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Inverno  Mudança de horário não é consensual 
quanto a benefícios económicos e para saúde 

Relógios vão 
atrasar 1 hora 
amanhã 
► Os relógios vão atrasar uma hora 
na próxima madrugada. É o início 
do horário de inverno, uma mu-
dança anual que continua a não ser 
consensual quanto aos benefícios 
que a justificam. 

Amanhã, às 2 horas no continen-
te e na Madeira (1 hora nos Açores), 
os relógios atrasam 60 minutos. A 
hora de inverno manter-se-á até à 
madrugada de 27de março de 2016, 
altura em que os relógios voltam a 
ser adiantados 60 minutos, entran-
do em vigor o horário de verão. 

Tão certa como a mudança ho-
rária é a discussão sobre a utilida-
de da medida, que está longe de ser 
universal. Na verdade, fora da Eu- Hora de Inverno vai manter-se 
ropa e da América do Norte, são até ao último domingo de março  

poucos os países que atrasam e 
adiantam os relógios consoante a 
época do ano. Junto ao Equador, a 
duração dos dias e das noites não 
sofre alterações significativas. 

A mudança é tradicionalmente 
justificada com razões económicas 
(poupança de energia), mas não há 
consenso sobre a real efetividade 
da medida. Um estudo realizado 
pelo Governo norte-americano es-
timou que, durante o horário de ve-
rão, a poupança diária foi de 0,5% e 
que, no acumulado do ano, não ul-
trapassou os 0,03%. A Comissão 
Europeia também tentou perceber 
o impacto da mudança da hora 'e, 
num inquérito a que responderam 
13 países, concluiu que há uma des-
cida no consumo de energia, mas 
que não era possível quantificar. 

O efeito da alteração horária no 
ritmo biológico, nomeadamente no 
sono, é outra das questões relevan-
tes, embora haja especialistas que 
que defendem que a adaptação é 
rápida. Ainda assim, há estudos 
que referem que, nos dias seguin-
tes à mudança dg4ora. há mais aci-
dentes rodoviários-e de trabalho. 

As mudanças de hora, descritas 
no portal do Observatório Astronó-
mico de Lisboa, acontecem no últi-
mo domingo de outubro (hora de 
inverno) e no último domingo de 
março (hora de verão). • 
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;fora de inverno 
As duas da 
madrugada 
atrase o relógio 
60 minutos 
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