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OS 28 PAÍSES da União Euro-

peia (UE) adiantam esta noi-
te o relógio uma hora. Em
Portugal continental, e na
Madeira, a alteração aconte-
ce à uma da madrugada; nos

Açores, quando for meia-noi-
te. Apesar de cada país ser au-
tónomo na determinação da

respetiva hora civil, a decisão

de adiantar os relógios no ve-
rão e de os atrasar no inverno
obedece a uma norma euro-
peia cumprida por todos os

estados-membros desde
1996.

"Foi definido que deviam
fazer a mudança no mesmo
instante", explicou ao JN Rui

Agostinho, diretor do Obser-
vatório Astronómico de Lis-
boa. Trata-se de uma decisão

política que, segundo o espe-
cialista, não traz grande dife-

rença em termos económi-
cos. "Mas os países do Norte
da Europa indicam que o im-

pacto sobre a vida das pessoas
é benéfico". Por exemplo,
prosseguiu, não faz sentido

que aconteça nos países "à
volta do Equador, porque a

duração do dia e a da noite é

de 12 horas cada".
A hora civil é escolhida pela

proximidade da hora solar
("o meio-dia Solar ocorre no
instante em que o ponto cen-
tral do Sol passa na direção

Sul em que a pessoa está"),
mas também pela proximi-
dade com os países vizinhos.

No inverno, a hora do con-
tinente e da Madeira segue a

do meridiano de Greenwich,
registando um desfasamen-
to de 37 minutos em relação
ao meio-dia solar. Mas o fuso
horário correto deveria ser o

-1, ou seja, uma hora a menos

que a de Greenwich. O que
não acontece "para estarmos
mais próximos do resto da
UE".

Ao contrário, em Espanha,
que está alinhada com o me-
ridiano britânico, a hora civil
é +1, isto porque na altura da

Segunda Guerra Mundial
Franco quis os relógios ali-
nhados com os de Berlim.
Atualmente, há muitos espa-
nhóis que reivindicam o

atraso de uma hora.
De cinco em cinco anos, a

UE monitoriza as repercus-
sões das alterações horárias
nas atividades como o turis-

mo, a indústria, o comércio
ou a agricultura. •

Em Portugal
continental,
a hora muda
àuma
da manhã

85 localidades
apagam a luz
pelo planeta
As luzes de 85
localidades apa-
gam-se esta noi-

te entre as 20.30
e as 21.30, na

iniciativa mun-
dial Hora do Pla-

neta. 0 "apagão"

realiza-se desde
2007 e pretende
chamar a aten-

ção para a im-

portância de mu-
dar comporta-
mentos em be-
nefício do desen-

volvimento sus-

tentável.




