
Mudança
Sc a hora fosse sempre
a de Verão, o dia só nasceria
às 9h no Inverno
Ciência, 28



Se a hora fosse sempre a de Verão,
o dia só nasceria às 9h no Inverno
Mais do que o impacto económico ou energético da mudança da hora, o peso na saúde
é o que mais apoquenta os cientistas presentes num debate na Universidade de Lisboa

O Governo português decidiu manter o regime bi-horário, ao contrário da proposta da Comissão Europeia

Hora civil
Claudia Carvalho Silva
Quando se juntam muitas áreas do
saber, as opiniões divergem quanto
àquele que deve ser o regime horá-
rio escolhido: se ficamos sempre no
mesmo horário, ou se mudamos du-

as vezes por ano - e o mais certo é

que não se consiga agradar a toda a

gente. Num debate na Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa
(FCUL) anteontem à noite, os cien-
tistas convidados entraram em de-
sacordo quanto ao melhor regime
e houve até críticas à credibilidade
do parecer entregue pelo Observa-
tório Astronómico de Lisboa (OAL)
ao Governo.

"Não aceito que um cientista, sem
fundamentos relevantes, venha im-

por à sociedade uma decisão, não
havendo razões científicas muito for-
tes que obriguem o Governo a tomar
uma decisão. O Governo está a lavar
as mãos numa decisão, mas tem de
ler os pareceres de forma crítica e

assumir a decisão como uma decisão

sua", criticou o professor catedráti-
co de meteorologia na FCUL, Pedro
Miranda, durante o debate "multidis-

ciplinar" sobre a mudança da hora.
"São as pessoas que devem decidir,
isto é democracia."

Em causa está a intenção assumida

pelo Governo português de manter
a mudança da hora duas vezes por
ano, tendo já manifestado "discor-

dância" com a proposta apresentada
pela Comissão Europeia de abolir a

mudança horária. A decisão baseou-

se no relatório de 44 páginas feito
pelo director do OAL, Rui Agostinho,
e levou o primeiro-ministro António
Costa a afirmar que seguiria aquele
que é "o entendimento da ciência".

Em resposta às críticas, Rui Agos-
tinho esclarece que não tinha pre-
tensões de que o relatório abordasse
todos "os lados da sociedade e das

componentes que a hora tem", co-
mo refere no relatório, e diz ao PÚ-
BLICO que "a decisão será sempre
polémica", independentemente do

parecer emitido. "O relatório não to-
ma decisões nenhumas, é consulti-

vo, não é vinculativo e o Governo



sabe disso. No fundo, é uma decisão

política pura e dura", afirma.

"Uma terrível doença"
No debate, não houve consenso
sobre qual a hora que deveria ser

adoptada: Rui Agostinho defendia o

modelo bi-horário, Pedro Miranda
defendia a hora de Verão sempre.
E, para a neurologista especialista
do sono Teresa Paiva, a "hora sensa-
ta" deveria ser sempre a de Inverno
(UTC), por ser aquela que considera
ter "menos impacto para a saúde pú-
blica". A especialista justificou que
muitas das causas de morte em Por-

tugal estão relacionadas com o sono
e que "a falta de luz é uma terrível

doença", razão pela qual "se deve

apanhar luz de manhã e não ao final
da tarde".

Em Portugal, ficar sempre no actu-
al horário de Inverno significaria que
o sol no Verão nasceria perto das 5h e

no Inverno anoiteceria perto das 17h.

Já a permanência no horário de Ve-
rão (UTC+I) implicaria um amanhe-
cer tardio, chegando tal a acontecer

por volta das 9h em alguns meses.
Foi ainda apontado o dedo aos

comportamentos dos portugueses,
que Teresa Paiva diz serem "loucuras
lesivas": jantar tarde, deitar tarde,
acordar cedo, trabalhar demasiado.
"O sono dos portugueses é mau e so-

mos o país mais tardio do mundo; há

países em desvantagem em relação
às horas de sol mas têm muitos mais
cuidados e horários muito mais regu-
lares. É uma questão de qualidade de

vida, é uma questão de saúde."
O impacto na saúde é precisamen-

te uma das questões mais faladas

quando se defende a mudança (ou
não mudança) da hora. Os especialis-
tas ouvidos pelo PÚBLICO têm refe-
rido que manter-se sempre num úni-
co fuso horário pode ser sobretudo

prejudicial para as crianças e para os

jovens, que estariam privados de luz
solar pela manhã, importante para
"acordar" o cérebro.

Mas as visões divergem dentro da

própria comunidade científica: no
debate, Teresa Paiva afirmou que a
mudança da hora - sobretudo a que
acontece na Primavera - tem efeitos

negativos para grupos de risco, como
doentes de cancro ou mentais.

O especialista em energia solar
Miguel Centeno Brito diz que "é um
falso problema dizer que a mudança
da hora é motivada pela poupança
energética", justificando que os au-
mentos no consumo de electricidade
ou gasóleo são mínimos. "Há razões
científicas com certeza, mas não é na
área da energia; é mais importante a

saúde", acredita, defendendo a con-
sulta pública.

Durante o debate, foi sugerida a

criação de uma "comissão informal
e multidisciplinar" que analisasse o

tema. O PÚBLICO tentou contactar
o Ministério do Planeamento - que
referiu em Outubro que a decisão

portuguesa já tinha sido comunicada
à União Europeia (UE) - para saber
se seria possível reverter a decisão
até Abril, mas não obteve resposta
até ao momento.

A proposta europeia foi anunciada
em Agosto, e pediu-se que os gover-
nos de cada país tomassem uma posi-
ção até Abril. Para tentar saber qual a

preferência dos cidadãos, a UE fez um
inquérito online no Verão passado, a

que responderam cerca de 4,6 mi-
lhões de pessoas - destes, 84% dos in-

quiridos diziam estar a favor de man-
ter sempre a mesma hora. Só 0,33%
dos portugueses votaram e, desses,
a maioria (79%) disse estar a favor de
manter sempre o horário de Verão.
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033
portugueses votaram num
inquérito online em 2018
(promovido pela Comissão
Europeia) e a maioria preferiu a
manutenção do horário de Verão


