas a “circunvenção” – refletidas na “definição do 
projeto ANTICSS”, causas de “comportamento suspeito” e “indícios de circunvenção”; 

 Análise dos regulamentos de Ecodesign e de Etiquetagem Energética e das normas 
harmonizadas aplicáveis destinadas a identificar debilidades/lacunas em aberto e 
debilidades/lacunas que já tenham sido abordadas. 17  

A Figura 6 sistematiza uma visão geral não exaustiva dos hábitos encontrados para os seguintes 
agrupamentos e que podem ser alargados se for necessário:  

 Eletrodomésticos; 
 Documentos/informações de produto fornecidas pelos fabricantes; 
 Normas; e 
 Enquadramento legal (Regulamentos de Ecodesign e de Etiquetagem Energética). 

 
17 Para evitar o desperdiço de recursos quando os defeitos já estiverem a ser tratados. 
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O projeto ANTICSS focou-se em questões que poderiam abrir a porta a um comportamento de 
"circunvenção”. 

Figura 6: Hábitos suspeitos detetados no âmbito do projeto ANTICSS. 

4.1.2 Processo de amostragem para ensaios laboratoriais no âmbito do projeto 
ANTICSS 

É importante notar que a equipa do projeto ANTICSS desenvolveu um processo específico para 
recolher amostras de produtos para a avaliação da "circunvenção". Isto significa que o objetivo final 
do projeto não era avaliar o cumprimento ligado a outros requisitos específicos, mas sim identificar 
"se" e "como" a "circunvenção" ocorre. 

A estratégia de amostragem no âmbito do projeto ANTICSS compreendeu dois passos principais: 

1. Delimitação das categorias de produtos (ver 4.1.2.1), e 
2. Seleção do modelo para testes laboratoriais (ver 4.1.2.2). 
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4.1.2.1 Forma de seleção utilizada para as "categorias de produtos" e "casos" para ensaio no âmbito do 
projeto ANTICSS 

Partindo da lista completa das categorias de produtos relacionados com energia abrangidas pelos 
regulamentos de Ecodesign e/ou de Etiquetagem Energética, a equipa do projeto ANTICSS 
implementou uma metodologia "semiqualitativa" para a seleção das categorias de produtos a testar 
em laboratório. A lista completa das categorias de produtos foi cruzada com critérios de exclusão e 
de seleção (ver a seguir) para reduzir a lista a dez categorias de produtos a selecionar para ensaio 
no âmbito do projeto ANTICSS18. 

Critérios de exclusão – categorias de produtos não testadas no âmbito do projeto ANTICSS 
 

1. Categorias de produtos excluídas do âmbito do projeto ANTICSS 
Grupos de produtos que não estejam abrangidos por um regulamento delegado ou de 
implementação para um produto específico relativamente a Ecodesign ou Etiquetagem 
Energética (por exemplo: grupos de produtos com Acordos Voluntários) e grupos de produtos 
que já não tenham relevância no mercado (ou seja, sem vendas a partir de 2020). 

2. Categorias de produtos que não possuam normas harmonizadas ou métodos transitórios 
Apenas foram considerados tipos de produtos para os quais exista um método de medição 
sob a forma de uma norma harmonizada ou de um método transitório. Os laboratórios que 
testam um produto necessitam de ter um protocolo de referência para conduzir os ensaios, 
fazer os cálculos de forma adequada e potencialmente propor métodos alternativos aos 
procedimentos estabelecidos. 

3. Categorias de produtos sem casos suspeitos reportados no âmbito do projeto ANTICSS 
Os principais critérios de seleção estavam ligados aos contributos das partes interessadas que 
o projeto ANTICSS recolheu através das consultas realizadas nas primeiras fases do projeto. 
As categorias de produtos para as quais não foram reportados casos de comportamento 
suspeito foram ignoradas para efeitos de teste. 

Categorias de produtos com casos reportados categorizados como "conformes" ou "não-
conformes" no âmbito do projeto ANTICSS 
Os parceiros do projeto analisaram todos os casos reportados de comportamento suspeito e 
acordaram nas categorizações de "circunvenção" ou "efeitos de risco" de acordo com as definições 
do projeto ANTICSS; no final alguns casos foram classificados como "conformes" ou "não 
conformes" e não foram mais acompanhados no projeto. A equipa decidiu focar-se apenas nos 
casos classificados como "circunvenção" e "efeitos de risco". 

  

 
18 Para mais informações ver: Relatório do Resultado D13 (D3.3): Lista de grupos de produtos a testar. 
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Critérios de seleção para as categorias de produtos a testar no âmbito do projeto ANTICSS 
Depois de considerados os critérios de exclusão, os seguintes critérios de seleção foram aplicados 
para as restantes categorias de produtos de modo a ficar uma lista de dez categorias de produtos. 

 Categorias de produtos com casos classificados como suspeitos de “circunvenção” (consultar 
a secção 3.1): Todos os casos reportados categorizados como suspeitos de "circunvenção" pela 
equipa do projeto ANTICSS foram selecionados para posterior análise nos laboratórios. 

 Categorias de produtos com casos classificados como suspeitos de “efeitos de risco” (secção 
3.2): Para os casos reportados categorizados como suspeitos de "efeitos de risco", foi aplicada 
uma abordagem semiquantitativa para classificar as categorias de produtos. Os parâmetros 
escolhidos foram: o número de casos de "efeitos de risco", a capacidade de testes laboratoriais 
no âmbito do consórcio ANTICSS e a existência de etiqueta energética para o produto como 
fator multiplicador que representa relevância para o consumidor. 

 Representação de agrupamentos de categorias de produtos: Os agrupamentos de categorias 
de produtos definidos no projeto ANTICSS são os seguintes: equipamentos eletrónicos, de 
aquecimento, arrefecimento, eletrodomésticos, iluminação e de aplicação industrial. As 
categorias de produtos do mesmo agrupamento possuem semelhanças em termos de 
comportamento do produto, modo de funcionamento ou tipo de combustível utilizado. Testar 
categorias de produtos de agrupamentos diferentes permitiu uma melhor compreensão das 
práticas de "circunvenção" em todos os grupos de produtos regulados pela Conceção Ecológica 
(Ecodesign) ou Etiquetagem Energética. 

Das dez categorias de produtos inicialmente selecionadas para ensaio com a abordagem acima 
referida (aquecedores de ambiente, televisões, ar condicionado, frigoríficos domésticos, 
congeladores domésticos e frigoríficos congeladores, máquinas de lavar loiça domésticas, máquinas 
de lavar roupa doméstica, máquinas de secar roupa domésticas, aquecedores de combustível sólido 
e fornos domésticos), duas categorias de produtos não foram tidas em conta devido, num caso, aos 
produtos com as características técnicas exigidas não estarem disponíveis (frigoríficos domésticos) 
e no outro caso reportado por ter sido classificado como "não-conforme" após reavaliação 
escrutinada (aquecedores locais de combustível sólido). 

4.1.2.2 Procedimento de seleção do "modelo", aplicado no âmbito do projeto ANTICSS 

O procedimento de seleção de modelos descrito a seguir foi aplicado no âmbito do projeto ANTICSS 
para encontrar especificamente os produtos com elevada probabilidade de terem um 
comportamento de "circunvenção". Este método utilizou uma combinação dos modelos 
identificados com suspeita de "circunvenção" e de "efeitos de risco" identificados em relatórios 
anteriores e uma seleção semialeatória baseada em critérios técnicos e caraterísticas que pudessem 
maximizar as possibilidades de identificar a "circunvenção". 

De acordo com o plano de financiamento do projeto ANTICSS para cada uma das categorias de 
produtos selecionadas, foram selecionados três modelos. Para evitar redundâncias desnecessárias, 
foi necessário assegurar que os três modelos não fossem demasiado semelhantes (por exemplo: 
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variações do mesmo modelo de produto dentro da mesma marca) ou equivalentes (por exemplo: o 
mesmo modelo vendido sob diferentes marcas/modelos). 

Os modelos selecionados tiveram de ser suficientemente fáceis de adquirir e acessíveis através de 
entrega normal no país onde se localizavam as instalações de ensaio para reduzir os riscos de danos 
no transporte e outros riscos associados. Os modelos tinham ainda de estar disponíveis aquando 
do momento de aquisição dos produtos e idealmente tinham de estar ainda disponíveis após a 
conclusão do projeto. 

Os modelos com uma classe de eficiência energética mais elevada foram privilegiados como parte 
do exercício, uma vez que foram considerados como estando mais suscetíveis a práticas de 
"circunvenção" devido a uma maior pressão sobre o fabricante para alcançar o melhor 
posicionamento possível destes modelos.  

Descrição da metodologia para a seleção de modelos no projeto ANTICSS19 

A implementação de uma abordagem específica, direcionada ou semialeatória, foi aplicada caso a 
caso, dependendo principalmente da informação de enquadramento e da análise de peritos 
disponível. Enumeramos a seguir os princípios gerais aplicados: 

1. Foi implementada uma seleção específica nos casos em que marcas e/ou modelos 
específicos tinham sido identificados na consulta das partes interessadas feita pelo projeto 
ANTICSS. 

2. Em alternativa, quando no caso reportado não foi recomendada nenhuma marca/modelo 
específico, foi aplicada uma seleção "semialeatória". O principal foco de pesquisa foram as 
características técnicas ou as peculiaridades associadas ao alegado ato suspeito de 
"circunvenção" ou "efeito de risco". Os laboratórios de ensaio apoiaram com a sua 
experiência e conhecimentos para avaliar as características técnicas.  

3. Finalmente, se as abordagens anteriores ainda não tivessem delimitado a lista de pré-
seleção necessária, utilizaram-se outros critérios de seleção baseados no julgamento de 
peritos e, se necessário, na aleatoriedade total. 

A sequência para a seleção final de três modelos dentro do projeto ANTICSS foi implementada 
através dos seguintes passos, tendo em conta as considerações acima descritas: 

 
19 Para mais informações consulte: Relatório do Resultado D15 (D4.2): Procedimento de seleção dos modelos para 

ensaios alternativos; https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-
selection_final.pdf 
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Figura 7: Metodologia para a seleção dos modelos a testar. 

 Passo #1: Utilização de sítios web para comparação de produtos existentes e a operar em 
vários países da UE (por exemplo, Idealo nos casos de Espanha e Alemanha) para encontrar 
produtos no país onde se encontra localizado o laboratório de ensaios. Estes sítios com 
comparações alargadas de produtos online incluem filtros disponíveis para facilitar a seleção 
do produto.  

 Passo #2: Filtragem de características técnicas ou requisitos de informação identificados 
pelos laboratórios de ensaio/peritos como possível indicação de “circunvenção”. A 
experiência e o conhecimento dos laboratórios de ensaio, e de outros parceiros do projeto, 
permitiram, no módulo de trabalho WP4 do projeto ANTICSS, ao conceber os métodos de 
ensaio alternativos não só definir as categorias finais de produtos a testar, como também 
tirar conclusões fundamentais sobre as especificidades dos produtos para facilitar a seleção 
do modelo. Neste sentido, os laboratórios identificaram - sempre que possível - as principais 
características técnicas ou requisitos de informação específicos para se concentrarem na 
seleção do modelo específico com base nos casos registados de "circunvenção" e "efeitos 
de risco". Além disso, foram privilegiados modelos com a presença de componentes que 
aumentassem o risco potencial de “circunvenção” (por exemplo, eletrónica, inteligência, 
sensores, presença de programas, modos e/ou configurações suspeitos) e modelos que 
revindicavam um elevado desempenho energético (por exemplo, A+++).  

 Passo #3: Filtragem para a disponibilidade do produto no mercado, tendo em conta a data 
de colocação no mercado (ou seja, favorecendo os produtos que foram introduzidos no 
mercado em 2019 ou 2018) e disponibilidade para compra num retalhista localizado no país 
do laboratório de ensaios para garantir tempos mínimos de transporte e minimizar o risco 
de danos. 

 Passo #4: Verificação de qualidade. Validação manual para garantir, entre outros aspetos, 
que os modelos da lista de pré-seleção não são simples variações do mesmo modelo, 
verificação dos documentos e informações obrigatórias para garantir que os filtros aplicados 
nos passos #1 e #2 estão corretos, que os modelos existem em stock, etc. 
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Seleção de modelos a partir da lista de pré-seleção (quando apropriado) 

Nos casos em que a seleção resultante incluía mais de três modelos, foi efetuada uma nova seleção 
manual com base nos seguintes critérios: 

 Pelo menos três marcas e fabricantes diferentes (se possível); 
 Preços dos modelos dentro de limites razoáveis;20 
 Avaliação de peritos sobre o potencial de “circunvenção” (com base na declaração do produto, 

classe energética, características, comparação com outros produtos similares e outros aspetos 
relevantes). 

Se a lista de pré-seleção resultante ainda incluísse um grande número de modelos, a escolha final 
dos três modelos foi então feita por seleção aleatória. 

Critérios de enquadramento não tidos em conta para a seleção do modelo 

Os critérios a seguir foram igualmente discutidos pela equipa do projeto ANTICSS para serem 
considerados na seleção dos modelos, mas acabaram por não ser tidos em conta devido às razões 
descritas na tabela a seguir. 

Tabela 1: Critérios que não foram tidos em conta na seleção dos modelos. 

Critérios Justificação para a exclusão do procedimento de seleção 

Marcas com histórico de 
fraude ou com um elevado 
nível de não-conformidade 

O critério foi considerado demasiado incerto para os objetivos do projeto. Pode 
também acontecer, que devido ao histórico identificado, os fabricantes de marcas 
suspeitas já tenham tomado medidas. O objetivo do projeto ANTICSS era centrar-
se em critérios técnicos. Este critério foi aplicado para a seleção das categorias de 
produtos, mas não para o(s) modelo(s) específicos. 

Marcas e/ou modelos com 
elevada quota de mercado, por 
exemplo, face ao seu maior 
potencial de impacto no uso de 
energia em comparação com 
modelos com baixos volumes 
de vendas e também devido à 
exposição aos consumidores 

Não era viável incorporar este tipo de dados na metodologia de seleção geral devido 
à falta de dados gratuitos e disponíveis publicamente sobre as quotas de mercado.  

Marcas e modelos em 
segmentos de preço elevado 

Considerou-se não ser relevante visar apenas um segmento específico de preços, 
uma vez que os preços dependem de muitos aspetos e não apenas da eficiência. Em 
geral, os modelos de elevada eficiência/desempenho também estão num segmento 
elevado do mercado, embora não necessariamente no mais elevado. 

 
20 Uma média de 1.500 € por unidade incluindo os custos de compra e logística, como referido no Acordo de 
Financiamento do projeto ANTICSS. 



 

 

Orientações e ferramentas para as MSA 
abordarem a “circunvenção” 

32 

32 
Cofinanciado pelo Horizonte 2020 
Programa da União Europeia 

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia sob o Contrato de Financiamento Número: 785122 
Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo deste documento. Ele não reflete necessariamente a opinião da União Europeia. 
Nem a EASME nem a Comissão Europeia são responsáveis pela utilização que possa ser feita desta informação. 

Critérios Justificação para a exclusão do procedimento de seleção 

Marcas e modelos em 
segmentos de baixo preço 

Considerou-se não ser relevante visar apenas um segmento específico de preços, 
uma vez que os preços dependem de muitos aspetos, não apenas da eficiência. 
Além disso, o custo da introdução de um sistema de “circunvenção” não será 
recuperado através de preços de compra mais baixos, o que limita o benefício 
económico da burla especificamente através de “circunvenção”. 

Marcas e modelos com baixo 
desempenho energético (por 
exemplo, classe energética 
baixa) 

A “circunvenção” em classes energéticas de baixo nível é improvável, uma vez que 
o benefício da burla especificamente através da “circunvenção” é limitado. Os 
atuais níveis de requisitos mínimos da Conceção Ecológica e de Etiquetagem 
Energética são relativamente fáceis de alcançar para a maioria dos produtos (estão 
em vigor há vários anos e o mercado apresenta muitos produtos nas classes de 
eficiência superior). 

4.2 Verificação de conformidade da "circunvenção" 

4.2.1 Conformidade técnica  

A verificação feita pelas MSA de que um produto cumpre os requisitos da legislação aplicável divide-
se entre a conformidade "formal" (requisitos administrativos como, por exemplo, documentação, 
marcações, etc.) e a conformidade "técnica" (requisitos essenciais). Dado que a "circunvenção" está 
intimamente ligada ao ensaio, a equipa do projeto ANTICSS realizou testes laboratoriais para 
abordar a "circunvenção" nos modelos dos produtos selecionados em conjunto com uma avaliação 
aprofundada dos textos e normas regulamentares. 

LIMITAÇÕES À APLICABILIDADE DAS NORMAS HARMONIZADAS PARA DETETAR A “CIRCUNVENÇÃO” 

Os regulamentos de Ecodesign e de Etiquetagem Energética especificam o procedimento de 
verificação para efeitos de Vigilância do Mercado e indicam os métodos e os cálculos de medição. 
Considera-se que os modelos testados de acordo com normas harmonizadas ou métodos de última 
geração cumprem os requisitos aplicáveis se os valores determinados (os parâmetros relevantes 
medidos nos testes e os valores calculados a partir dessas medições) cumprirem as respetivas 
tolerâncias de verificação tal como indicado nas tabelas dos Anexos de Verificação relevantes.No 
entanto, ao avaliar a "circunvenção”, o procedimento habitual de verificação não é adequado para 
o efeito. Como já foi referido no ponto 3.4.1, a "circunvenção" vai para além da "não-conformidade" 
regular, sendo mais difícil de detetar. Em caso de “circunvenção”, à primeira vista o produto 
aparenta cumprir todos os requisitos quando testado com a norma harmonizada ou o método 
transitório aplicável. No entanto, isto acontece porque o próprio produto ou as suas configurações 
foram manipuladas com o objetivo de “circunvenção” ou de exploração das lacunas 21 das normas, 

 
21  Quando um modelo foi desenhado para ser capaz de detetar que está a ser testado e reagir especificamente, 

alterando automaticamente o seu desempenho durante o teste (ver a alínea a) da definição de “CV” do projeto 
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ou seja, os resultados dos testes são influenciados de forma a revelarem-se mais favoráveis 
precisamente nas condições de ensaio normalizadas. 

Por esta razão, é muito difícil detetar um comportamento de “circunvenção” com os métodos de 
medição padrão harmonizados para os regulamentos. 

Por conseguinte, a equipa do projeto ANTICSS concluiu que é necessário adaptar o procedimento 
de ensaio normalizado para a deteção de "circunvenção". Condições de ensaio diferentes das que 
constam das normas harmonizadas têm de ser determinadas e, subsequentemente, devem ser 
desenvolvidos e aplicados métodos de ensaio alternativos para podermos detetar se ocorrem ou 
não comportamentos de "circunvenção" ou "efeitos de risco". 

No entanto, a equipa do projeto ANTICSS usou os resultados e condições em conformidade com a 
norma harmonizada como referência para a comparação com os resultados obtidos através da 
aplicação de um ensaio alternativo (ver secção 4.2.2). 

Isenção de responsabilidade: O âmbito do projeto ANTICSS era definir, detetar a presença e encontrar 
formas de evitar, no futuro, a "circunvenção" e os "efeitos de risco". O projeto não tinha como objetivo a 
verificação da conformidade dos modelos selecionados para ensaios laboratoriais. A este respeito, a equipa 
do projeto ANTICSS evitou, intencionalmente, a utilização de expressões como "verificação de 
conformidade" ou "conformidade do modelo". 

Quando os resultados dos ensaios laboratoriais efetuados utilizando uma norma harmonizada se desviarem 
dos valores declarados para os parâmetros envolvidos mais do que a tolerância de verificação estabelecida, 
o modelo é indicado como "não-conforme", no caso contrário, o modelo é indicado como "conforme". 
Apenas os parceiros que são MSA do projeto ANTICSS, a quem os resultados dos testes foram encaminhados, 
serão responsáveis por qualquer decisão sobre o lançamento de uma ação para verificar a conformidade dos 
modelos (fora do âmbito do projeto). 

Para os modelos que se revelarem "não-conformes" com os requisitos dos regulamentos de Conceção 
Ecológica e de Etiquetagem Energética de acordo com os resultados dos ensaios do procedimento padrão 
harmonizado, foram ainda assim, aplicados os procedimentos de ensaio alternativos do projeto ANTICSS 
(consultar a secção Erro! A origem da referência não foi encontrada.) e os resultados dos ensaios 
harmonizados e do procedimento de ensaio alternativo foram analisados em termos de desvios 
significativos. 

 
ANTICSS na secção 3.1) com o objetivo de alcançar um nível mais favorável para qualquer um dos parâmetros 
especificados;  
ou quando os produtos são especificamente pré-configurados ou alterados manualmente, de forma a afetar o 
desempenho e/ou o consumo de recursos durante o teste (ver a alínea b) da definição de “CV” do projeto ANTICSS na 
secção 3.1); 
ou quando a pré-configuração de um produto altera o seu comportamento durante um curto período após se colocar 
um produto em serviço (ver a alínea c) da definição de “CV” do projeto ANTICSS na secção 3.1), os produtos parecem 
estar em conformidade com os requisitos legais quando testados nas condições de ensaio padrão harmonizado. 
A mesma situação pode ocorrer se lacunas ou debilidades específicas nas normas e/ou legislação forem exploradas, 
situação designada como de "efeitos de risco" (secção 3.2) no projeto ANTICSS. 
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4.2.2 Ensaios laboratoriais de acordo com métodos de ensaio alternativos 

4.2.2.1 Critérios gerais para o desenvolvimento de métodos de ensaio alternativos para abordar a 
“circunvenção” 

Quando as Autoridades de Vigilância do Mercado (MSA) abordam especificamente a “circunvenção” 
na sua avaliação de conformidade, quer devido a uma suspeita adquirida ou reportada de um 
comportamento estranho do produto, quer como objeto de princípio da sua investigação (ver, por 
exemplo, a Figura 7 na secção 4.1.1 com alguns comportamentos suspeitos detetados no âmbito do 
projeto ANTICSS), o primeiro passo seria selecionar um procedimento de ensaio existente ou 
desenvolver um novo procedimento de ensaio alternativo para abordar o comportamento de 
“circunvenção” em causa. 

Num procedimento de ensaio alternativo apenas os aspetos das condições de ensaio normalizadas 
considerados propensos a manipulação ou sob suspeita de manipulação devem ser ligeiramente 
alterados. Simultaneamente, os métodos de ensaio alternativos devem continuar a ser concebidos 
o mais próximo possível das normas harmonizadas a fim de assegurar a comparabilidade entre os 
dois conjuntos de resultados da medição. O projeto ANTICSS considera que, se o método de 
medição alternativo conduzir a alterações inexplicáveis nos resultados da medição, tal pode indicar 
que o produto pode ter sido especificamente alterado para detetar as condições de ensaio padrão 
harmonizado ou manipulado para otimizar o seu comportamento perante essas condições. 

Os critérios para o desenvolvimento de procedimentos de ensaio alternativos para abordar a 
“circunvenção” são, entre outros, os seguintes: 

 O objetivo dos métodos de ensaio alternativos é a deteção de alterações inexplicáveis nos 
resultados da medição devido a uma (ligeira) variação de, preferencialmente, apenas uma 
condição de ensaio que possa indicar um comportamento de “circunvenção” do produto 
testado; 

 Os procedimentos de ensaio alternativos devem ser concebidos o mais próximo possível dos 
procedimentos-normalizados, a fim de assegurar uma comparabilidade suficiente com os 
resultados da medição inicial em condições normalizadas; 

 Os procedimentos de ensaio alternativos devem ser fáceis de aplicar pelas MSA e pelos 
laboratórios de ensaio, não implicando demasiados encargos adicionais em relação ao esforço 
de ensaio e aos custos em comparação com os ensaios de acordo com a norma harmonizada. 
Por razões de eficiência, o uso de métodos de ensaio alternativos existentes deve ser encorajado 
em comparação com a criação de novos métodos. É de notar que, para além dos exemplos 
derivados do projeto ANTICSS22, existem várias outras organizações ou projetos de investigação 
dentro da UE que propõem tais procedimentos tal como, por exemplo, o Projeto H2020 
EEPLIANT, o laboratório de ensaio Regent, etc. No entanto, é de notar que os métodos de teste 

 
22 Para mais informações, consulte o Relatório do Resultado D14 (D4.1): Métodos e abordagens alternativas de ensaio 
para revelar a “circunvenção” em relação à Conceção Ecológica e Rotulagem Energética da UE ou: https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf 
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alternativos para abordar especificamente a “circunvenção” podem diferir dos métodos de 
ensaio que foram desenvolvidos alternativamente por outras organizações para melhor 
refletirem as condições de utilização dos produtos na vida real com o objetivo de abordar a falta 
de representatividade de alguns ensaios normalizados - nestes casos, esses métodos de ensaio 
alternativos podem variar significativamente das normas harmonizadas atuais (consultar a 
secção 3.4.2). 

 Periodicamente, as normas de ensaio alternativas aplicadas devem ser alteradas para abordar a 
“circunvenção”, de modo a evitar que os fabricantes com intenções de fazer “circunvenção”, 
possam adaptar os seus produtos aos procedimentos de ensaio alternativos já conhecidos. 

DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE MÉTODOS DE ENSAIO ALTERNATIVOS PELAS MSA E PELOS LABORATÓRIOS DE ENSAIO 

Devem ser desenvolvidos métodos de ensaio alternativos, caso a caso, dependentes do tipo de 
comportamento suspeito de um produto. É aconselhável que o desenvolvimento de métodos de 
ensaio alternativos para abordar a “circunvenção” seja realizado com estreita cooperação entre as 
MSA e os peritos técnicos dos laboratórios de ensaio acreditados, com as MSA a fornecerem 
pormenores sobre o comportamento suspeito em causa na avaliação da conformidade, bem como 
a serem responsáveis pelas medidas de acompanhamento em caso de “não-conformidade” do ou 
dos produtos testados, e tendo em conta que os laboratórios de ensaio são experientes nos 
parâmetros técnicos do produto eventualmente subjacentes e as possibilidades de adaptação das 
condições de ensaio harmonizadas.  

Pode haver um ou mais testes alternativos aplicáveis para cada categoria de produto. Por vezes, 
tem de ser efetuado mais do que um método de ensaio alternativo para um caso suspeito. Na 
maioria dos casos, o desenvolvimento de procedimentos alternativos de medição é um processo 
iterativo de variação de parâmetros únicos, medição do consumo de recursos e/ou desempenho de 
um produto, e posteriormente uma interpretação completa dos resultados da medição. 

No âmbito do projeto ANTICSS, os laboratórios de ensaio constataram que o método de ensaio 
alternativo originalmente desenvolvido nem sempre era o mais adequado para detetar o 
comportamento de “circunvenção” por diferentes razões. Se, por exemplo, os resultados da 
medição não forem os expectáveis ou ainda não forem claros, os métodos de ensaio alternativos 
têm de ser ligeiramente adaptados e os testes têm de ser repetidos a fim de gerar mais pontos de 
dados para o mesmo parâmetro a fim de tornar a interpretação dos resultados mais robusta. Noutro 
exemplo, os laboratórios de ensaio perceberam, durante os ensaios, que o método de ensaio 
alternativo inicialmente desenvolvido se desviou demasiado da norma harmonizada, levando a 
resultados de medição pouco claros que eram difíceis de interpretar em termos de "circunvenção".  

Alguns laboratórios, por exemplo, desenvolveram e utilizam ferramentas de simulação que facilitam 
a alteração ligeira de certos parâmetros das condições de ensaio num processo automatizado.  

Quando os resultados dos ensaios alternativos estiverem disponíveis, a cooperação entre as MSA e 
os laboratórios de ensaio deve continuar a ter como objetivo a interpretação completa e legalmente 
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viável dos resultados, especialmente se os desvios das medições entre o procedimento de ensaio 
alternativo e as normas harmonizadas não puderem ser claramente atribuídos a eventuais 
comportamentos de "circunvenção" por exemplo, por serem consequência de “desvios esperados” 
(consultar a secção 4.2.3.2 a seguir). 

4.2.2.2 Exemplos do projeto ANTICSS para métodos de ensaio alternativos de abordagem da 

“circunvenção” em ensaios laboratoriais 

No âmbito do projeto ANTICSS, para os casos selecionados de comportamento suspeito em 
diferentes categorias de produtos (consultar a secção 4.1.2), foram desenvolvidos métodos de 
ensaio e abordagens alternativas para revelar o comportamento de “circunvenção” no contexto dos 
regulamentos de Ecodesign e de Etiquetagem Energética da UE. A Tabela 2 descreve alguns 
exemplos gerais de como os procedimentos de ensaio alternativos do projeto ANTICSS abordam 
especificamente o comportamento de "circunvenção" ou os "efeitos de risco". Uma descrição mais 
pormenorizada destes procedimentos de ensaio alternativos pode ser encontrada em outros 
relatórios do projeto ANTICSS23.  

Tabela 2: Exemplos gerais de procedimentos alternativos de ensaio do projeto ANTICSS 

Condição do ensaio 
normalizado Circunvenção potencial 

Método de teste alternativo do 
projeto ANTICSS 

Condições ambientais 
relativamente estáveis (por 
exemplo, gamas estreitas 
para os intervalos de 
tensão, frequência ou 
temperatura) 

Os produtos podem ser programados de forma 
a detetar a realização do ensaio e a alterar 
automaticamente o seu desempenho para 
obter resultados mais favoráveis 
especificamente durante as condições de 
ensaio normalizadas. 

Ligeira variação das condições 
ambientais. Exemplos do projeto 
ANTICSS: secadores de roupa 
domésticos, máquinas de lavar 
roupa domésticas, frigoríficos 
domésticos e congeladores. 

Ensaios com cargas fixas 
(poucos pontos de carga 
especificados nas condições 
de ensaio normalizado) 

Os produtos podem ser programados de forma 
a detetar estes pontos de carga padrão e a 
alterar automaticamente o desempenho para 
obter resultados mais favoráveis 
especificamente durante as condições de 
ensaio normalizado.  

Ligeira variação dos pontos de 
carga padrão. Exemplos do 
projeto ANTICSS: máquinas de 
lavar roupa. 

 
23 Para uma descrição pormenorizada dos métodos de ensaio alternativos ANTICSS originalmente desenvolvidos, 
consulte: https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-
procedures_final.pdf; para os métodos de ensaio alternativos aplicados nos ensaios ANTICSS de produtos, consulte os 
relatórios de teste, disponíveis em https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables   
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Condição do ensaio 
normalizado 

Circunvenção potencial 
Método de teste alternativo do 
projeto ANTICSS 

Possibilidade de instruções 
ou acessórios específicos 
aplicáveis apenas no ensaio 
normalizado 

Os produtos só podem atingir os parâmetros de 
desempenho declarados com o cumprimento 
de instruções específicas. 

Testar sem ou com instruções ou 
acessórios específicos 
ligeiramente alterados. Exemplos 
do projeto ANTICSS: máquinas de 
lavar louça domésticas, 
frigoríficos congeladores 
domésticos, secadores de roupa 
domésticos, fornos. 

Testes com configurações 
de fábrica 

Os produtos podem ser programados de forma 
a obter resultados mais favoráveis 
especificamente nas configurações iniciais de 
fábrica durante as condições de ensaio 
normalizado, não podendo estes resultados ser 
alcançados após a alteração das configurações 
pela primeira vez no menu e após ser feita a 
reposição para as definições de fábrica. 

Testes com ligeiros desvios às 
configurações de fábrica e teste 
posterior após a reposição das 
configurações de fábrica. 
Exemplo do projeto ANTICSS: 
Televisores. 

Separação dos ensaios da 
eficiência energética dos 
ensaios de medição do 
desempenho 

Os produtos podem ser programados de forma 
a detetar que estão em teste e a serem 
otimizados para obter resultados mais 
favoráveis especificamente no que respeita à 
eficiência energética, reduzindo ou não 
cumprindo o desempenho do produto durante 
esse ciclo de ensaio (separado).  

Testar o desempenho do produto 
também durante o ciclo de teste 
de eficiência energética. Exemplo 
do projeto ANTICSS: Fornos. 

Produtos baseados em 
ciclos que têm de ser 
testados para um número 
definido de ciclos de ensaio, 
tal como especificado nas 
normas relacionadas 

Os produtos podem ser programados para 
executar o número predefinido de ciclos com 
um consumo significativamente menor de 
recursos e a alterar automaticamente as 
propriedades após o número de ciclos padrão. 

Testar um certo número de ciclos 
para além do número definido de 
ciclos na norma. 

Não testado no âmbito do 
projeto ANTICSS.  

 

Limitações à aplicação de procedimentos de ensaio alternativos para verificação da conformidade 

Deve notar-se que, face ao quadro legal existente segundo o qual os valores declarados para o cumprimento 
dos requisitos de Conceção Ecológica e Etiquetagem Energética devem ser medidos e calculados com base 
nas normas harmonizadas, nos números de referência que tenham sido publicados para o efeito no Jornal 
Oficial da União Europeia e em outros métodos fiáveis, rigorosos e reproduzíveis, que tenham em conta o 
estado da arte geralmente reconhecido, a utilização de "outros métodos de medição" – tal como os métodos 
de ensaio alternativos do projeto ANTICSS – necessita de clarificação legal. 

Por exemplo, o projeto ANTICSS não pode garantir que os métodos de ensaio alternativos propostos e 
aplicados produzam resultados com a mesma repetibilidade e reprodutibilidade que as normas 
harmonizadas. No entanto, de acordo com os peritos do projeto ANTICSS, os desvios especificamente 
escolhidos e bem documentados dos métodos de ensaio do projeto ANTICSS relativamente às normas 
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harmonizadas não resultaram geralmente em desvios substanciais dos resultados obtidos nos testes 
efetuados de acordo com as condições de ensaio padrão harmonizado. Por conseguinte, a equipa do projeto 
ANTICSS considerou que a norma harmonizada e os métodos de ensaio alternativos, bem como os resultados 
dos ensaios obtidos, embora não utilizáveis para a verificação da conformidade, eram, em princípio, 
amplamente comparáveis, pelo menos para os objetivos do projeto.  

4.2.3 Análise e interpretação dos resultados dos testes para avaliação da 
"circunvenção" 

4.2.3.1 Abordagem ANTICSS: utilização das tolerâncias de verificação para avaliar a importância dos desvios como 
indicador para os potenciais comportamentos de "circunvenção" ou no "limiar de circunvenção" 

No âmbito do projeto ANTICSS, os resultados da medição dos procedimentos de ensaio alternativos 
realizados pelos laboratórios de ensaio foram comparados com os valores declarados pelo 
fabricante (ensaios de avaliação da conformidade), bem como, com os resultados da medição dos 
ensaios realizados pelos mesmos laboratórios de ensaio utilizando a norma harmonizada. As 
"tolerâncias de verificação" relacionadas com os parâmetros testados, para efeitos de vigilância do 
mercado, tal como previsto nos regulamentos de Conceção Ecológica e Etiquetagem Energética da 
respetiva categoria de produtos foram utilizadas no projeto ANTICSS como referência para 
determinar a significância do desvio entre os resultados obtidos nas condições de ensaio 
"normalizadas" e nas condições do ensaio "alternativo". 

Em geral, se o desvio entre os valores obtidos nos ensaios de acordo com a norma harmonizada e 
os valores obtidos no método de ensaio alternativo, exceder as tolerâncias de verificação 
estabelecidas nos regulamentos de Conceção Ecológica e/ou Etiquetagem Energética, é 
considerado um resultado de ensaio alternativo “significativo” e, por conseguinte, vale a pena uma 
análise/interpretação específica para compreender se esse desvio é consequência de um 
comportamento de "circunvenção" ou , se tiver sido inicialmente considerado como um “efeito de 
risco”, como estando no "limiar de circunvenção". 

No quadro seguinte, o desvio entre o método de teste alternativo e o ensaio padrão harmonizado 
é apresentado como uma fórmula.  

∆  = 𝑀𝑅 é     − 𝑀𝑅      

𝑠𝑒 ∆  > 𝑉𝑇 → "𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜" 

total Desvio final (por exemplo: consumo de energia [kWh/ciclo], [kWh]; consumo de água 
[L/ciclo]; etc.). 

MR Resultado da medição (por exemplo: consumo de energia [kWh/ciclo], [kWh]; consumo 
de água [L/ciclo]; etc.). 

VT Tolerâncias de Verificação (dos regulamentos relevantes) (por exemplo: [%] do 
𝑀𝑅     , valor absoluto [x W], etc.).  
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A Figura 8 a seguir apresenta uma representação gráfica da fórmula descrita acima e ainda um 
exemplo para melhor compreensão. 

 

Figura 8: Abordagem ANTICSS para a utilização de tolerâncias de verificação para avaliar a 
importância dos desvios como indicador do potencial comportamento de "circunvenção" ou de 
"limiar de circunvenção". 
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UTILIZAÇÃO DE TOLERÂNCIAS DE VERIFICAÇÃO PARA AVALIAR A SIGNIFICÂNCIA DOS DESVIOS TENDO EM CONTA OS 

"DESVIOS ESPERADOS” 

Durante a aplicação de procedimentos de ensaio alternativos, podem ocorrer algumas diferenças 
nos resultados da medição devido às configurações específicas de determinadas condições de 
ensaio serem diferentes em comparação com as respetivas normas harmonizadas. 

Por exemplo, ao testar produtos de refrigeração, o ensaio em laboratório é feito de acordo com a 
norma harmonizada EN IEC 62552:2013 sob uma temperatura ambiente de 25°C. Se, de acordo com 
um procedimento de ensaio alternativo, o teste for feito sob uma temperatura ambiente diferente, 
é óbvio que nestas condições alteradas, o consumo de energia será diferente simplesmente devido 
às leis da física. Temperaturas ambiente mais elevadas requerem um maior consumo de energia 
para arrefecer o interior de um frigorífico ( ∆ =  ∆  − ∆ ), enquanto que 
temperaturas ambiente mais baixas requerem menos consumo de energia (∆  =  ∆  +
 ∆ ). Este tipo de desvio entre os resultados da medição com a norma harmonizada e o 
método de teste alternativo é um desvio "esperado" que não é atribuível à influência de 
"circunvenção" e, portanto, tem de ser excluído como indício de “circunvenção”. 

A fórmula seguinte reflete esse desvio ajustado tendo em conta os desvios "esperados" entre os 
resultados da medição com o método de ensaio alternativo e os resultados da medição com o ensaio 
padrão harmonizado. 

∆  = 𝑀𝑅 é     − 𝑀𝑅      
∆  =  ∆  ±  ∆  

𝑖𝑓 ∆  > 𝑉𝑇 → "𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜" 

MR Resultado da medição (por exemplo: consumo de energia [kWh/ciclo], [kWh]; consumo 
de água [L/ciclo]; etc.). 

VT Tolerâncias de verificação (por exemplo: [%] do 𝑀𝑅     , valor 
absoluto [x W], etc.). 

total Diferença entre os resultados das medições com o método de ensaio alternativo e com 
o ensaio padrão (harmonizado) (por exemplo: consumo de energia [kWh/ciclo], [kWh]; 
consumo de água [L/ciclo]; etc.).

esperado Desvio "esperado" (por exemplo: consumo de energia [kWh/ciclo], [kWh]; consumo de 
água [L/ciclo]; etc.). 

ajustado Desvio final ajustado (por exemplo: consumo de energia [kWh/ciclo], [kWh]; consumo 
de água [L/ciclo]; etc.) 

A Figura 9 apresenta uma representação gráfica da fórmula descrita acima e ainda um exemplo para 
melhor compreensão. 
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Figura 9: Abordagem ANTICSS para a utilização de tolerâncias de verificação tendo em conta os 
desvios "esperados" para avaliar a importância dos desvios como indicadores do potencial 
comportamento de "circunvenção" ou de "limiar de circunvenção". 

Tem de ser mencionado que a dificuldade desta abordagem é a definição de "comportamento 
esperado" ou de "desvio esperado". Com efeito, a relação entre os valores medidos dos parâmetros 
envolvidos e os desvios das condições de teste é, na maioria dos casos, desconhecida com a precisão 
suficiente para fornecer resultados imediatamente utilizáveis quando aplicados na fórmula descrita 
acima. Assim, a decisão final entre considerar um comportamento suspeito como evidência de um 
comportamento de “circunvenção” ou apenas um comportamento das características específicas 
dessa máquina/tecnologia, não pode basear-se exclusivamente na fórmula sugerida, mas tem de 
ser cuidadosamente escrutinada e interpretada (consultar secção 4.2.3.2). 

4.2.3.2 Interpretação final dos resultados dos ensaios 

A interpretação dos resultados dos ensaios pela equipa do projeto ANTICSS baseia-se nas definições 
de “circunvenção” e de “efeitos de risco” apresentadas nas secções 3.1 e 3.2. 

A figura seguinte apresenta o entendimento subjacente para os modelos de categorização testados 
no âmbito do projeto ANTICSS. Tal como descrito na secção 3.3 e sintetizado na Figura 10, o projeto 
ANTICSS distingue entre o nível geral ("Caso") detetado ou reportado, e o nível do produto, ou seja, 
os resultados dos testes para os modelos testados no âmbito do projeto ANTICSS. Embora o ato de 
“circunvenção” possa não ser encontrado no modelo testado, o caso geral pode ser considerado 
aplicável a outros modelos da categoria de produto que ainda não tenham sido testados. 

Se o desvio entre os valores obtidos após terem sido conduzidos os ensaios de acordo com a norma 
harmonizada e os resultados obtidos nos ensaios com o método de ensaio alternativo, exceder as 
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tolerâncias de verificação estabelecidas nos regulamentos de Ecodesign e/ou de Etiquetagem 
Energética, o resultado do ensaio alternativo é considerado "significativo". É necessária uma 
interpretação final para decidir se esse desvio é consequência de um comportamento de 
"circunvenção", ou seja, se o produto testado deve ser considerado “não-conforme”, ou - se 
inicialmente considerado como um “efeito de risco”- deve ser considerado "limiar de circunvenção". 

 
Figura 10: Categorização do projeto ANTICSS dos modelos testados relativamente ao 
comportamento de “circunvenção” e de “limiar de circunvenção". 

A interpretação correta, ou no limite, legalmente viável dos resultados dos ensaios é da maior 
importância, mas, ao mesmo tempo, continua a ser a tarefa mais difícil.  
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INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEIS CAUSAS PARA OS DESVIOS NOS RESULTADOS DOS ENSAIOS 

Os aspetos seguintes devem ser investigados para compreender melhor as razões para os desvios 
entre os resultados dos ensaios antes de ser elaborada a decisão final sobre cada comportamento 
específico. 

 “Desvios esperados (esperado)” devido a diferenças metodológicas entre métodos de ensaio 
alternativos e as normas harmonizadas. A este respeito, é de notar que se constatam 
geralmente desvios mais elevados que não podem ser atribuídos a “circunvenção”, 
especialmente quando as temperaturas são ajustadas. Por exemplo, os ensaios laboratoriais dos 
produtos de refrigeração são efetuados de acordo com a norma harmonizada EN IEC 
62552:2013 de acordo com a qual devem ser alcançadas determinadas temperaturas no 
compartimento nas condições de ensaio definidas. Se, por exemplo, de acordo com um 
procedimento de ensaio alternativo, as temperaturas a serem atingidas no compartimento 
forem configuradas de forma diferente, o consumo de energia é diferente devido às leis da física. 
Se pretendermos atingir temperaturas mais elevadas no compartimento, isso requer menos 
consumo de energia para arrefecer o interior de um frigorífico, sendo que atingir temperaturas 
mais baixas do compartimento requer mais consumo de energia. Este efeito é bem conhecido, 
no entanto o aumento/diminuição do consumo de energia com a variação de temperatura pode 
ser linear ou não linear no intervalo de temperatura utilizado para o procedimento de ensaio 
alternativo e o desvio dos resultados da medição não pode ser atribuído a "circunvenção" 
(consultar a secção 4.2.3.1). 
 

 O procedimento de ensaio alternativo pode diferir demasiado da norma harmonizada, devido, 
por exemplo, à variação de mais do que um parâmetro, o que pode ter um efeito desconhecido 
no resultado geral da medição. Desvios diferentes podem interferir entre si e reforçarem-se uns 
aos outros e uma interpretação fiável torna-se mais difícil. Em caso de dúvida, o método de 
medição alternativo deve ser revisto, podendo ser realizado outro ensaio alternativo variando 
os parâmetros de interesse separadamente para verificar se nestas condições os desvios 
permanecem significativos. 

INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO DO POTENCIAL COMPORTAMENTO DE “CIRCUNVENÇÃO” 

Depois de excluir que os desvios se devem ao próprio procedimento de medição alternativo, é 
necessário fazer a interpretação final dos resultados dos ensaios. Avaliar se os desvios do modelo 
do produto testado no ensaio alternativo podem ser consequência de "circunvenção" ou de "limiar 
de circunvenção" foi o passo mais complicado de acordo com a experiência do projeto ANTICSS.  
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No projeto ANTICSS foram discutidos exaustivamente os seguintes aspetos:  

 O modelo testado atinge resultados mais favoráveis no ensaio harmonizado, situação que foi 
demonstrada com os desvios no procedimento de ensaio alternativo a ultrapassarem as 
tolerâncias de verificação? (ver secção 4.2.3.1) 

 Para distinguir entre "circunvenção" e "limiar de circunvenção" de acordo com as definições do 
projeto ANTICSS: o modelo testado atinge os resultados mais favoráveis exclusivamente na 
situação de ensaio ou é possível que o comportamento suspeito também possa ocorrer em 
utilização real mesmo que apenas teoricamente ou em situações (muito) raras? De acordo com 
a experiência do projeto ANTICSS, em alguns casos esta questão poderia ter sido resolvida 
apenas com testes adicionais, por exemplo, analisando se o comportamento do modelo se deve 
a um software específico que deteta e reage automaticamente às condições de ensaio 
harmonizadas, mas que não se ativa em utilização real. 

 Não considerado, por não ser verificável apenas nos ensaios: possível intenção do fabricante, 
ou seja, subsiste a dúvida se a obtenção de resultados mais favoráveis do modelo testado foi 
deliberada ou não intencional. 

Para a interpretação final dos resultados, são aconselháveis diferentes pontos de vista e opiniões 
de especialistas:24 

 Discussão dos resultados dos testes entre a MSA responsável e o laboratório de ensaios 
selecionado. 

 Intercâmbio de informações com os fabricantes para compreender melhor as razões (técnicas) 
subjacentes a determinados resultados dos ensaios, instruções dos fabricantes ou a reação de 
um modelo específico às condições de ensaio alternativas. 

 Intercâmbio de informações com outros peritos como, por exemplo, outras MSA através da rede 
ADCO (Grupos de Cooperação Administrativa), peritos em normalização e/ou representantes 
políticos. No final, os especialistas legais também podem ser consultados. 

 

  

 
24 Devido à complexidade da interpretação dos resultados dos testes em termos de "circunvenção", o projeto ANTICSS 
irá propor o estabelecimento de uma prova de conceito para a criação de uma "plataforma permanente de 
comunicação/cooperação" para facilitar um maior intercâmbio de experiências e transferência de conhecimento entre 
as partes interessadas relevantes (ver a secção 5). 
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FIABILIDADE DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS 

Se a interpretação final dos resultados dos ensaios concluir que os desvios significativos entre o 
modelo de produto testado e o ensaio alternativo podem ser consequência de "circunvenção" ou 
de "limiar de circunvenção", a fiabilidade dos resultados dos testes obtidos deve ser considerada.  

 Obtendo mais do que um ponto de dados através de novas medições, repetidas ou 
ligeiramente adaptadas: Deve considerar-se que os resultados das medições com o método 
harmonizado e com o método de ensaio alternativo representam apenas um ponto de dados, 
ou seja, um resultado que mostra a diferença entre o resultado da medição do ensaio padrão 
harmonizado e a do método de ensaio alternativo. A fim de tornar a interpretação dos 
resultados da medição mais fiável, é vantajoso, por vezes, ter mais do que um ponto de dados. 
A repetição dos ensaios de acordo com as normas harmonizadas e com o método de ensaio 
alternativo cria uma curva de distribuição de resultados da medição de um único parâmetro. 
Assim, os resultados podem ser mais fáceis de interpretar uma vez que uma curva de 
distribuição filtra os resultados claramente distorcidos ou os desvios aleatórios e também pode 
destacar a característica específica do modelo sob investigação com base nos desvios. Além 
disso, para uma melhor interpretação dos resultados da medição, poderia igualmente ser útil 
adaptar ligeiramente o método de ensaio alternativo e realizar ensaios alternativos "novos" em 
comparação com as condições do ensaio normalizado. Ter mais pontos de dados em diferentes 
condições de ensaio (um ponto de dados para cada condição de ensaio alternativo) pode tornar 
a interpretação mais fiável. 
 

 Assegurar a reprodutibilidade e a repetibilidade dos resultados da medição alternativa: Foram 
estabelecidas tolerâncias de verificação na legislação da UE a fim de ter em conta as diferenças 
decorrentes da reprodutibilidade e repetibilidade dos resultados das medições no 
procedimento das normas harmonizadas. A repetibilidade define a necessidade de obter 
novamente o mesmo valor quando os testes laboratoriais forem realizados posteriormente pelo 
mesmo laboratório. A reprodutibilidade define a necessidade de obter os mesmos resultados ou 
resultados semelhantes se o teste do mesmo produto for realizado noutro laboratório. A fim de 
assegurar a reprodutibilidade e a repetibilidade dos resultados obtidos e justificar a importância 
dos desvios como base para a avaliação final no que respeita à “circunvenção”, a repetibilidade 
e reprodutibilidade das medições de acordo com os métodos de ensaio alternativos deve ser 
avaliada, por exemplo, através de uma sequência de ensaios (“Round Robin Test” em inglês) 
entre diferentes laboratórios. Na realidade, durante uma ação de vigilância do mercado, o 
método de ensaio alternativo é geralmente repetido apenas pelo mesmo laboratório de ensaios. 

A repetição dos ensaios harmonizados, de ensaios alternativos ou de ensaios alternativos adaptados 
conduz geralmente a custos de ensaio mais elevados. 
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4.3 Atividades de acompanhamento realizadas pelas MSA 

Tal como é apresentado na Figura 5, atualmente apenas a deteção automática da situação de ensaio 
e a alteração do desempenho do produto durante o teste, ou seja, a alínea a) da definição ANTICSS 
para “circunvenção” de acordo com a secção 3.1, faz parte do quadro legal atual (consultar as 
secções 2.2 e 2.3). 

As alíneas b) e c) da definição ANTICSS de “circunvenção” de acordo com a secção 3.1, ou seja a 
alteração pré-configurada ou manual do produto exclusivamente para efeitos de realização do 
ensaio e a alteração pré-configurada do desempenho num curto espaço de tempo após a colocação 
do produto em funcionamento, bem como os "efeitos de risco" de acordo com a secção 3.2, ou seja 
a obtenção de resultados mais favoráveis tanto na situação de teste como durante a utilização real 
dos consumidores, mas neste último caso, aplicável apenas teoricamente ou em situações 
extremamente raras, estão para além do enquadramento legal; ou seja, embora explorando 
fragilidades das legislações e/ou normas, atualmente é considerado um comportamento legal 
resultando num produto que é tratado como conforme. No entanto, serão preparadas pelo projeto 
ANTICSS recomendações sobre a forma como lidar com estes aspetos. 

Por esta razão, são propostas duas abordagens diferentes para as medidas de acompanhamento. 

4.3.1 Medidas acompanhamento para atos de "circunvenção" que se encontram 
dentro do enquadramento legal atual 

De acordo com os Anexos de Verificação dos últimos regulamentos de Ecodesign e de Etiquetagem 
Energética adotados em 201925, “Se um modelo tiver sido concebido de modo a ser capaz de detetar 
que está a ser ensaiado (por exemplo por reconhecimento das condições de ensaio ou do ciclo de 
ensaio) e de reagir, especificamente, alterando de forma automática o seu desempenho durante o 
ensaio, com o objetivo de alcançar um nível mais favorável em relação a qualquer parâmetro 
indicado no presente regulamento ou incluído na documentação técnica ou em qualquer 
documentação fornecida, o modelo em causa e todos os modelos equivalentes devem ser 
considerados não-conformes.” 

Considerando o procedimento apresentado no Anexo sobre verificação para efeitos de vigilância do 
mercado relativamente aos regulamentos de Ecodesign, o projeto ANTICSS sugere o seguinte 
processo: 

 Quando os testes e as análises revelam diretamente esse tipo de conceção do produto através, 
por exemplo, da revelação do software da programação subjacente, o modelo pode ser tratado 
como “não-conforme” por "circunvenção". 

 Se os resultados dos testes não revelarem diretamente essa conceção do produto, mas, no 
entanto, os resultados dos testes apresentaram tolerâncias de verificação excedidas em ensaios 

 
25 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-
ecodesign-requirements-1-october-2019_en 
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alternativos em comparação com os resultados da norma harmonizada, sugere-se que a 
Autoridade de Vigilância do Mercado (MSA) considere a possibilidade de fazer ensaios 
alternativos também nas três unidades adicionais selecionadas para o mesmo modelo tal como 
previsto no procedimento de verificação. Os testes laboratoriais de acordo com o método de 
ensaio alternativo em comparação com a norma harmonizada devem ser repetidos para as 
unidades adicionais do modelo. 
Considera-se que o modelo satisfaz os requisitos aplicáveis se, para estas três unidades, a média 
aritmética dos valores determinados - de acordo com o procedimento de ensaio alternativo - 
cumprir as respetivas tolerâncias de verificação. Se este resultado não for alcançado, considera-
se que o modelo não está em conformidade com o respetivo regulamento de Ecodesign e de 
Etiquetagem Energética. 

Nesse caso, como medida de acompanhamento, a MSA fornecerá sem demora todas as informações 
relevantes às MSA dos outros Estados-Membros e à Comissão da UE após ter sido tomada uma 
decisão sobre a não-conformidade do modelo. 

A repetição dos ensaios alternativos ou dos ensaios alternativos adaptados aos três modelos 
adicionais conduzirá a custos de ensaio mais elevados; por conseguinte, recomenda-se considerar 
a realização destes testes apenas no caso de as três unidades adicionais estarem também 
selecionadas para a confirmação de suspeitas de outras não-conformidades após os resultados dos 
testes na primeira unidade selecionada de um modelo. 

Limitações à aplicação de procedimentos de ensaio alternativos para verificação da conformidade  

Mais uma vez, deve-se ter em atenção que, face ao enquadramento legal existente, no âmbito do 
qual os valores declarados para o cumprimento dos requisitos dos regulamentos de Ecodesign e de 
Etiquetagem Energética, devem ser medidos e calculados utilizando normas harmonizadas cujos 
números de referência foram publicados para o efeito no Jornal Oficial da União Europeia ou outros 
métodos fiáveis, precisos e reprodutíveis que tenham em conta os procedimentos de última geração 
geralmente reconhecidos; o uso de “outros métodos de medição” – tal como foi feito para os 
métodos de ensaio alternativos do projeto ANTICSS – necessita de clarificação legal. 
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4.3.2 Medidas de acompanhamento dos atos de “circunvenção” ou no “limiar de 
circunvenção” que se encontram fora do enquadramento legal atual 

Enquanto os atos de "circunvenção" de acordo com as alíneas b) e c) da definição do projeto 
ANTICSS ou de "efeitos de risco" que conduzam a um "limiar de circunvenção" estiverem fora do 
enquadramento legal - atual - para o Ecodesign e a Etiquetagem Energética, os produtos que 
revelam estes atos não podem ser legalmente considerados “não-conformes”. No entanto, estes 
atos não seguem o objetivo da legislação europeia de Ecodesign e de Etiquetagem Energética de 
estabelecer requisitos de conceção ecológica e fornecer informações fiáveis sobre o consumo de 
um recurso e/ou desempenho de um produto.  

Por isso, a equipa de projetos ANTICSS encoraja as MSA a acompanharem também estes atos. Se se 
provar que tais atos são aplicados de forma significativa pelos fabricantes para obterem resultados 
mais favoráveis, estes poderão ser considerados não-conformes em atos legais futuros. A recolha 
de tais casos e a troca de experiências entre as MSA pode constituir uma base importante para essa 
legislação. 

Assim, a equipa de projetos ANTICSS sugere às MSA o seguinte: 

 Recolha sistemática de casos suspeitos e resultados de testes de produtos que estejam a ser 
categorizados nas alíneas b) ou c) da definição ANTICSS de "circunvenção" ou como "efeitos de 
risco" que conduzam a comportamentos no "limiar de circunvenção" (consultar as secções 3.1 
e 3.2). No anexo I apresenta-se uma proposta de formulário aplicável. 

 Utilização regular das reuniões da ADCO (Grupos de Cooperação Administrativa) para informar, 
discutir e trocar experiências sobre estes casos e modelos testados com o objetivo de identificar 
possíveis padrões, discutir sobre os métodos de procedimento de verificação e de ensaios 
alternativos, bem como a sua interpretação final. 

 Decisão sobre medidas de acompanhamento: o Conselho, o Presidente ou a Comissão Europeia 
(CE) têm de decidir a forma como irá realizar-se o acompanhamento posterior. A autoridade 
responsável tem de determinar se lida com a questão no âmbito do processo de revisão do 
regulamento de Conceção Ecológica ou de Etiquetagem Energética, durante o processo de 
revisão da normalização ou em qualquer outra oportunidade, por quem e em que fase do 
processo.  
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5 Recomendações para futuras atividades das MSA 
para abordar comportamentos de "circunvenção" 

Para além do procedimento de verificação dedicado baseado em modelos especificamente 
testados, as MSA poderão desencadear e utilizar outras atividades para reforçar as suas 
competências e capacidades em matéria de "circunvenção": 

 As reuniões da ADCO (Grupos de Cooperação Administrativa) poderão servir de plataforma 
regular para obter e trocar conhecimentos e experiências adicionais sobre os comportamentos 
de "circunvenção". As MSA poderão partilhar casos de "circunvenção" ou casos que se 
enquadram nas alíneas b) e c) da definição ANTICSS de "circunvenção" ou de "efeitos de risco" 
com o objetivo de identificar possíveis padrões, discutir o procedimento de verificação e as 
medidas de acompanhamento pertinentes. 

 As MSA interessadas ou pioneiras ("front-runners”) na abordagem da “circunvenção” podem 
constituir uma espécie de grupo de trabalho técnico no seio da ADCO. 

 Várias MSA poderão empreender ações de vigilância do mercado/testes conjuntos para abordar 
especificamente os atos de “circunvenção”. 

 Exercícios de análise comparativa (“benchmarking”) como, por exemplo, os exercícios 
organizados através da ADCO com os quais os membros avaliam o mesmo produto para fornecer 
resultados comparáveis. As listas de verificação comuns desenvolvidas pela ADCO podem ser 
utilizadas para facilitar a avaliação da conformidade para grupos de produtos específicos. 

 Sempre que possível, as MSA podem acompanhar de perto e colaborar em investigações 
(projetos) em curso ou em futuras investigações da UE sobre questões de "circunvenção" como 
o projeto ANTICSS, EEPLIANT, etc.  

 Sempre que possível, o envolvimento das MSA nos seguintes processos é fundamental para 
incluir a sua experiência relativamente a potenciais debilidades e lacunas dos regulamentos e 
normas que possam ser utilizadas em comportamentos de “circunvenção”: processos 
regulamentares de Conceção Ecológica (Ecodesign) e Etiquetagem Energética incluindo estudos 
preparatórios e de revisão específicos para produtos, bem como os trabalhos relacionados com 
normalização. 
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ANEXO I – Formulário para a recolha sistemática de 
casos não incluídos no enquadramento legal atual  
Caso N.º: # Legenda:  informação obrigatória informação opcional campo de entrada 
Informações gerais (caso, instituição notificadora)  
Instituição notificadora / Estado-Membro  

Pessoa de contacto (nome, endereço de e-mail, telefone)  

Data deste registo  

Informações do produto  

Categoria do produto  

Tipo de produto  

Marca  

Tipo/modelo  

Número Global do Item Comercial (GTIN)/Número de Artigo Europeu (EAN)  

Número de série  

Ano de produção  

Descrição do produto / embalagem  

País de origem  

Palavras-chave/palavras para pesquisa do produto  

Informações sobre comportamento suspeito   

Regulamento de Conceção Ecológica (Ecodesign) e Etiquetagem Energética investigado (1)  

Número e nome do regulamento  

Regulamento de Conceção Ecológica (Ecodesign) e Etiquetagem Energética investigado (2)  

Número e nome do regulamento  

Normas aplicáveis  

Que documentos ou tipo de informação foram utilizados para a análise (por exemplo: regulamentos de 
Ecodesign ou de Etiquetagem Energética, norma com número específico, descrição técnica do fabricante, 
entrevistas com partes interessadas, relatório de teste, etc.)? 

 

Descrição do comportamento observado de “circunvenção” /efeito de risco  

Classificação inicial do comportamento suspeito: 
- “Circunvenção” de acordo com a alínea b) da definição ANTICSS 
- “Circunvenção” de acordo com a alínea c) da definição ANTICSS 
- “Efeito de risco” / ”limiar de circunvenção” de acordo com a definição ANTICSS 

 

Razões fundamentais para a classificação nesta categoria  

Ações tomadas (se existirem)  

Análise aprofundada / resultados dos testes (se disponíveis)  

Laboratório de ensaios responsável (nome, morada, pessoa de contacto, e-mail e telefone)  

Ensaios de acordo com a norma harmonizada (número)  

Ensaios de acordo com o método de ensaio alternativo (descrição)  

Resultados dos testes/desvios das tolerâncias de verificação comparando os resultados das normas 
harmonizadas com os resultados dos ensaios alternativos (descrição ou Anexo) 

 

Mais informações  

Mais informações / interpretação final / medidas posteriores de acompanhamento (se existirem) 
Informações adicionais do fabricante/indústria  

Informações / interpretações adicionais de outras MSA (por exemplo: via ADCO) e/ou partes políticas 
interessadas 

 

Informações / interpretações adicionais de outras partes interessadas (por exemplo: ONG de consumidores 
/ ambientais) 

  

Classificação final do comportamento suspeito / justificação para classificação final   
Medidas de acompanhamento / ações tomadas (se existirem)   
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Contacto:  
www.anti-circumvention.eu 
https://twitter.com/anticircumvent 
https://www.linkedin.com/company/anticss/ 
 
Coordenador do projeto:  
Sra. Kathrin Graulich 
Chefe da Divisão de Produtos Sustentáveis e Fluxos de Materiais 
Oeko-Institut e.V.  
P.O. Box 17 71 | 79017 Freiburg - Alemanha 
E-mail: K.Graulich@oeko.de 
www.oeko.de 
 
Lista de parceiros do projeto:  
Áustria: AEA - Österreichische Energieagentur (Agência Austríaca de Energia) 
Áustria: BMDW - Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (Ministério Federal da 

Digitalização e Localização da Empresa) 
República Checa: SEVEn - SEVEn, the Energy Efficiency Center, z.u. (Centro de Eficiência Energética) 
República Checa: SEIA - Státní energetická inspekce (Inspeção Estatal de Energia) 
UE / Bélgica: ECOS - Environmental Coalition on Standards (Organização Europeia de Cidadãos para a 

Normalização Ambiental) 
Bélgica: BHTC - Service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement 

(Serviço público federal de saúde pública, segurança da cadeia alimentar e ambiente) 
Alemanha: OEKO – Oeko-Institut e.V., Institut für Angewandte Ökologie (Instituto de Ecologia Aplicada) 
Alemanha: UBONN - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn (Universidade de Bona) 
Alemanha: GRS - Regierung von Schwaben – Gewerbeaufsichtsamt (Governo da Suábia - Inspeção de 

Comércio) 
Alemanha: VDE - VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut GmbH (Instituto de Certificação e Ensaios) 
Itália: ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 

(Agência nacional para as novas tecnologias, energia e desenvolvimento económico 
sustentável) 

Itália: CCIAA Mi - Camera di commercio industria artigianato agricoltura (Câmara de comércio, indústria e 
artesanato agrícola) 

Itália: IMQ - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A. (Instituto Italiano da Marca de Qualidade) 
Países Baixos: Re/gent - Re/gent B.V.  
Países Baixos: NVWA - Nederlandse voedsel en warenautoriteit (Autoridade Holandesa de Segurança 

Alimentar) 
Portugal: ADENE – Adene - Agência para a Energia 
Portugal: ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
Espanha: FFII – LCOE - Fundacion para el fomento de la innovacion industrial (Fundação para o Fomento da 

Inovação Industrial) 
Espanha: CM - Comunidad de Madrid (Comunidade de Madrid) 


