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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 1 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. 

Além disso, por exemplo, o M/566 relativamente aos requisitos de Conceção Ecológica e 
Etiquetagem Energética para as máquinas de lavar louça domésticas, máquinas de lavar roupa 

 
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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domésticas e máquinas de secar roupa domésticas em apoio dos Regulamentos da Comissão (UE) 
2019/2022 e (UE) 2019/2023 e Regulamentos Delegados da Comissão (UE) 2019/2017 e (UE) 
2019/2014) indicam que as normas devem definir procedimentos de ensaio que visem minimizar o 
risco de que o desempenho de um modelo possa ser alterado automaticamente em condições de 
ensaio, com o objetivo de alcançar um nível de desempenho mais favorável.  
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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 
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 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” do projeto ANTICSS. 

5 https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated 
6 Aa atualizações de software no contexto de “circunvenção” são reguladas pelos Regulamentos mais recentes sobre 

Conceção Ecológica (Ecodesign).  
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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. 

 
 

 
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. 

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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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 4.3 e 4.4). 
 
0 
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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 4.3). 

  

 
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). 



 

 

Orientações e ferramentas para os laboratórios de  
ensaio abordarem a “circunvenção" 

 

17 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. 

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 
obterem resultados mais favoráveis para os seus produtos, ou seja, o risco de “circunvenção” ou de 
“efeitos de risco” aumenta. 

 
11 Devido a isto, os novos regulamentos de Etiquetagem Energética estão a passar dos valores anuais para os valores 

por 100 ciclos. 
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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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. 

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). 
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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. Por exemplo, 
garantir que 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 de conveniência 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. 

 
13 Para uma análise detalhada consulte https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-

files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf 
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 …” 



 

 

Orientações e ferramentas para os laboratórios de  
ensaio abordarem a “circunvenção" 

 

21 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. 

Além disso, o Regulamento (UE) 2017/1369 que estabelece o quadro para a Etiquetagem Energética 
aborda as atualizações de software no artigo 3 (4) na secção de "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.  
[...] 

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 
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presente no produto entregue, ou seja, não é fornecido posteriormente através de atualização 
externa do software. 

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 ensaio 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 de um procedimento 
comum de verificação para abordar explicitamente a "circunvenção" nos laboratórios de ensaio, ou 
seja, identificando e categorizando o comportamento suspeito de um modelo (consultar as secções 
4.1 e 4.2), desenvolvendo procedimentos de ensaios alternativos (secções 4.3 e 4.4), de 
interpretação dos resultados dos ensaios (secção 4.5) e propondo atividades de acompanhamento 
posterior por parte dos laboratórios de ensaio (secção 4.6). 4.14.204.404.6 
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Figura 5: Abordagem do projeto ANTICSS para um procedimento de ensaio para detetar 
"circunvenção" nos procedimentos de verificação de Vigilância do mercado. 
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4.1 Identificação do comportamento suspeito de um modelo 

4.1.1 Como identificar um comportamento suspeito de um modelo? 

Dado que ainda não existem conhecimentos suficientemente maduros sobre como identificar 
produtos que tenham comportamentos de “circunvenção” em relação aos regulamentos de 
Conceção Ecológica e de Etiquetagem Energética ou às normas subjacentes, o projeto ANTICSS 
compilou alguns padrões que podem ser considerados mais propensos à "circunvenção". 

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 visando identificar deficiências/lacunas em aberto e 
deficiências/lacunas que já tenham sido abordadas.17 

A Figura 6 oferece 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 disponibilizadas pelos fabricantes; 
 Normas; e 
 Enquadramento legal (Regulamentos de Ecodesign e de Etiquetagem Energética). 

O projeto ANTICSS focou-se em questões que poderiam abrir a porta a um comportamento de 
"circunvenção”. 

 

 
17 Para evitar o desperdiço de recursos quando os defeitos já estiverem a ser tratados. 
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Figura 6: Hábitos suspeitos detetados no âmbito do projeto ANTICSS. 

4.1.2 Fontes de comportamento suspeito 

Antes ou durante o procedimento de verificação, a Autoridade de Vigilância do Mercado (MSA) 
pode receber informações sobre o comportamento suspeito de um modelo a partir de diferentes 
fontes: 

 Reclamações ou informações prévias sobre o comportamento suspeito, recebidas de 
laboratórios de ensaios, ONG, organizações de consumidores, outras MSA, etc. 

 Análise da documentação técnica (por exemplo, valores declarados para um modelo mais 
favoráveis do que os de outros modelos semelhantes). 

 Informação do laboratório de ensaios que está a realizar os testes ao modelo de acordo com a 
norma harmonizada. 

 Outros. 
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4.2 Confirmação inicial e categorização do "comportamento 
suspeito" 

Se o "comportamento suspeito" foi comunicado por uma organização externa ao laboratório de 
ensaios, o laboratório deverá analisar primeiro o caso reportado para confirmar se (em princípio) o 
caso ainda poderá estar relacionado com o suspeito de comportamento de “circunvenção”. 

O projeto ANTICSS distingue duas categorias relativas ao comportamento de “circunvenção” ao 
nível dos casos (ver secção 3.3 deste relatório): 

 “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 laboratórios de ensaio, software (oculto) que reage exclusivamente à 
situação de ensaio ou configurações específicas da fábrica não reversíveis após a alteração das 
configurações no menu.  

 “Efeitos de risco”: casos em que o comportamento suspeito ocorre tanto na situação de ensaio 
como de utilização real, mas, neste último caso, aplicável apenas teoricamente ou em situações 
(muito) raras; por exemplo, instruções específicas de ensaio também incluídas nas instruções 
dos manuais do utilizador; ou software ou tecnologias de poupança de energia ou recursos que 
são especificamente aplicadas na situação de ensaio, mas também são aplicáveis na vida real 
em casos excecionais. Estes atos não são relevantes apenas em condições de ensaio, mas, no 
entanto, a conceção das instruções de produto ou de ensaio resulta em resultados mais 
favoráveis, especialmente, mas não exclusivamente, na situação de ensaio. 

Se o comportamento suspeito inicialmente reportado já não for considerado como "indício de 
circunvenção" ou "efeitos de risco", mas apenas como “não-conforme” ou “conforme” (consultar a 
secção 3.4.1), então não faz sentido seguir todo o procedimento de “circunvenção”, ou seja, o 
processo de deteção da “circunvenção” neste modelo estaria concluído. 

Caso contrário, o processo de deteção da “circunvenção” neste modelo continua seguindo os 
próximos passos para confirmar (ou não) a categorização inicial através de testes. 

Normalmente, a MSA fornece o modelo que deve ser analisado de acordo com esta abordagem. Se 
não for esse o caso e o laboratório de ensaios for responsável pela amostragem do(s) modelo(s), a 
secção 4.6.34.6.3 fornece mais pormenores sobre os modelos-alvo que podem ser mais propensos 
ao comportamento suspeito. 
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4.3 Desenvolvimento de um procedimento de ensaio alternativo 

4.3.1 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 a 
seguir. 

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 
deficiências18 das normas, 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 poder 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 4.4). 

 
18  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 
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 deficiências 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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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 de 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 analisados mais do que a tolerância de verificação estabelecida, 
o modelo é indicado como "não-conforme", 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 4.3.2) e os resultados dos ensaios harmonizados e do procedimento de ensaio alternativo 
foram analisados em termos de desvios significativos. 

4.3.2 Aplicação de um procedimento de ensaio alternativo existente 

Por razões de eficiência, deve ser incentivada a utilização de métodos de ensaio alternativos 
existentes relativamente à criação de métodos novos. Assim, o primeiro passo seria verificar se já 
existe um procedimento de ensaio alternativo que aborde o comportamento de “circunvenção” em 
análise. Caso contrário, será necessário desenvolver um novo (consultar a secção 4.3.3). 

PROCEDIMENTOS DE ENSAIO ALTERNATIVOS EXISTENTES 

O projeto ANTICSS desenvolveu vários métodos de ensaio alternativos a fim de destacar um 
comportamento suspeito nos modelos testados que pode indicar a presença de “circunvenção”. 
Estes métodos de ensaio alternativos consideram uma ligeira variação das condições do ambiente 
de ensaio, ensaios sem instruções ou acessórios específicos, ou ensaios com um determinado 
número de ciclos para além do número definido de ciclos padrão ou combinação de ciclos padrão 
(tal como estabelecido na legislação e nas normas harmonizadas relevantes). Na secção 5 
apresenta-se um resumo dos procedimentos alternativos de ensaio relevantes e os procedimentos 
de ensaio adicionais e os respetivos pormenores são apresentados num relatório separado.19 

É de notar que, para além dos exemplos derivados do projeto ANTICSS, existem várias outras 
organizações ou projetos de investigação no seio da UE que propõem procedimentos de ensaio 
alternativos como, por exemplo, o projeto H2020 EEPLIANT, o laboratório de ensaios RE/GENT, etc.  

  

 
19 Ver o Relatório do Resultado D14 (D4.1) do projeto ANTICSS: Métodos e abordagens alternativas de ensaio para 

revelar a “circunvenção” em relação à Conceção Ecológica e Etiquetagem Energética da UE, 2019. https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf  
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Todavia, antes de os aplicar, os laboratórios de ensaio devem verificar cuidadosamente se esses 
métodos de ensaio alternativos são efetivamente adequados para detetar especificamente o 
comportamento de “circunvenção” ou se foram apenas concebidos para refletir melhor as 
condições reais de utilização na vida real dos produtos, ou seja, abordando as falhas de 
representatividade das normas de ensaio (consultar a secção 3.4.2). 

Nos métodos de ensaio alternativos para a deteção da “circunvenção” apenas os aspetos das 
condições de ensaio suspeitos de eventual manipulação são ligeiramente alterados. Ao mesmo 
tempo, os procedimentos alternativos continuam a ser concebidos o mais próximo possível dos 
procedimentos normalizados com o objetivo de assegurar a comparabilidade com os resultados da 
medição original (consultar também a secção 4.3.3 para mais informações). Pelo contrário, os 
procedimentos de ensaio alternativos concebidos para refletir melhor as condições da vida real 
podem diferir significativamente das atuais normas padrão harmonizadas; por conseguinte, podem 
não ser adequados para abordar a “circunvenção”. 

ANÁLISE DAS REVISÕES DOS REGULAMENTOS E NORMAS 

Se forem anunciadas revisões dos regulamentos aplicáveis de Ecodesign e/ou de Etiqueta 
Energética e das respetivas normas de ensaio, os documentos revistos podem ser analisados para 
avaliar se já abordam (e idealmente, se resolvem) o problema relacionado com o comportamento 
de “circunvenção” descrito para o modelo selecionado. 
 

Se a questão não estiver ainda resolvida, os métodos de ensaio dos regulamentos e normas revistos 
podem ser utilizados como procedimento de ensaio alternativo ou – se isto não for possível – os 
métodos de ensaio revistos podem, pelo menos, fornecer um ponto de partida para o procedimento 
de ensaio alternativo.  
 

Se a questão ainda assim, não for resolvida pelas revisões da regulamentação ou da norma, deve 
ser desenvolvido um novo procedimento alternativo para abordar o comportamento suspeito de 
“circunvenção” (consultar a secção 4.3.3). 
 
4.3.3 Desenvolvimento de um novo procedimento de ensaio alternativo 

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. 

CRITÉRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS DE ENSAIO ALTERNATIVOS PARA ABORDAR A 

“CIRCUNVENÇÃO”  

 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; 
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 Os procedimentos de ensaio alternativos devem ser concebidos o mais próximo possível dos 
procedimentos-normalizados, a fim de assegurar comparabilidade 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.  

 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 de ensaio, por exemplo, começaram a desenvolver e a utilizar 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 
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 



 

 

Orientações e ferramentas para os laboratórios de  
ensaio abordarem a “circunvenção" 

 

33 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. 

comportamentos de "circunvenção" por exemplo, por serem consequência de “desvios esperados” 
(consultar a secção 4.5.3 a seguir). 

4.3.3.1 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, 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 1 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 na secção 55 deste relatório, bem 
como em outros relatórios do projeto ANTICSS20. 

Tabela 1: 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. 

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 as instruções 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. 

 
20 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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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 de 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 
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 de conformidade, eram, em princípio, 
amplamente comparáveis, pelo menos para os objetivos do projeto.  
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4.3.3.2 Pré-testes para verificação da aplicabilidade do procedimento de ensaio alternativo 

Em alguns casos, poderá ser útil realizar alguns pré-testes durante o desenvolvimento de um 
procedimento de ensaio alternativo, de forma a verificar a sua aplicabilidade e – se necessário – 
refiná-lo e melhorá-lo. 

Estes pré-testes podem consistir em ensaios parciais (por exemplo, efetuar apenas um ou dois ciclos 
em vez do número total de ciclos normalizado no caso das máquinas de lavar roupa) o que pode dar 
uma primeira ideia se os resultados dos ensaios alternativos forem os esperados. 

4.4 Testes – norma harmonizada vs. procedimento de ensaio 
alternativo 

O modelo é testado de acordo com a norma harmonizada ou com o método transitório de medição. 

Posteriormente, o modelo é testado de acordo com o procedimento de ensaio alternativo. Neste 
caso, medir-se-ão os mesmos parâmetros que nos ensaios anteriores e os resultados serão 
comparados com os valores correspondentes obtidos nos ensaios de acordo com a norma 
harmonizada ou com o método transitório de medição. 

Se existir suspeita de que o produto está a ser manipulado no ensaio normalizado de forma que 
também o ensaio alternativo seja afetado, poderá ser aconselhável executar primeiro o 
procedimento de ensaio alternativo, ou seja, antes de fazer o ensaio de acordo com a norma 
harmonizada. 
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4.5 Interpretação dos resultados 

4.5.1 Análise dos resultados dos ensaios 

Contrariamente ao que acontece quando um modelo é testado de acordo com os objetivos da 
norma harmonizada de vigilância do mercado, o método de ensaio alternativo não é utilizado para 
constatar se os valores obtidos estão dentro das tolerâncias permitidas no procedimento de 
verificação, mas sim para confirmar se o comportamento suspeito proporciona uma vantagem em 
alguns dos parâmetros testados.  

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 de conformidade), bem como, com os resultados da medição dos 
ensaios realizados pelos mesmos laboratórios de ensaio utilizando a norma harmonizada. 

UTILIZAÇÃO DE TOLERÂNCIAS DE VERIFICAÇÃO PARA AVALIAR A SIGNIFICÂNCIA DOS DESVIOS 

Para a maioria dos casos no âmbito do projeto ANTICSS, foram utilizadas como referência 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, 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" (ver secção 4.5.2). 

UTILIZAÇÃO DE OUTROS PARÂMETROS PARA AVALIAR A IMPORTÂNCIA DOS DESVIOS 

A utilização das tolerâncias de verificação para comparar os resultados da norma harmonizada com 
os resultados do método de ensaio alternativo é aplicável na maioria dos procedimentos 
alternativos que foram desenvolvidos no projeto ANTICSS. No entanto, para alguns métodos de 
ensaio alternativos, a utilização de tolerâncias de verificação pode não ser a abordagem correta se 
já forem expectáveis desvios devido a diferenças metodológicas entre o método de ensaio 
alternativo e a norma harmonizada. 

Por exemplo, no caso das máquinas de lavar roupa, um dos procedimentos alternativos de ensaio 
desenvolvidos no âmbito do projeto ANTICSS requer a repetição dos mesmos ensaios da norma 
harmonizada com uma combinação de cargas diferentes da capacidade nominal (carga completa e 
meia carga) declarada pelo fabricante. O objetivo deste procedimento alternativo é verificar se a 
máquina está otimizada de forma a obter resultados mais favoráveis para o consumo de energia e 
água especificamente no caso da carga completa e meia carga declaradas e utilizadas nos ensaios 
normalizados, enquanto os valores de consumo seguem um padrão diferente quando a máquina 
funciona com cargas diferentes. 
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Neste caso, não foi possível utilizar as tolerâncias de verificação para comparar os resultados dos 
procedimentos harmonizados e de ensaios alternativos, uma vez que é evidente que, utilizando 
cargas diferentes, os valores para os diferentes parâmetros (consumo de energia e água, etc.) 
também serão bastante diferentes. Neste caso, é razoável presumir que existe uma dependência 
de certos parâmetros em relação à carga (mais carga => mais consumo de energia e água; menos 
carga => menos consumo de energia e água). Este é um padrão que foi assumido com base nos 
valores obtidos no teste de acordo com a norma harmonizada para a medição nos dois valores de 
carga: carga completa e meia carga. Se os valores obtidos no procedimento de ensaio alternativo 
não seguirem esse padrão no sentido de que os resultados dos testes nas capacidades definidas no 
procedimento normalizado são ótimos sendo piores para cada carga inferior, considerou-se que a 
máquina de lavar roupa foi otimizada especificamente para a capacidade nominal e para metade da 
capacidade nominal, ou seja, as cargas utilizadas durante o ensaio normalizado. 

4.5.2 Categorização do projeto ANTICSS para os resultados dos ensaios obtidos para 
os modelos testados 

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 7 apresenta o entendimento subjacente para os modelos de categorização testados no 
âmbito do projeto ANTICSS. Tal como é descrito na secção 3.3 e evidenciado na Figura 7, 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 
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". 

 Casos específicos apenas para a situação de ensaio que apresentam "indícios de circunvenção": 
por exemplo, casos que apresentem, por exemplo, instruções específicas de ensaio apenas para 
laboratórios de ensaio, ou software (oculto) que reaja exclusivamente à situação de teste, ou que 
as definições específicas da fábrica não revertam após a alteração das definições do menu. Nesse 
caso, o comportamento do modelo testado seria classificado como "circunvenção". 

 Casos tanto na situação de ensaio como na de utilização dos consumidores, mas que para estes 
últimos apenas são aplicáveis teoricamente ou em situações (muito) raras são chamados de 
"efeitos de risco": por exemplo, casos em que as instruções específicas de ensaio também estão 
incluídas nas instruções dos manuais de utilizador, ou em que as funções inteligentes/software 
ou tecnologias de poupança de recursos, sendo específicas, não são exclusivamente aplicáveis à 
situação de ensaio. Estes atos não são apenas relevantes em condições de ensaio, mas, ainda 
assim, a conceção do produto ou as instruções de ensaio são utilizadas de forma a obter 
resultados mais favoráveis especificamente na situação de ensaio. Nestes casos, o 
comportamento do modelo testado seria classificado como estando no "limiar de 
circunvenção".  
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Figura 7: Categorização do projeto ANTICSS dos modelos testados relativamente ao 
comportamento de “circunvenção” e de “limiar de circunvenção”. 
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4.5.3 Interpretação final dos resultados dos ensaios 

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.  

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 definida a decisão final sobre cada comportamento 
específico. 

 “Desvios esperados” 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”. 

 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. 
Dentro da equipa do projeto ANTICSS foram apresentadas de forma transparente, diferentes 
interpretações dos resultados. 

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? (consultar a secção 4.5.1) 
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 Para distinguir entre "circunvenção" e "limiar de circunvenção" de acordo com as definições do 
projeto ANTICSS: o modelo testado atinge 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:21 

 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.  

 

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 

 
21 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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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 de ensaios harmonizados, de ensaios alternativos ou de ensaios alternativos adaptados 
conduz geralmente a custos de ensaio mais elevados.  
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4.6 Atividades de acompanhamento realizadas pelos 
laboratórios de ensaio 

4.6.1 Recomendações para as MSA 

Os resultados dos ensaios de acordo com ambos os procedimentos de ensaio, a norma harmonizada 
e o procedimento de ensaio alternativo, são comunicados à MSA (Autoridade de Vigilância do 
Mercado). O laboratório de ensaios também disponibiliza uma recomendação sobre a categorização 
do modelo de acordo com os resultados obtidos (“inexistência de circunvenção”, “limiar de 
circunvenção” ou “circunvenção”) (ver secção 4.5.2). 

Se as revisões dos regulamentos de Conceção Ecológica e/ou de Etiquetagem Energética aplicáveis 
não abordarem a questão detetada de “circunvenção” ou “efeitos de risco”, recomenda-se ao 
laboratório de ensaios que informe a MSA sobre esta situação para promover as modificações 
pertinentes. 

4.6.2 Recomendações para os comités de normalização 

Se as revisões da norma de ensaio aplicável não abordarem a questão detetada de “circunvenção” 
ou de “efeito de risco”, recomenda-se ao laboratório de ensaio que informe o comité de 
normalização sobre esta situação para promover as modificações pertinentes. 

4.6.3 Investigação mais aprofundada: amostragem de novos modelos 

Se a MSA considerar necessário, poderá ser investigado se o caso de “circunvenção” pode ocorrer 
em outros modelos, quer do mesmo fabricante, quer em outros modelos com as mesmas 
características de diferentes fabricantes. A seleção dos modelos, especificamente dirigida à 
investigação de comportamentos suspeitos em termos de “circunvenção” será crucial. O exemplo 
de procedimento a seguir para seleção de modelos aplicado no âmbito do projeto ANTICSS foi 
especificamente direcionado para encontrar produtos com uma elevada probabilidade de ter um 
comportamento de "circunvenção". O método foi uma combinação de modelos identificados em 
casos anteriormente relatados de suspeita de "circunvenção" e de "efeitos de risco" e numa seleção 
semi-aleatória baseada no risco, fundamentada em critérios assentes no enquadramento técnico e 
nas características a fim de 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, 
variações do mesmo modelo de produto dentro da mesma marca) ou equivalentes (por exemplo, o 
mesmo modelo vendido com 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. 
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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 ANTICSS22 

A implementação de uma abordagem específica, direcionada ou semi-aleatória, 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 "semi-aleatória". 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: 

 
Figura 8: Metodologia para a seleção dos modelos a testar. 

 
22 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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 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. 

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;23 
 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. 

  

 
23  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 os laboratórios de  
ensaio abordarem a “circunvenção" 

 

45 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 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 2: Critérios não considerados 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. 

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). 
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5 Exemplos de procedimentos de ensaio 
alternativos desenvolvidos no âmbito do projeto 
ANTICSS 

Nas secções seguintes, são resumidos e avaliados os procedimentos alternativos de ensaio que 
foram considerados úteis durante os ensaios do projeto ANTICSS para abordar e detetar o 
comportamento suspeito específico. Os procedimentos e resultados pormenorizados dos métodos 
de ensaio aplicados podem ser encontrados em relatórios separados do projeto ANTICSS. 24 

5.1 Frigoríficos congeladores25 

No projeto ANTICSS, foram desenvolvidos diferentes métodos de ensaio alternativos para os 
frigoríficos congeladores domésticos que foram avaliados em relação à sua aplicabilidade.26 Cada 
um dos modelos testados foi selecionado com base numa característica específica, característica 
técnica ou instrução do fabricante, que poderia geralmente ser utilizada em comportamentos de 
“circunvenção” em relação à norma harmonizada ou no aproveitamento de lacunas da referida 
norma. 

Tabela 3: Visão geral dos procedimentos de ensaio alternativos para frigoríficos congeladores 
domésticos. 

 
24 Ver o Relatório do Resultado D14 (D4.1) do projeto ANTICSS: Métodos e abordagens alternativas de ensaio para 

revelar a “circunvenção” em relação à Conceção Ecológica e Etiquetagem Energética da UE, 2019. https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf e relatórios de ensaios 
disponíveis em https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables  

25 Isenção de responsabilidade: A partir do Regulamento da Comissão (UE) 2019/2019 e 2019/2016 que entrou em 
vigor em março de 2021, o texto seguinte foi otimizado para estes regulamentos. Note-se que a norma harmonizada 
para estes regulamentos será a EN IEC 62552-1, -2, -3 :2020.  

26 Mais detalhes podem ser encontrados no Relatório do Resultado D18 (D4.5) do projeto ANTICSS: Relatórios de 
ensaios - Parte 4: Frigoríficos e frigoríficos congeladores domésticos, 2020. https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part4_COLD_final-public_20201031.pdf  

Caso 
Condições do 
ensaio 
normalizado 

Potencial de “circunvenção” / 
efeito de risco 

Ensaio alternativo do projeto ANTICSS 

COLD2/4 A medição do 
consumo de 
energia foi 
realizada sem abrir 
as portas no ciclo 
de descongelação-
descongelação 

Os frigoríficos sem formação 
de gelo são programados com 
dois ou mais modos de 
funcionamento. O modo 
“normal” está ativo 
principalmente quando é 
detetada a abertura de porta; 
o modo “ECO” é ativado 
quando a porta é mantida 
fechada por um período mais 
longo, especialmente nas 
condições da norma 
EN62552:2013. 

Ensaio alternativo “Interruptor de porta”: 
A medição do consumo de energia foi 
efetuada com três aberturas simuladas da 
porta, cobrindo o sensor com uma placa 
metálica grande para obstruir o campo 
magnético, se possível. Para produtos onde 
isso não fosse possível, a porta foi aberta 
apenas o suficiente para acionar o interruptor 
da porta. 

Ensaio alternativo “Tensão de entrada 
instável”: 
Para a medição do consumo de energia, o 
produto foi ligado a uma tomada de 
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Durante os ensaios, concluiu-se que, para ser o mais eficiente possível do ponto de vista de custos, 
pelo menos o ensaio de abertura da porta, físico ou simulado, deveria ser realizado. No entanto, 
devia-se ter um cuidado extra durante a análise dos resultados, especialmente quando se fizerem 
as aberturas físicas da porta. Durante as aberturas físicas das portas, a troca de ar entre o ambiente 
e o produto terá um impacto nos resultados dos ensaios e isto tem de ser eliminado nos resultados 
dos ensaios.  

Ao longo do tempo também foi identificada uma nova perspetiva considerando o tempo total para 
o tempo de execução do “modo de desempenho” como um parâmetro importante para estimar a 
gravidade de qualquer “circunvenção”, se existir. Dado que o “modo de desempenho” é ativado 
principalmente pelo interruptor de abertura da porta, é aconselhável realizar dois testes adicionais 
após o ensaio de abertura da porta, fazendo primeiro um segundo ensaio "normalizado" logo após 
a última abertura da porta e, em segundo lugar, uma determinação de qual é a duração do novo 
comportamento após a última abertura da porta. Com estes dados pode ser realizada uma avaliação 
de impacto mais detalhada. Para reduzir ainda mais os custos, deve ser feito apenas para um ponto 
de configuração do termóstato num ambiente de 16°C e 32°C.  

Note-se que é completamente normal que o produto reaja nas aberturas das portas, no entanto, 
no caso de continuar a funcionar de forma diferente após a última deteção de abertura da porta, 

alimentação elétrica instável tal como se 
encontra nas habitações domésticas. 

Ensaio alternativo “Condições ambientais 
instáveis”: foram aplicadas condições 
ambientais instáveis, de preferência a 
temperatura média do período de ensaio foi 
igual à temperatura ambiente utilizada 
durante o ensaio de referência. 

Ensaio alternativo “Flutuações internas da 
temperatura”: foram introduzidas 
temperaturas irregulares e flutuantes no 
compartimento interno, abrindo fisicamente 
a porta do produto. 

COLD3 A medição do 
consumo de 
energia foi 
realizada sem abrir 
as portas no ciclo 
de descongelação-
descongelação 

O ecrã é programado para 
desligar automaticamente 
após 24 horas sem abertura 
da porta. Dado que a medição 
normalizada do consumo de 
energia é efetuada sem 
abertura de porta, o ecrã não 
é ativado durante os ensaios 
de conformidade. Assim, o 
consumo adicional de 
eletricidade do ecrã não está 
incluído nos resultados para o 
cálculo do Índice de Eficiência 
Energética, que é a base da 
classe energética. 

O consumo de energia do ecrã foi medido 
enquanto se passava do desligar automático 
de 24 h para o "ecrã ativado" após a abertura 
da porta. A diferença da potência de entrada 
medida foi contabilizada como sendo a do 
ecrã. 
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pode ser considerado estar no “limiar de circunvenção” uma vez que o consumidor pode 
experimentar isto de forma mais contínua. 

Teste de abertura da porta 

O procedimento para o teste de abertura da porta é resumido a seguir:  

Efetuar o ensaio harmonizado de consumo de energia e selecionar, a partir dos testes realizados, a 
configuração de um termóstato que será utilizado como ensaio de referência (Testereferência_anterior). 

Contorne o interruptor da porta com uma unidade de comutação controlável, permitindo simular 
as aberturas das portas do compartimento através de software. Não danifique o isolamento do 
compartimento ou as suas paredes internas, pois isso influenciará o teste e impossibilitará a 
comparação. Caso tal não seja possível, efetue o teste com aberturas físicas da porta. De 
preferência, abra a porta apenas o suficiente para acionar o interruptor da porta para minimizar o 
impacto do ar frio que sai do compartimento.  

 Execute um número aleatório de aberturas de porta, seja na abertura física ou na abertura 
simulada. Limite o número de aberturas de porta em 7 vezes por hora durante um período 
máximo de 8 horas por dia. Note que as aberturas da porta não têm de ser executadas de 
forma seguida, o que significa que são aceites intervalos. Por exemplo, 

o Período de abertura da porta de 0-4 horas; 
o Fase de porta fechada: 4-8 horas; 
o Período de abertura da porta de 8-12 horas; 
o Fase de porta fechada: 12-24 horas. 

 Efetue o teste nas mesmas condições ambientais e configurações do controlador que o 
Testereferência_anterior durante um período total de teste de aproximadamente 2 dias. 

 Registe as temperaturas e a potência de entrada do produto.  
 Analise o comportamento do produto. Sugestões para verificação:  

o Ativação de componentes adicionais; 
o Temperatura medida dentro dos compartimentos refrigerados; 
o Comportamento do aquecimento de descongelação; 
o Comportamento dos componentes; 
o Outros aspetos; ...  

 Continue a medir todos os parâmetros com as mesmas configurações do termóstato e, 
quando passarem três horas desde a última abertura de porta realize nova medição de 
"referência" (Testereferência_posterior) por um período de 12 ou 24 horas. Certifique-se de que, 
antes de iniciar este teste, o sistema de arrefecimento realizou pelo menos 2 a 3 ciclos de 
compressor. Note que os critérios de estabilidade para a temperatura e potência da norma 
harmonizada não devem ser seguidos. 

O ensaio de abertura da porta deve ser analisado por um perito para determinar se o consumo 
adicional de energia é justificado ou não, especialmente quando se efetuam aberturas físicas das 
portas. A comparação de Testereferência_posterior com o Testereferência_anterior é mais simples. Os valores 
medidos de consumo de energia podem ser comparados e no caso do Testereferência_posterior resultar 
num consumo de energia de 10% ou mais, é necessário um teste detalhado adicional, ou seja, a 
determinação do tempo total de funcionamento em que o “modo de desempenho” continua ativo 
após a última abertura da porta. 
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5.1.1 Possibilidade de “circunvenção” nos novos regulamentos (UE) 2019/2019 e 
2019/2016 

Com o Regulamento da Comissão (UE) 2019/2019 e 2019/2016, que entrou em vigor a 01/03/2021, 
foi introduzida a possibilidade de comportamentos teóricos adicionais de “circunvenção” dos 
produtos, nomeadamente: 

 Controlador de descongelação variável; 
 Sistema de aquecimento anticondensação controlado pelo ambiente; 

Note que estes procedimentos de ensaio avaliam em mais detalhe o comportamento real do 
produto, mas para reduzir o tempo de teste é necessário fazer a autodeclaração destas funções.  

Controlador de descongelação variável 

Cada vez mais produtos são anunciados com uma função de descongelação. Na prática, isto significa 
que o evaporador dos produtos limpa o gelo automaticamente por descongelação. Para poupar 
energia, o intervalo de tempo entre descongelações pode ser aumentado, mas para manter a 
temperatura e/ou o desempenho energético do produto, por vezes, são necessários intervalos de 
descongelação mais curtos. A norma EN IEC 62552-1, -2, -3:2020 reconhece esta poupança e este 
comportamento dinâmico faz parte do valor do consumo de energia. No entanto, uma vez que este 
comportamento é autodeclarado pelo fabricante, é, em teoria, possível declarar valores mais 
favoráveis em comparação com o uso normal ou que o algoritmo do programa de descongelação 
não cumpre os requisitos da norma. 

Para efetuar a verificação de que os valores declarados estão aproximadamente em conformidade 
com o comportamento real do produto, podem ser realizados os dois testes seguintes 27  na 
configuração do ensaio harmonizado de consumo de energia: 

 Num ambiente de 32°C, medir o intervalo médio de 3 descongelações subsequentes 
enquanto efetua aberturas de porta uma vez por hora durante um período total de 10 horas 
no início do ensaio. Comparar o intervalo médio com o valor Δtdf32 declarado. 

 Num ambiente de 16°C, medir o intervalo médio de 3 descongelações subsequentes 
enquanto efetua aberturas de porta uma vez por hora durante um período total de 20 horas 
no início do ensaio. Comparar o intervalo médio com o valor Δtdf16 declarado. 

Para verificar se os valores não são apenas mais favoráveis nas condições de ensaio normalizado, 
recomenda-se repetir os testes acima mencionados, mas em condições ambientais ligeiramente 
diferentes, por exemplo: 

 32°C ± 3K 
 16°C ± 3K 

 
27 Grande parte do procedimento de ensaio é copiado da norma EN IEC 62552-3:2020 Anexo D.4.4. Esta cláusula 

pressupõe que o controlador de descongelação variável não está em conformidade pela não-declaração do fabricante, 
a declaração não está em conformidade com um controlador de descongelação variável ou os valores declarados são 
inconsistentes com os valores obtidos nos ensaios. 
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No caso de o período de intervalo de descongelação se desviar mais de -10% para qualquer dos 
ensaios acima mencionados em comparação com os valores declarados, é necessário um ensaio 
mais pormenorizado feito por peritos para determinar o consumo adicional de energia do produto. 

• Sistema de aquecimento anticondensação controlado pelo ambiente 

Os produtos podem ter condensação perto das juntas devido a algumas condições ambientais 
adversas. Isto é causado por pontes de frio que resultam de algumas partes do exterior ficarem mais 
frias do que o ponto de condensação da condição ambiental. A humidade acumula-se na parte 
exterior e proporciona um bom ambiente para formar bolor. Os fabricantes podem evitar isto 
utilizando um sistema de aquecimento anticondensação ou um circuito de porta28. No caso dos 
sistemas de aquecimento anticondensação, o fabricante pode decidir flutuar a capacidade do 
sistema de aquecimento anticondensação com base na temperatura e humidade relativa do 
ambiente para poupar energia. A norma EN IEC 62552-1, -2, -3:2020 antecipa este comportamento 
e incorpora-o na determinação do valor do consumo de energia. No entanto, isto deixa espaço para 
“circunvenção”. Por exemplo, no caso dos fabricantes que não declarem um sistema de 
aquecimento anticondensação controlado pelo ambiente ou que declarem valores que não estejam 
em conformidade com a utilização real. A Tabela 1 mostra as condições ambientais em que a 
capacidade do sistema de aquecimento deve ser declarada. 

Um indicador para a existência de um sistema de aquecimento anticondensação controlado pelo 
ambiente pode ser a medição de picos de potência de entrada curtos29, especialmente durante o 
ciclo em que o sistema de arrefecimento está desligado. 

Tabela 4: Pontos de declaração para sistemas de aquecimento anticondensação controlados 
pelo ambiente. 

  Auxiliares 1 (Aquecedor [W]) 
Humidade relativa 16°C 22°C 32°C 
0 a 10 % x  x  x 
10 a 20 % x  x  x 
20 a 30 % x  x  x 
30 a 40 %  x  x  x 
40 a 50 % x  x  x 
50 a 60 % x  x  x 
60 a 70 % x  x  x 
70 a 80 % x  x  x 
80 a 90 % x  x  x 
90 a 100 % x  x  x 

 
O procedimento a seguir é válido no caso de se suspeitar de uma anticondensação controlada pelo 
ambiente não declarada:  

 
28 Um circuito de porta faz parte do sistema de arrefecimento. Quando o compressor estiver em funcionamento, 

aquecerá a armação de corte da porta para evaporar a humidade aí acumulada. Este efeito é sempre medido durante 
os testes de consumo de energia. 

29 Deve ser feita uma distinção entre os picos de potência dos ventiladores internos e dos aquecedores. Na prática, a 
potência de entrada instantânea do aquecedor é aproximadamente 5W ou superior e a de um ventilador interno é 
aproximadamente 2W ou menos. 
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 Efetuar o teste harmonizado de consumo de energia e selecionar, dos ensaios realizados, 
uma configuração do termóstato que será utilizada como teste de referência (Testereferência). 

 Colocar os termopares adicionais no exterior da armação de corte o mais próximo possível 
da junta. 

 Deixar o produto funcionar em diferentes condições de humidade relativa, mas a 
temperaturas de 16°C e 32°C. A diferença da humidade relativa deve ser de, pelo menos, 
30% em comparação com o teste de referência efetuado. 

 Registar as temperaturas da armação de corte e o sinal de potência de entrada em condições 
ambientais estáveis. 

 No caso de, durante o ciclo em que o sistema de arrefecimento está desligado, serem 
observados picos de potência de entrada em combinação com o aumento das temperaturas 
perto das juntas, pode concluir-se que está a ser ativado um sistema de aquecimento 
anticondensação. Note que não é ainda verificável se este sistema é do tipo controlado por 
ambiente. 

 Comparar o consumo de energia medido com os testes realizados durante o teste 
normalizado de consumo de energia. 

 No caso de a diferença entre este ensaio e o ensaio de referência oscilar mais de 2%, é mais 
provável que o sistema de aquecimento anticondensação seja controlado pelo ambiente. 
Note que é possível que o fabricante programe a potência de entrada do sistema no mesmo 
valor para várias condições da Tabela 4.  

O procedimento a seguir é válido no caso de existirem suspeitas sobre os valores declarados:  

 Efetuar este teste na configuração do teste harmonizado de consumo de energia. 
 Se possível, medir diretamente a entrada do sistema de aquecimento. 
 Se tal não for possível, investigar se é possível ligar e desligar o sistema no painel de 

comando. 
 Selecionar um número aleatório de condições ambientais a partir da Tabela 4, de preferência 

uma para cada temperatura ambiente. 
 Medir a entrada do sistema de uma das seguintes formas: 

o Medição direta da potência de entrada; 
o Medição de dois períodos de estado estável, o primeiro com e o segundo sem o 

sistema ativado. A diferença na potência média de entrada dividida por 1,3 
representa a potência de entrada do sistema para esse ponto ambiental específico. 

5.1.2 Aplicabilidade e custos adicionais 

A tabela seguinte apresenta uma visão geral dos recursos, tempo e conhecimentos adicionais 
necessários para a realização dos ensaios acima descritos. 

Tabela 5: Visão geral dos custos e recursos adicionais para procedimentos de ensaio alternativos 
para frigoríficos congeladores. 

 Teste de abertura da porta 
Controladores de descongelação 
variável 

Sistemas de 
aquecimento 
anticondensação 
controlados por 
ambiente 
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Tempo  2 dias para configuração do 
controlador para a parte de 
abertura da porta 

 27 horas para a segunda 
medição de referência 

 1 a 2 dias para verificar o 
tempo de ativação do “modo 
de desempenho” 

 Aprox. 7 dias para uma condição 
ambiental de 32°C e cerca de 14 
dias para 16°C. 

 Aprox. 14 dias para cada 
condição ambiental não 
normalizada 

 Até 1 dia para cada 
condição ambiental 

Recursos  Posição de teste 

 Configuração da instalação de 
abertura de porta ou um FTE 
de oficina para o tempo 
adicional de ensaio 

 Posição de teste incluindo 
controlo de humidade 

 Configuração da instalação de 
abertura de porta 

 Posição de ensaio, 
incluindo controlo de 
humidade 

Conhecimento  Elevados - Os especialistas 
em produtos de 
arrefecimento devem analisar 
os dados para filtrar o 
comportamento esperado e 
inesperado. 

 Baixos 

 Elevados no caso de serem 
necessários testes detalhados 
adicionais 

 Baixos 

5.1.3 Testes aleatórios 

O projeto ANTICSS lançará uma ferramenta prática de teste 30  para produtos de frio que gere 
aleatoriamente a aplicação das condições de ensaio e analisa os dados medidos. A ferramenta inclui 
as partes dos ensaios alternativos explicados nesta secção. Vários dados de medição devem ser 
introduzidos na ferramenta que serão analisados posteriormente para indicar se o ensaio 
alternativo revela um comportamento suspeito da unidade em teste. Seguem-se os exemplos de 
resultados que podem ser gerados pela ferramenta: 

 Durante os testes de abertura da porta, pode gerar-se um comportamento suspeito da 
unidade porque o valor da potência de entrada durante o ciclo de desligamento é medido 
em 5 Watts acima das medições padrão harmonizadas. Isto pode indicar que uma dada 
característica ou função só está disponível quando as aberturas das portas são detetadas. 

 A aplicação do método de ensaio de descongelação variável resultou num intervalo médio 
de descongelação de 18 horas, enquanto o intervalo médio de descongelação calculado 
pelos valores declarados é de 35 horas. A ferramenta sinalizará isto como um 
comportamento suspeito. 

A ferramenta pode disponibilizar indicações sobre onde procurar para economizar tempo, mas não 
substitui a tomada de decisão sobre se a unidade está ou não a ter um comportamento de 
“circunvenção”. Por isso, esta ferramenta pode ser utilizada como uma verificação de primeira linha 
por pessoal sem quaisquer conhecimentos em produtos de frio. 

Note que também estão a ser desenvolvidos pacotes comercialmente disponíveis para automatizar 
o processo de ensaio e análise de grandes lotes de testes que reduzem o tempo/recursos adicionais 
necessários. 
  

 
30 No momento da publicação deste relatório, a ferramenta ainda está em desenvolvimento, mas será apresentada no 

período previsto pelo projeto ANTICS. 



 

 

Orientações e ferramentas para os laboratórios de  
ensaio abordarem a “circunvenção" 

 

53 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. 

5.2 Máquinas de lavar louça domésticas31 

No projeto ANTICSS foram desenvolvidos diferentes métodos de ensaio alternativos para máquinas 
de lavar louça domésticas, avaliados em relação à sua aplicabilidade 32 . Cada um dos modelos 
testados foi selecionado com base numa característica específica, característica técnica ou instrução 
do fabricante, que poderia geralmente ser utilizada em comportamentos de “circunvenção” em 
relação à norma harmonizada ou no aproveitamento de lacunas na referida norma. 

Tabela 6: Visão geral dos procedimentos de ensaio alternativos para máquinas de lavar louça 
domésticas. 

 Condições do ensaio normalizado 
Potencial de “circunvenção” / 
efeito de risco 

Ensaio alternativo do 
projeto ANTICSS 

DISH1 O “suporte de tigelas” (identificado 
como “apenas para ensaios 
laboratoriais”) foi usado para 
carregar a máquina de acordo com 
as instruções do fabricante. 

Os acessórios, destinados apenas a 
uma situação de teste, podem 
levar a resultados mais favoráveis 
durante os testes de desempenho, 
mas não na utilização doméstica. 

Ensaios feitos de acordo 
com a norma harmonizada 
sem o “suporte de 
tigelas”. 

DISH2 A máquina foi preparada de acordo 
com as "sugestões para os 
laboratórios de ensaio" do 
fabricante. As instruções podem ser 
muito pormenorizadas e extensas 
(prescrevendo um procedimento fixo 
para a preparação, incluindo 
programas, sequência de programas, 
temporizações, desligar da 
alimentação elétrica, etc.) 

O procedimento de preparação 
pode ser utilizado como um código 
para o produto provocando uma 
adaptação do curso do programa e, 
consequentemente, conduzindo a 
resultados mais favoráveis 

Ensaios feitos de acordo 
com a norma 
harmonizada, mas com o 
procedimento de 
preparação alterado; são 
aplicados vários desvios ao 
procedimento prescrito. 

DISH3 A máquina é carregada e testada de 
acordo com o esquema de carga do 
fabricante com o número indicado 
de peças de serviço de mesa. Os 
acessórios são removidos com base 
nas instruções do fabricante. 

O esquema de carga é fornecido 
apenas aos laboratórios de ensaio. 
As máquinas com elevadas 
capacidades, que são fornecidas 
com muitos acessórios, não podem 
ser carregadas com o número de 
peças de serviço de mesa sem 
retirar os acessórios de forma a 
seguir o esquema de carga.  

Ensaios feitos de acordo 
com a norma 
harmonizada, mas com 
um esquema de carga 
ajustado, sem remoção de 
acessórios e com um 
número reduzido de 
conjuntos (completos) de 
peças de serviço de mesa 
que caibam na máquina. 

 
5.2.1 Aplicabilidade e custos adicionais 

Todos os casos testados eram genericamente aplicáveis. Para ensaios com diferentes condições de 
alimentação de energia (DISH2: Ciclos de preparação sem interrupção da alimentação elétrica; 
Ciclos de ensaio com interrupção da alimentação elétrica) as bancadas de teste tiveram de ser 

 
31 Isenção de responsabilidade: a partir do Regulamento da Comissão (UE) 2019/2017 e 2019/2022 que entrou em vigor 

em março de 2021, o texto seguinte foi otimizado para estes regulamentos. Note-se que a norma harmonizada para 
estes regulamentos é a EN 60436:2020. 

32 Mais detalhes no Relatório do Resultado D18 (D4.5) do projeto ANTICSS: Relatórios de ensaios - Parte 5: Máquinas de 
lavar louça domésticas, 2020.  
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modificadas para garantir uma alimentação contínua sem as interrupções que teriam conduzido a 
uma reinicialização (reset) da máquina em teste e a um consumo de recursos diferente dos ciclos 
de ensaio seguintes. Estas condições variáveis podem ser difíceis de implementar se os laboratórios 
não conseguirem ajustar as suas bancadas de teste em conformidade com elas. Na Tabela 7 
apresenta-se uma visão geral dos custos e requisitos adicionais. 

Tabela 7: Visão geral dos custos e recursos adicionais para os procedimentos de ensaio 
alternativos para máquinas de lavar louça. 

 DISH1 DISH2 DISH3 

Tempo Sem 
influência 

Pode ser necessário um tempo 
adicional para modificar a bancada 
de teste. 

Algum tempo extra durante a 
preparação para os ensaios, a fim de 
encontrar um esquema de carga 
razoável com uma capacidade realista. 

Recursos Sem 
influência 

Podem ser necessários 
equipamentos adicionais para 
modificar o bastidor de teste. 

Sem influência. 

Conhecimento Sem 
influência 

O procedimento alternativo deve 
ser desenvolvido ou revisto e 
monitorizado por um perito. 

O esquema alternativo de carga deve 
ser desenvolvido ou revisto por um 
perito. 

 
5.2.2 Testes aleatórios 

Uma vez que o “efeito de risco” e o comportamento de “circunvenção” estão ligados a uma 
determinada característica ou instrução de um produto, deve ser concebido um procedimento de 
ensaio alternativo de forma a abordar diretamente essa funcionalidade/instrução. Assim, os 
modelos A e C de máquinas de lavar louça da investigação do projeto ANTICSS foram testados 
exclusivamente no cenário de ensaio designado, ou seja, o modelo A foi testado apenas para o caso 
DISH1 e o modelo C foi testado apenas para o caso DISH3. 

Para os modelos selecionados, mas também em geral, não é razoável efetuar vários procedimentos 
de ensaio alternativos no mesmo produto e/ou de forma aleatória. As máquinas com capacidades 
muito elevadas e numerosos acessórios (Modelo C, DISH3) não estão equipadas com depósitos de 
água, pelo que não necessitam de um procedimento específico de preparação. Assim, não é 
necessário e não é razoável testar o DISH2 no Modelo C e ao contrário. As máquinas com depósito 
de água (Modelo B, DISH2) não têm capacidades de carga muito elevadas e não necessitam de ser 
testadas com sistemas de carga alternativos (DISH3). Além disso, cada cenário de ensaio tem um 
foco diferente e os modelos foram selecionados com base numa característica muito específica. O 
DISH2 concentra-se no consumo de recursos, em particular de água, e no caso do DISH1 o foco é o 
desempenho do Modelo A dado que um suporte de tigelas não afeta o consumo de recursos. 
 
5.2.3 Nova norma de ensaios EN60436:2020 e novos regulamentos (UE) 2019/2017 e 

2019/2022 

A nova norma harmonizada para máquinas de lavar louça domésticas é a EN60436:2020. Alguns 
aspetos foram modificados, por exemplo, o conceito de definição de peças de serviço de mesa, que 
se tornou mais relevante para o consumidor incluindo panelas, artigos de plástico, canecas, tigelas 
de vidro e menos artigos de porcelana.  
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Com este novo conceito, menos artigos – mas mais volumosos – têm de ser carregados, por 
exemplo, para uma carga de 14 conjuntos de serviço de mesa, a EN50242:2016 incluí 162 artigos de 
serviço de mesa, enquanto a “nova” carga da EN60436:2020 inclui 150 itens para 14 conjuntos de 
serviço mesa. O carregamento de capacidades elevadas e muito elevadas pode tornar-se mais fácil 
para os fabricantes que visam explorar o benefício matemático para alcançar um EEI (Índice de 
Eficiência Energética) mais elevado e, consequentemente, uma classe energética mais elevada.  

Além disso, foi introduzido um método para lidar com o consumo adicional de água causado pela 
regeneração do amaciador da água. Com este novo procedimento, os fabricantes são incentivados 
a disponibilizar informações sobre consumos adicionais de recursos (água, energia, duração, 
frequência de regeneração). Esta informação aumenta a transparência e é benéfica para os 
consumidores, mas diz respeito apenas às operações de regeneração. A água nos depósitos de água 
e o manuseamento de um consumo extraordinário de recursos ainda não são abordados na Norma. 

O novo regulamento e a nova etiqueta incluem valores médios de consumo para um único ciclo e 
para 100 ciclos. Anteriormente, eram declarados valores anuais de consumo baseados em 280 ciclos 
por ano e incluíam o consumo em modo de baixa potência. Foram estabelecidos requisitos mínimos 
e valores máximos de consumo a fim de reduzir o consumo de energia em modo de baixa potência. 
A frequência de utilização previamente definida de 280 ciclos por ano, 5,3 ciclos por semana já não 
é relevante. Além disso, a nova norma de ensaio permite armazenar louças sujas e secas até 4 dias 
para permitir um teste mais flexível. Isto significa que os ensaios com intervalos de ensaio 
prolongados (por exemplo, 72 horas) estão em conformidade com os requisitos da norma e da 
regulamentação, podendo ser aplicados às máquinas com depósito de água. 

Um ponto importante, que está a desencadear suspeitas e a originar discussões, é a necessidade de 
orientação por parte do fabricante. Isto quase não mudou com os novos regulamentos e normas de 
ensaio. Os ensaios imediatamente a seguir à desembalagem (“out of the box” testing) não são 
viáveis, uma vez que os resíduos do processo de fabrico têm de ser removidos primeiro. A situação 
é a mesma para as famílias, onde o manual do utilizador recomenda a execução de um programa 
intensivo ou outro de temperatura elevada numa máquina nova antes de utilizar a máquina com 
louça suja pela primeira vez. Além disso, o dispensador do produto de ajuda ao enxaguamento não 
doseia a quantidade total de produto de enxaguamento durante o primeiro ciclo, uma vez que as 
tubagens associadas estão vazias e precisam, primeiro, de ser cheias. A nova norma de ensaio 
descreve mais detalhadamente o pré-condicionamento das máquinas em teste. Devem ser 
executados pelo menos três ciclos, utilizando um programa adequado para serviços de mesa com 
sujidade normal ou muito sujos, detergente de referência e produto de enxaguamento. Um 
programa de enxaguamento a frio (conforme prescrito para o Modelo B/ DISH2) já não é aceitável. 
Mesmo que as instruções do fabricante sejam seguidas, a norma prevalecerá em caso de litígio. 

No entanto, a norma de ensaio deve permitir a repetibilidade e a reprodutibilidade dos ensaios de 
desempenho, razão pela qual os sistemas de carregamento e informações adicionais, por exemplo, 
no que respeita à dosagem de detergente, à regulação do produto de apoio ao enxaguamento, à 
remoção dos acessórios são requeridos pelos fabricantes. Esta necessidade de informação pode ser 
utilizada para melhorar o desempenho e/ou os valores declarados de uma máquina de lavar louça 
de uma forma que não pode ser realizada nos lares domésticos, especialmente quando a 
informação é fornecida apenas aos laboratórios de ensaios. É questionável, se os laboratórios de 
ensaio devem ser e precisam de ser instruídos pelos fabricantes, para alcançar resultados mais 
favoráveis que são dificilmente alcançáveis na vida real.  
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5.3 Secadores de roupa domésticos 

Durante o projeto ANTICSS foram desenvolvidos métodos de ensaio alternativos para secadores de 
roupa domésticos que foram avaliados em relação à sua aplicabilidade33. Cada um dos modelos 
testados foi selecionado com base numa característica específica, característica técnica ou instrução 
do fabricante, que poderia geralmente ser utilizada em comportamentos de “circunvenção” em 
relação à norma harmonizada ou no aproveitamento de lacunas da referida norma. 

Tabela 8: Visão geral dos procedimentos de ensaio alternativos para secadores de roupa 
domésticos. 

Caso 
Condições do ensaio 
normalizado 

Potencial de “circunvenção” / efeito de 
risco 

Ensaio alternativo do 
projeto ANTICSS 

DRIER1 4 ciclos com meia carga +  
3 ciclos com carga completa. 

Com a preparação especial de 
acordo com as instruções do 
fabricante.  

Alguns secadores de roupa têm uma 
declaração nas instruções relativa à 
preparação especial antes de iniciar os 
ensaios de acordo com a norma 
harmonizada EN 61121. É possível que 
este conjunto específico de requisitos 
possa desencadear um perfil de 
desempenho diferente em comparação 
com o "perfil normal". 

4 ciclos com meia carga +  
3 ciclos com carga 
completa). 

Sem a preparação especial 
exigida pelo fabricante. 

DRIER2 4 ciclos com meia carga +  
3 ciclos com carga completa. 

Tensão de fornecimento de 
230V±1%. 

Os eletrodomésticos de linha branca 
podem teoricamente incluir 
software/sensores ocultos que detetem 
as condições ambientais específicas de 
ensaio da norma e executam algoritmos 
específicos que resultam num menor 
consumo de recursos (energia, água, 
etc.). 

2 ciclos com meia carga +  
2 ciclos com carga completa. 

Tensão de fornecimento de 
230V ±6%. 

 
  

 
33 Mais detalhes podem ser encontrados no Relatório do Resultado D18 (D4.5) do projeto ANTICSS: Relatórios de ensaios 

- Parte 7: Secadores de roupa domésticos, 2020. 
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part7_DRIERS_final-
public_20201031.pdf 
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5.3.1 Aplicabilidade e custos adicionais 

Os procedimentos alternativos para as máquinas de secar roupa domésticas são genericamente 
aplicáveis. Na Tabela 9 apresenta-se uma visão geral dos custos e recursos adicionais para esses 
procedimentos de ensaio alternativos. 

Tabela 9: Visão geral dos custos e recursos adicionais para procedimentos de ensaio alternativos 
para secadores de roupa. 

 Tempo Recursos Conhecimento 

DRIER1 A duração do ensaio é inferior à do 
ensaio normalizado devido ao número 
mais reduzido de ciclos de ensaio. 

Sem influência Sem influência 

DRIER2 A duração do ensaio é inferior à do 
ensaio normalizado devido ao número 
mais reduzido de ciclos de ensaio.  

Sem influência Sem influência 

 
5.3.2 Possibilidade de realização de vários procedimentos de ensaio alternativos no 

mesmo produto. Testes aleatórios. 

O caso DRIER1 está ligado ao facto de que no manual de instruções existem instruções específicas 
para laboratórios de ensaios. Neste caso, as instruções indicavam que era necessário executar um 
ciclo de teste antes de iniciar os ensaios em laboratório. É possível que o produto possa detetar este 
ciclo inicial, pelo que a ordem seria relevante e não foi possível realizar os testes aleatórios. 

O comportamento suspeito relatado no caso DRIER2 estava relacionado com as condições 
ambientais específicas de ensaio, a variação da tensão de alimentação foi a alteração selecionada 
no procedimento de ensaio alternativo do projeto ANTICSS, mas também seria possível modificar 
outras condições como a temperatura ou a humidade ambiente. Selecionando qual a condição que 
será modificada o ensaio poderá ser feito numa base aleatória. 

No caso de o modelo a testar incluir instruções específicas para laboratórios de ensaios, será 
possível realizar ambos os procedimentos de ensaio alternativos no mesmo modelo. 
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5.4 Fornos domésticos 

No projeto ANTICSS foram desenvolvidos diferentes métodos de ensaio alternativos para fornos 
domésticos que foram avaliados em relação à sua aplicabilidade 34. Cada um dos modelos testados 
foi selecionado com base numa característica específica, característica técnica ou instrução do 
fabricante, que poderia geralmente ser utilizada em comportamentos de “circunvenção” em 
relação à norma harmonizada ou no aproveitamento de lacunas da referida norma.  

Tabela 10: Visão geral dos procedimentos de ensaio alternativos para fornos domésticos. 

 Condições do ensaio normalizado 
Potencial de 
“circunvenção” / efeito de 
risco 

Ensaio alternativo do 
projeto ANTICSS 

OVEN1 A norma EN 60350-1 para medir o 
desempenho dos fornos elétricos 
domésticos define o seguinte para medir o 
volume: 

"Os artigos amovíveis especificados nas 
instruções do utilizador não são essenciais 
para o funcionamento do produto na 
utilização a que se destina e devem ser 
removidos antes de efetuar a medição." 

O volume do forno é medido sem as 
prateleiras de suporte de acordo com as 
indicações do manual de instruções 

Em alguns fornos, a 
medição do volume era 
feita retirando as 
prateleiras porque de 
acordo com algumas 
instruções incluídas no 
manual do utilizador o 
compartimento de 
cozedura deveria estar 
vazio. Um volume mais 
elevado implica um 
melhor EEI (índice de 
Eficiência Energética). 

O volume do forno é 
medido com as 
prateleiras na sua 
posição. 

OVEN3 O ciclo de ensaio consiste numa medição 
do consumo de energia seguido de uma 
medição de temperatura consecutiva com 
o forno vazio. 

O primeiro passo do ciclo de ensaio 
(medição do consumo de energia) é feito 
com o forno carregado com um tijolo; 
para o segundo passo (medição da 
temperatura do forno vazio), a porta tem 
de ser aberta para remover o tijolo. 

O software deteta a 
abertura da porta ao 
retirar o tijolo e altera o 
comportamento do forno, 
aumentando a 
temperatura no segundo 
passo. 

O segundo passo da 
medição (medição da 
temperatura do forno 
vazio) é considerado 
uma medição separada. 
É realizada iniciando o 
teste com o produto à 
temperatura ambiente 
(23±2°C).  

 

  

 
34 Mais detalhes podem ser encontrados no Relatório do Resultado D18 (D4.5) do projeto ANTICSS: Relatórios de ensaios 

- Parte 8: Fornos domésticos, 2020.  
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part8_OVENS_final-
public_20201031.pdf 
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5.4.1 Aplicabilidade e custos adicionais 

Todos os procedimentos alternativos são genericamente aplicáveis. Na Tabela 11 apresenta-se uma 
visão geral dos custos e recursos adicionais para esses procedimentos de ensaio alternativos. 

Tabela 11: Custos e recursos adicionais para os procedimentos de ensaio alternativos para 
fornos domésticos. 

 Tempo Recursos Conhecimento 

OVEN1 Semelhante ao ensaio normalizado. Sem influência Sem influência 

OVEN3 A duração do ensaio é mais elevada do 
que no caso do ensaio normalizado. 

Sem influência Sem influência 

 

5.4.2 Possibilidade de realização de vários procedimentos de ensaio alternativos no 
mesmo produto. Testes aleatórios 

Devido ao facto de que o “efeito de risco” e o comportamento de “circunvenção” estão ligados a 
uma determinada característica ou instrução de um produto, deve ser concebido um procedimento 
de ensaio alternativo de forma a abordar diretamente essa funcionalidade/instrução. Por exemplo, 
o procedimento de ensaio alternativo OVEN1 foi concebido para fornos com prateleiras amovíveis 
e cujo manual de instruções inclui uma instrução que exige que o forno esteja vazio, enquanto o 
OVEN3 foi concebido para fornos com modo ECO. Assim, apenas no caso de o modelo a testar ter 
todas essas funcionalidades, será possível realizar ambos os procedimentos de ensaio alternativos 
no mesmo modelo. Neste caso, a ordem ao aplicar os diferentes procedimentos de ensaios 
alternativos não é relevante, podendo ser executados aleatoriamente. 
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5.5 Máquinas de lavar roupa domésticas 

No projeto ANTICSS foram desenvolvidos diferentes métodos de ensaio alternativos para máquinas 
de lavar roupa domésticas que foram avaliados em relação à sua aplicabilidade 35. Cada um dos 
modelos testados foi selecionado com base numa característica específica, característica técnica ou 
instrução do fabricante, que poderia geralmente ser utilizada em comportamentos de 
“circunvenção” em relação à norma harmonizada ou no aproveitamento de lacunas da referida 
norma. 

Tabela 12: Visão geral dos procedimentos de ensaio alternativos para máquinas de lavar roupa 
domésticas. 

Caso 
Condições do ensaio 
normalizado 

Potencial de “circunvenção” / 
efeito de risco 

Ensaio alternativo do projeto 
ANTICSS 

WASH1.2 
 
2 ciclos com meia carga a 
40OC + 
2 ciclos com meia carga a 
60OC + 
3 ciclos com carga completa 
a 60OC 
 
Capacidade nominal 
declarada pelo fabricante. 

A máquina pode ser otimizada de 
forma a obter resultados mais 
favoráveis para o consumo de 
energia e água especificamente na 
carga completa e na meia carga 
declaradas e utilizadas nos ensaios 
normalizado, enquanto os valores 
de consumo são 
comparativamente piores quando 
a máquina funciona com cargas 
diferentes 

 
2 ciclos com meia carga a 40OC + 
2 ciclos com meia carga a 60OC + 
3 ciclos com carga completa a 
60OC 
 
Carga completa = 6 kg 
Meia carga = 3 kg 
 
Em caso de resultados de testes 
suspeitos, fazer o ensaio com 
outras cargas parciais. 

WASH3 
 
2 ciclos com meia carga a 
40OC + 
2 ciclos com meia carga a 
60OC + 
3 ciclos com carga completa 
a 60OC 

Tensão de alimentação de 
230V±1%. 

Os eletrodomésticos de linha 
branca podem teoricamente incluir 
software/sensores ocultos que 
detetem as condições ambientais 
específicas de ensaio da norma e 
executam algoritmos específicos 
que resultam num menor consumo 
de recursos (energia, água, etc.). 

 
1 ciclo com meia carga a 40OC + 
1 ciclo com meia carga a 60OC + 
2 ciclos com carga completa a 
60OC 

Tensão de alimentação de 
230V±6%. 

5.5.1 Aplicabilidade e custos adicionais 

Os procedimentos alternativos para as máquinas de lavar roupa domésticas são genericamente 
aplicáveis. No Tabela 13 apresenta-se uma visão geral dos custos e recursos adicionais para esses 
procedimentos de ensaio alternativos. 

  

 
35 Mais detalhes podem ser encontrados no Relatório do Resultado D18 (D4.5) do projeto ANTICSS: Relatórios de ensaios 

– Parte 6: Máquinas de lavar roupa domésticas, 2020. Disponível em  
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables 
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Tabela 13: Visão geral dos custos e recursos adicionais para procedimentos de ensaio 
alternativos para máquinas de lavar roupa domésticas. 

 Tempo Recursos Conhecimentos 

WASH1.2 Semelhante ao ensaio normalizado. Sem influência Sem influência 

WASH3 A duração do ensaio é inferior à do ensaio normalizado 
devido ao número mais reduzido de ciclos de ensaio.  

Sem influência Sem influência 

 
5.5.2 Possibilidade de realização de vários procedimentos de ensaio alternativos no 

mesmo produto. Testes aleatórios. 

Ambos os procedimentos de ensaio alternativos podem ser aplicados a qualquer máquina de lavar 
roupa. Para o caso WASH1.2, a ordem dos testes pode ser importante: o software da máquina de 
lavar roupa pode ser capaz de reconhecer a carga completa e a meia carga como "cargas de teste" 
se forem testadas de forma sequencial e alterar o comportamento da máquina de lavar roupa para 
o "modo de teste".  

O comportamento suspeito relatado sobre o caso WASH3 estava relacionado com as condições 
específicas do ambiente de teste, a variação da tensão de alimentação foi selecionada no 
procedimento de ensaio alternativo do projeto ANTICSS, mas também seria possível modificar 
outras condições ambientais como a temperatura ou a humidade relativa. Selecionando qual a 
condição que será modificada o ensaio poderá ser realizado numa base aleatória. 

Será possível realizar ambos os procedimentos de ensaio alternativos no mesmo modelo tendo em 
conta a influência da ordem que foi explicada acima. 

5.5.3 Nova norma de ensaio EN60456:2020 e novos regulamentos (UE) 2019/2014 e 
2019/2023 

Alguns aspetos foram modificados nos novos regulamentos: 
 Os testes são agora realizados com a capacidade nominal total, metade e um quarto da 

capacidade nominal, o que está mais próximo da utilização normal que o consumidor faz da 
máquina de lavar roupa, mas ainda é possível que a máquina tenha sido otimizada para a 
capacidade nominal, como é explicado no caso de WASH 1.2. 

 As condições ambientais para a realização dos testes não foram modificadas, pelo que, em 
teoria, ainda é possível encontrar o comportamento potencial descrito no caso WASH3. 

 O programa normalizado utilizado nos ensaios foi alterado e todos os ensaios devem ser 
efetuados à mesma temperatura. A temperatura máxima no interior da máquina de lavar 
roupa deve ser declarada pelo fabricante e medida durante os ensaios. Isto resolve o 
problema de que, na maioria dos casos, a temperatura real da água durante a lavagem era 
inferior à selecionada no programa da máquina de lavar roupa. 

 A duração do programa é limitada. Isto resolve o problema de que, no caso de a temperatura 
real da água durante a lavagem ser inferior à selecionada, o valor adequado do Índice de 
eficiência de lavagem é obtido com mais agitação da carga o que anteriormente resultava 
em ciclos muito longos.  
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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) 
 


