
O tema da manipulação dos testes ou ensaios laboratoriais de produtos, procedimento designado de cir-
cunvenção, está atualmente exposto a uma maior atenção do público e dos meios de comunicação social, 
não só pelo escândalo «dieselgate» (emissão de gases poluentes de automóveis), mas também por outros 
regulamentos Europeus que abordam este tema. É neste contexto, que surge o projeto ANTICSS – Anti-cir-
cunvention of standards for better market surveillance (prevenção da circunvenção para melhor vigilância  
e fiscalização de mercado), financiado pelo programa de investigação e inovação da União Europeia Horizonte 
2020. Os objetivos deste projeto são definir e analisar a aplicação de práticas de circunvenção na aplicação 
dos regulamentos Europeus de Ecodesign e Etiquetagem Energética e respetivas normas harmonizadas.

Os objetivos do projeto  passam por definir o que são práticas de circunvenção e verificar “se” e “como” es-
tas práticas foram utilizadas para alcançar um melhor desempenho do produto no cumprimento dos regulamentos 
de Ecodesign e Etiquetagem Energética que lhe são aplicáveis. 

O   visa compilar e aprender com base em casos de circunvenção reais, identificados através de pesquisa 
bibliográfica e entrevistas a especialistas nos vários sectores. Paralelamente irá também dedicar-se à análise da 
legislação de Ecodesign e Etiquetagem Energética e respetivas normas, visando identificar ambiguidades ou falhas 
na legislação que possam ser exploradas pelos agentes económicos para obterem uma vantagem competitiva re-
lativamente aos seus concorrentes. Finalmente suspeitas de práticas de circunvenção serão confirmadas através 
de testes laboratoriais de produtos selecionados. Os testes laboratoriais permitirão também quantificar o potencial 
impacto das práticas de circunvenção ao nível do consumo adicional de recursos que estas práticas permitem face 
ao definido nos requisitos legais. 

O   visa distinguir claramente o que são práticas de circunvenção de outras práticas (fraudulentas) de modo 
a comunicar de forma inequívoca e disponibilizar linhas orientadoras que permitam mais facilmente detetar e prevenir 
estas práticas em políticas e normas futuras. Os objetivos futuros do projeto passam pela definição de procedimentos 
de teste alternativos e/ou listas de requisitos que permitam identificar e ultrapassar quaisquer práticas de circunvenção. 

O projeto  visa: 
  contribuir para a capacitação dos agentes de vigilância e fiscalização  

de mercado e dos laboratórios de testes e ensaios; 
  apoiar a comunicação entre os principais interessados  

e a utilização de plataformas colaborativas;
  fomentar a confiança dos fabricantes, especificando legislação 

e normas potencialmente vagas que possam ser interpretadas 
de forma diferente pelos agentes do mercado, e aproveitadas 
injustamente como vantagem competitiva; 

  apresentar recomendações para decisores políticos e organismos 
de normalização que previnam futuras práticas de circunvenção.  
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Através da dinamização de uma campanha que visa  
sensibilizar os vários agentes para o que são potenciais  
práticas de circunvenção, o projeto ANTICSS promove  
o reforço da legislação Europeia e a confiança do mercado  
e da sociedade civil na legislação de Ecodesign  
e Etiquetagem Energética.  

 Quais são os principais objetivos do projeto ANTICSS? 
 
	 Os	objetivos	do  	são	identificar	o que	são	práticas	de	circunvenção	e	como	estas	se	podem	
repercutir	na aplicação	dos	regulamentos	de	Ecodesign	e	de	Etiquetagem	Energética,	permitindo	que	alguns	produtos	
obtenham	melhores	classificações	de	desempenho.	Os	objetivos	do projeto	passam	também	por	identificar	“se”	 
e	“em	que	medida”	é	que	as	práticas	de	circunvenção	se	podem	refletir	no	desempenho	energético	e	funcional	dos	
produtos	e	“como”	é	que	podem	ser	prevenidas	potenciais	tentativas	de	práticas	de	circunvenção	através	da	definição	
de	novos	procedimentos,	listas	de	requisitos,	condições	de	teste,	intervalos	de	parâmetros,	etc..		

- Que atividades envolve o projeto ANTICSS? 

	 O  	visa,	em	primeiro	lugar,	definir	o que	são	práticas	de	circunvenção	no	contexto	dos	regulamentos	
de	Ecodesign,	de	Etiquetagem	Energética	e	respetivas	normas	harmonizadas,	identificando	de	seguida	como	é	que	
estas	práticas	podem	ser	aplicadas	potenciando	um	melhor	desempenho	dos	produtos.	A equipa	de	projeto	recolhe	
e	discute	casos	de	potenciais	práticas	de	circunvenção,	que	serão	analisadas	em	maior	detalhe	recorrendo	a ensaios	
laboratoriais,	confirmando	ou	não	a existência	dessas	práticas	e	quantificando	o respetivo	impacto	no	desempenho	
energético	e	funcional	dos	produtos.	

- Quais as categorias de produtos investigadas? 

	 O projeto	centra-se,	de	um	modo	geral,	em	todos	os	produtos	regulados	pela	legislação	Europeia	 
de	Ecodesign	e	Etiquetagem	Energética:	eletrodomésticos,	tecnologias	de	informação	e	comunicação,	iluminação	
e	outros.	A seleção	final	das	categorias	de	produtos	a investigar	com	maior	detalhe	será	feita	com	base	nas	
informações	recolhidas	nas	primeiras	fases	de	pesquisa	do projeto.



- Que possíveis práticas de circunvenção serão analisados pelo projeto? 

	 A metodologia	 	é	simples,	mas	eficaz:	definição	detalhada	do que	são	práticas	de	circunvenção,	
distinguindo	essas	práticas	de	outras,	para	que	a comunicação	sobre	este	tema	seja	direta	e	inequívoca.	
A lista	abaixo	inclui	alguns	dos	tópicos	abordados	no	contexto	do  	a fim	de	avaliar	o significado	 
de	„circunvenção“:
 	 software	oculto	(dispositivos	de	desativação);
 	 ciclos	/	definições	/	configurações	(ocultos)	usados	unicamente	nos	testes	de	conformidade	regulamentar;
 	 produtos	especificamente	concebidos	para	se	enquadrarem	na categoria	de	exclusões	regulamentares;	
 	 ambiguidades	(tais	como	definições	pouco	claras,	limites)	e	lacunas	na legislação;
 	 desvios	na(s)	condição(ões)	de	teste,	permitidos	ou	devidos	a diferentes	interpretações	das	normas;
 	 procedimentos	laboratoriais	pouco	robustos	que	permitem	explorar	incertezas	de	medição;
 	 desempenhos	reais	(consumo	de	energia	/	desempenho	funcional)	vs.	ciclos	padrão	/	ciclos	de	trabalho;
 	 separar	a aferição	do consumo	de	energia	do desempenho	funcional;
 	 	software	integrado	em	dispositivos	inteligentes	–	o desafio	passa	por	distinguir	entre:	funções	/	sensores	

automáticos	/conectividade	que	induzem	a economias	de	energia	„úteis“	de	funções	/	sensores	/	software	
alvo	de	práticas	de	circunvenção.

 Quais são os resultados globais esperados do projeto? 

	 A equipa	do projeto	 	irá	elaborar	uma	série	de	recomendações	para	decisores	políticos	 
e	organismos	de	normalização	relativas	à	identificação	de	práticas	de	circunvenção	através	de	ensaios	laboratoriais	
e	prevenção	do risco	de	práticas	de	circunvenção,	tendo	como	objetivo	a preparação	de	normas	e	legislação	que	
evitem	estas	práticas.	Neste	sentido	serão	definidas	orientações	sobre	“como	detectar	e	prevenir	práticas	 
de	circunvenção	no	contexto	dos	regulamentos	de	Ecodesign	e	Etiquetagem	Energética”	visando	todos	os	actores	 
de	mercado,	económicos	e	não	económicos,	e	entidades	de	vigilância	de	mercado	para	uma	aplicação	mais	eficaz	 
da	legislação	Europeia.		
O projeto	promoverá	o aumento	de	confiança	e	credibilidade	dos	consumidores,	fabricantes	e	distribuidores:	
 	 	ao	definir	claramente	o que	são	práticas	de	circunvenção,	distinguindo-as	de	outros	efeitos	e	facilitando	

a comunicação	clara	e	inequívoca	com	o público;	
 	 		disponibilizando	metodologias	que	permitem	a deteção	de	práticas	de	circunvenção,	e	ferramentas	que	

facilitem	às	Autoridades	de	Vigilância	de	Mercado	a deteção	dessas	 
práticas	nas	suas	ações	de	vigilância	de	mercado;	

 	 	proporcionado	informação	útil	para	a otimização	de	normas	 
e	legislação	que	previnam	a adoção	de	práticas	 
de	circunvenção;	

 	 	apoiando	a comunicação	e	dinamização	de	plataformas	
colaborativas	entre	agentes	de	mercado;	

 	 	mediante	uma	maior	e	melhor	especificação	de	normas	 
e	legislação	potencialmente	vagas	e	passíveis	de	ser	 
interpretadas	e	apropriadas	de	modo	diferente	pelos	agentes	 
de	mercado.	
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O	projeto	ANTICSS	é	co-financiado	pelo	programa	Horizonte	2020	 
da	União	Europeia	sob	o	contrato	n.º	785122.	
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