
CIÊNCIA. EMPRESAS SINCRONIZAM OS RELÓGIOS DOS COMPUTADORES MINUTO A MINUTO

ACERTAR
A HORA 1.440

VEZES POR DIA
Há um centro que controla o tempo. Um segundo de diferença pode

gerar perdas de milhões ou guerras pelo bebé do ano. PoiAnaTaborda

Só
três pessoas podem entrar

no chamado Centro Horário
de Alta Segurança, o local
onde cinco relógios garantem

que a hora portuguesa se mantém
conforme é suposto, legal, portanto.
É a partir desta informação que mi-
lhares de instituições e empresas
acertam os relógios dos seus compu-
tadores. "Os sistemas começam por
perguntar [que horas são] de poucos
em poucos segundos e, quando per-
cebem que o seu relógio está estável,
vão espaçando mais a pergunta, ge-
ralmente para um ou dois minutos. O

máximo de tempo que estão sem
confirmar a hora são cinco minutos",

explica à SÁBADO Rui Agostinho,

presidente do Observatório Astronó-
mico de Lisboa, responsável por
manter e distribuir a hora legal (ou
oficial) portuguesa. O que significa

que confirmam a hora milhares de

vezes por dia - uma vez por minuto
são 1.440 vezes a cada 24 horas.

E quem precisa de o lazer? Todos

aqueles para quem a hora certa c um
fator crítico. É o caso da banca, onde

uma ordem de compra e venda atra-
sada pode implicar perdas de vários

milhões de euros. na Bolsa, por
exemplo, porque os valores dos títu-
los e ações têm uma flutuação cons-
tante. É assim no mundo do futebol -
em 2017, Adrien Silva ficou quatro
meses afastado dos relvados porque
o Leicester se atrasou 14 segundos a
fazer a sua inscrição na FIFA (um ne-
gócio de 24 milhões); e de Yannick

Djaló, que em 2011 foi transferido
fora de tempo do Sporting para o Ni-
ce, o que apenas lhe permitiu jogar
em 2012. "Os documentos foram en-
viados por fax na quarta-feira [31 de

Agosto], às 23h58, e a última página
chegou às OOhOO, tecnicamente a 1

de setembro e, por conseguinte, após
o fim do mercado", disse na altura o

presidente do clube francês.

"Hoje discutimos prazos ao segun-
do", acrescenta Rui Agostinho. "Ima-

gine que vai fazer um pagamento no
multibanco mesmo no instante em

que termina a data de pagamento. A
hora do multibanco está certa? Se

não estiver pode - sem saber - estar

já fora de prazo e vir a pagar juros."
Se a hora legal fosse aplicada nas

maternidades não haveria como



aconteceu este mês - dúvidas em
relação a quem é o bebé do ano: Rita
Fonseca nasceu 10 segundos depois
da meia-noite no Hospital de São

Francisco Xavier, em Lisboa; Kenzo
às OOhOO na Maternidade Alfredo da
Costa (MAC), que apenas contabili-
zou minutos. E a meia-noite certa,
sem segundos contados, varia entre
as 00:00:00 e as 00:0059. "Neste

caso, deviam ser os dois bebés do

ano", brinca Rui Agostinho, defen-
dendo que é "normal não se conta-
bilizarem segundos, porque a hora
de nascimento tem uma relevância
meramente estatística",

Mas, ainda assim, pode gerar pro-
blemas práticos. Tiago Ferreira, pai
de Francisca, a bebé do ano em 2016,
teve que fazer várias diligências até
saber se a filha tinha nascido no dia
31 de dezembro, como dizia a MAC,
onde aos dois segundos finais da

contagem decrescente para a meia-
-noite o quarto se encheu de enfer-
meiros e de copos de champanhe
(teve o seu na mão antes de conse-

guir avistar a filha), ou no dia 1, como

garantia a conservatória onde a re-
gistou. "Soubemos deste problema
quando fomos a uma consulta na
Maternidade e nos avisaram que ha-
via dois dias de nascimento nos do-
cumentos. Na MAC disseram-nos

que devia ser a conservatória a mu-
dar o dia, na conservatória manda-
ram-nos de volta para a MAC. A

questão era saber se 00:00:00 ainda
era dia 31, ou já dia 1. 0 tema foi a
despacho e, no registo de assento de

nascimento, foi colocada uma aden-
da a atribuir o dia 1." Rui Agostinho

não tem dúvidas: "Meia-noite e zero

segundos já é, oficialmente, dia 1."

O tema da hora não é novo mas,

defende, a sociedade demorou a dar

a devida atenção ao assunto. "Só des-

pertou quando foi obrigada a ter fatu-

ração eletrónica [em 2004]. Até aí, às

vezes o recibo emitido por uma em-
presa aparecia com uma hora ante-
rior à do pedido feito por outra em-

presa. Havia sistemas computacionais
que crashavam com estas inconsis-
tências todas - os históricos de tran-

sações não batiam certo - e algumas
empresas deixavam de funcionar."

Até o trânsito mudava a hora
Nessa altura (agora é raro), o Obser-
vatório ainda recebia alguns pedidos
de parecer sobre disputas horárias.

Num deles, um concurso exigia que
as empresas entregassem os docu-
mentos até às 17h e um dos candida-
tos só o fez às 17h e 20 segundos.

"Perguntaram-me se não arredonda-
va para as 17h", conta Rui Agostinho.
"E que relógio usaram? Tinha a hora

legal? Eu dei uma opinião, mas não

auditamos os relógios, a decisão ca-
bia às partes envolvidas." Tem um
Windows? O mais provável é não ter
exatamente a hora certa. "Ainda só

faz a sincronização automática uma
vez por semana, a não ser que instale

um programa à parte. E basta pôr o

seu computador a aceder a bases de
dados exigentes para que a hora se

transforme numa tarefa secundária e
comece a derivar."

Por razões de segurança, Rui Agos-
tinho recusar revelar como se entra
na sala mais secreta do Observatório,
mas adianta que é preciso passar
"por muitos mecanismos físicos". E

não há apenas um relógio atómico,
mas cinco. "Apesar de serem de alta

precisão, se os deixar andar sozinhos

ao fim de um ano podem ter um des-
vio de um microssegundo. Além dis-

so a eletrónica, ao fim de algum tem-

po, pode começar a ter problemas e

haver atrasos maiores, daí a necessi-
dade desta redundância."

Estamos muito longe do fim do sé

culo XIX, quando cabia ao Observa-

tório fiscalizar os relógios oficiais na
via pública. "Antigamente havia a

obrigatoriedade de as estações de ca-
minhos de ferro terem dois relógios -
o que estava dentro da estação tinha

a hora certa, o do exterior era adian-
tado cinco minutos para as pessoas
não perderem o comboio. Não sei

quanto tempo isso durou", conta Rui

Agostinho. Ou dos tempos em que se

instalou o primeiro relógio público da
hora legal portuguesa, em 1914, no
Cais do Sodré. O objetivo era emitir a
hora exata para a população, mas so-
bretudo aos navios, que precisavam
de acertar os seus cronõmetros para,
em alto mar, calcularem a longitude.
Para isso, o relógio estava ligado por
um cabo eletrónico ao Observatório,
era sincronizado a cada dois segun-
dos e da guarita partia um sistema
semafórico com um alcance de 3 km

para indicação luminosa da hora aos
barcos ancorados no rio.

Nunca funcionou bem: em 2008, a
designação "hora legal" foi retirada -
mesmo depois de se ter acrescenta-
do uma pala, as mudanças de tem-

peratura, e a trepidação causada pelo
trânsito afetavam o mecanismo. E fa-
ziam com que raramente conseguis-
se ter exatamente a hora certa. O
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Em 2016, Tiago
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O
A hora legal é di-

vulgada eletronica-
mente a partir de
cinco relógios ató-
micos. Na banca,
a UE exige que as

transações
se façam ao
milissegundo

A mudança que fez os elétricos saírem mais tarde do Rossio
Os relógios começaram por guiar-se através da observação das estrelas. Mas há mais

Janeiro de 1912. Só nesta data se defi-

niu que as horas entre o meio-dia e a meia-
-noite passariam a ser designadas com nú-

meros de 13 a 23 e que a meia-noite
seriam as 'Vem hnras" Cerca de
30 anos depois, Portugal teve
três horários diferentes:
inverno, primavera e verão -
os relógios adiantavam uma
hora de 14 paro 15 de março c

outros 60 minutos de 25 para 26 de abril;

e atrasavam 60 minutos de 15 para 16 de

agosto e entre 24 e 25 de outubro. A mu-

dança de hora começou em 1916,

para a Europa poupar carvão.
Em Portugal, os teatros pediram
para abrir mais tarde (às 22h, e

não às 20h), o que fez mudar o

horário dos elétricos - o último
saía do Rossio à Ihso.


