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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nos últimos anos, a hora de verão tem sido um assunto amplamente debatido. Inúmeros 
pedidos de cidadãos, do Parlamento Europeu e de certos Estados-Membros da UE levaram a 
Comissão a decidir rever o funcionamento das atuais disposições da UE relativas à hora de 
verão e avaliar se devem ou não ser alteradas.

A hora de verão da UE implica que os relógios sejam acertados duas vezes por ano, em todos 
os Estados-Membros, a fim de ter em conta a evolução dos padrões de luz do dia. Os relógios 
são adiantados uma hora na manhã do último domingo de março e atrasados uma hora na 
manhã do último domingo de outubro para voltar à hora legal.

A variedade de questões de saúde relacionadas com a hora de verão é ampla, abrangendo os 
efeitos a curto prazo (ou seja, durante os dias que se seguem à mudança) e os efeitos a longo 
prazo, assim como os efeitos positivos e negativos. No entanto, o impacto relevante na saúde 
humana das perturbações do ritmo biológico devidas à mudança de hora continua a ser pouco 
claro e requer uma investigação mais aprofundada sobre o processo de adaptação à mudança 
de hora.

Durante a consulta pública sobre as disposições relativas à hora de verão, a maioria dos 
inquiridos (76 %) declarou ter uma experiência negativa com a transição da hora de inverno 
para a hora de verão. 43 % destas respostas estavam relacionadas com questões de saúde e 
preocupações neste domínio, enquanto 20 % eram justificadas pela inexistência de poupanças 
de energia.

No contexto destas experiências negativas, a Comissão decidiu tomar em consideração os 
efeitos potencialmente adversos da mudança de hora para a saúde, que foram objeto de 
inúmeros estudos e debates. Alguns estudos analisam a ligação entre a mudança para a hora 
de verão e o risco de ataques cardíacos, a perturbação do ritmo biológico, a privação de sono, 
a falta de concentração e de atenção, o aumento do risco de acidentes, níveis mais baixos de 
satisfação em geral e, até, taxas de suicídio.

Apesar de a lista de potenciais efeitos negativos ser muito longa, alguns estudos identificam 
claramente efeitos positivos a longo prazo para o bem-estar geral decorrentes de dias mais 
longos, de atividades ao ar livre após o trabalho ou da escola e da exposição à luz solar.

No entanto, embora acolha favoravelmente a nova iniciativa da Comissão e esteja disposto a 
aceitar alguns efeitos potenciais para a saúde resultantes das disposições da UE relativas à 
hora de verão, considero que deve ser deixada ao critério dos Estados-Membros uma ampla 
escolha em termos de mudança de hora, em função dos seus interesses.

É por este motivo que tenciono realçar alguns aspetos da proposta relacionados com a saúde, 
identificando determinados elementos positivos e negativos que podem ser tomados em 
consideração, mas, ao mesmo tempo, abster-me-ei de impor decisões aos Estados-Membros. 
Como é óbvio, gostaria de adotar uma atitude positiva relativamente à proposta da CE, mas, 
para respeitar o princípio da subsidiariedade no que se refere à política de saúde, devemos 
permitir que os Estados-Membros tomem as suas próprias decisões de forma harmonizada.

Em conclusão, gostaria de sublinhar que, mesmo que fosse tomada uma decisão final clara, 
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especialmente devido ao facto de esta legislação estar próxima da sua conclusão, temos de 
considerar os dados empíricos relacionados com as questões de saúde. No entanto, uma 
análise genuína e sincera e a recolha de todos os dados acessíveis neste dossiê específico não 
facilitam a nossa tarefa de tomar uma decisão que seja claramente apoiada por argumentos 
cientificamente comprovados. Estou firmemente convicto de que devemos manifestar a 
intenção de concluir os trabalhos em curso, dada a vontade manifestada pelos cidadãos 
europeus. Não obstante, temos de admitir as nossas limitações óbvias: poucos dados 
empíricos e nenhuma posição comum dos Estados-Membros. Por estas razões, afigura-se 
adequado prever um ligeiro adiamento das negociações em curso para podermos trabalhar 
com base em dados mais concretos e numa mensagem mais clara por parte dos Estados-
Membros quanto às suas expectativas ainda por satisfazer.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comissão analisou os elementos 
factuais disponíveis, os quais apontam para 
a importância de dispor de regras da União 
harmonizadas neste domínio, a fim de 
garantir o bom funcionamento do mercado 
interno e evitar, nomeadamente, 
perturbações na programação das 
operações de transporte e no 
funcionamento dos sistemas de informação 
e comunicação, custos mais elevados para 
o comércio transfronteiras ou menor 
produtividade na prestação de bens e 
serviços. Os elementos factuais não são 
conclusivos quanto ao facto de os 
benefícios das disposições relativas à hora 
de verão compensarem ou não os 
inconvenientes associados a uma mudança 
da hora duas vezes por ano.

(3) A Comissão analisou os elementos 
factuais disponíveis, os quais apontam para 
a importância de dispor de regras da União 
harmonizadas neste domínio, a fim de 
garantir o bom funcionamento do mercado 
interno, a lógica de longo prazo e a 
previsibilidade, de modo a evitar, 
nomeadamente, perturbações na 
programação das operações de transporte e 
no funcionamento dos sistemas de 
informação e comunicação, custos mais 
elevados para o comércio transfronteiras ou 
menor produtividade na prestação de bens 
e serviços. Os elementos factuais não são 
totalmente conclusivos quanto ao facto de 
os benefícios das disposições relativas à 
hora de verão compensarem ou não os 
inconvenientes associados a uma mudança 
da hora duas vezes por ano e os resultados 
diferem em função das regiões.
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Decorre atualmente um debate 
público animado sobre o regime da hora de 
verão e alguns Estados-Membros já 
manifestaram a sua preferência por pôr 
termo a tal regime. Tendo em conta esta 
situação, é necessário continuar a preservar 
o bom funcionamento do mercado interno 
e evitar perturbações significativas 
causadas por divergências entre os 
Estados-Membros neste domínio. Por 
conseguinte, é oportuno pôr termo, de 
forma coordenada, às disposições relativas 
à hora de verão.

(4) Decorre atualmente um debate 
público animado sobre o regime da hora de 
verão, conforme demonstrado também 
pelos 4,6 milhões de respostas de cidadãos 
no processo de consulta aberta da 
Comissão, em que uma clara maioria dos 
inquiridos se opôs às atuais mudanças de 
hora sazonais. A razão principal para esta 
suspensão é o impacto das mudanças de 
hora na saúde (43 %), seguida da 
inexistência de poupanças de energia 
(20 %). Embora setenta por cento dos 
participantes na consulta pública fossem 
de um Estado-Membro, alguns Estados-
Membros já manifestaram a sua 
preferência por pôr termo a tal regime. 
Alguns parlamentos instaram igualmente 
os respetivos governos a tomar medidas 
em relação às mudanças de hora sazonais 
na UE. Foram lançadas iniciativas 
legislativas nacionais para abolir as 
mudanças de hora sazonais. Tendo em 
conta esta situação, é necessário continuar 
a preservar o bom funcionamento do 
mercado interno e evitar perturbações 
significativas causadas por divergências 
entre os Estados-Membros neste domínio. 
Por conseguinte, é oportuno pôr termo, de 
forma coordenada, às disposições relativas 
à hora de verão.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os territórios, com exceção dos 
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territórios ultramarinos dos Estados-
Membros, estão agrupados em três fusos 
horários, ou horas legais, diferentes, 
nomeadamente, TMG, TMG +1 e 
TMG +2. A vasta extensão norte-sul da 
União Europeia significa que os efeitos de 
luz diurna variam em toda a União. Por 
conseguinte, é importante que os Estados-
Membros tenham em consideração os 
aspetos geográficos da hora, ou seja, os 
fusos horários naturais e a posição 
geográfica, antes de alterarem os seus 
fusos horários. Os Estados-Membros 
devem consultar os cidadãos e as partes 
interessadas pertinentes antes de 
decidirem alterar os seus fusos horários.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) A hora de verão levou a que, 
durante os meses de verão, o pôr do sol 
ocorra mais tarde. Nas mentes de muitos 
cidadãos da UE, o verão é sinónimo de luz 
solar até ao fim da tarde. Com o retorno à 
hora «legal», os pores do sol no verão 
ocorreriam uma hora mais cedo e o 
período do ano em que a luz do dia 
permanece até ao fim da tarde seria muito 
reduzido.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Inúmeros estudos analisaram a 
ligação entre a mudança para a hora de 
verão e o risco de ataques cardíacos, 
perturbações do ritmo biológico, privação 
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de sono, falta de concentração e atenção, 
risco acrescido de acidentes, satisfação 
com a vida familiar e, até, taxas de 
suicídio. No entanto, dias mais longos, 
atividades ao ar livre depois do trabalho 
ou da escola e a exposição à luz solar têm 
claramente alguns efeitos positivos a 
longo prazo para o bem-estar geral.

Alteração6

Proposta de diretiva
Considerando 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) A cronobiologia demonstra que o 
biorritmo do corpo humano é afetado 
pelas mudanças da hora, que podem ter 
um impacto negativo na saúde. Embora 
para a maioria das pessoas sejam 
necessários alguns dias para a adaptação 
a novas alterações, alguns cronotipos 
precisam de várias semanas ou até de 
mais tempo. Certos grupos, como as 
crianças e os idosos, são particularmente 
vulneráveis. A mudança da hora na 
primavera é particularmente sentida, 
sugerindo alguns estudos, por exemplo, 
que existe uma taxa mais elevada de 
acidentes isquémicos nos primeiros dois 
dias após a alteração. Existe igualmente 
uma relação entre as mudanças da hora e 
as doenças cardiovasculares ligadas à 
perturbação do ciclo circadiano pela 
mudança da hora.

Alteração7

Proposta de diretiva
Considerando 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-E) As mudanças de hora sazonais têm 
igualmente um impacto negativo no bem-
estar dos animais, que é evidente na 
agricultura, por exemplo, um domínio em 
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que a produção de leite de vaca é afetada.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 4-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-F) Presume-se que as mudanças de 
hora sazonais contribuem para poupar 
energia. Com efeito, esta foi a principal 
razão para a sua introdução inicial no 
século passado. As investigações 
mostram, no entanto, que apesar de as 
mudanças de hora sazonais poderem ser 
marginalmente benéficas para a redução 
do consumo de energia no conjunto da 
União, tal não é o caso em todos os 
Estados-Membros. A poupança no 
consumo de energia para iluminação 
através da mudança para a hora de verão 
pode também ser compensada pelo 
aumento do consumo de energia para 
aquecimento. Além disso, os resultados 
são difíceis de interpretar, uma vez que 
são fortemente influenciados por fatores 
externos, como a meteorologia, o 
comportamento dos utilizadores de 
energia ou a transição energética em 
curso.

Alteração9

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A presente diretiva não deverá 
prejudicar o direito de cada Estado-
Membro decidir sobre a hora legal ou as 
horas ou legais a aplicar nos territórios sob 
a sua jurisdição e abrangidos pelo âmbito 
de aplicação territorial dos Tratados, e 
posteriores alterações. No entanto, a fim de 
assegurar que a aplicação das disposições 

(5) A presente diretiva não deverá 
prejudicar o direito de cada Estado-
Membro decidir sobre a hora legal ou as 
horas ou legais a aplicar nos territórios sob 
a sua jurisdição e abrangidos pelo âmbito 
de aplicação territorial dos Tratados, e 
posteriores alterações. No entanto, a fim de 
assegurar que o funcionamento do 
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relativas à hora de verão por alguns 
Estados-Membros não perturba o 
funcionamento do mercado interno, os 
Estados-Membros deverão abster-se de 
mudar a hora legal num território sob a sua 
jurisdição por razões relacionadas com 
variações sazonais, apresentando essa 
mudança como uma mudança de fuso 
horário. Além disso, a fim de minimizar as 
perturbações, nomeadamente nos setores 
dos transportes, comunicações e outros 
setores afetados, devem notificar a 
Comissão, em tempo útil, da sua intenção 
de mudar a hora legal e, subsequentemente, 
aplicar as alterações notificadas. Com base 
nessa notificação, a Comissão informará 
todos os Estados-Membros, para que 
possam tomar todas as medidas 
necessárias. Do mesmo modo, divulgará 
essa informação ao público e às partes 
interessadas.

mercado interno não seja perturbado, os 
Estados-Membros devem acordar numa 
eventual mudança da hora legal em 
consulta com os outros Estados-Membros 
e seguir, na medida do possível, uma 
abordagem harmonizada. A fim de evitar 
a aplicação de disposições relativas à hora 
de verão apenas por alguns Estados-
Membros, os Estados-Membros deverão 
abster-se de mudar a hora legal num 
território sob a sua jurisdição por razões 
relacionadas com variações sazonais, 
apresentando essa mudança como uma 
mudança de fuso horário. Além disso, a 
fim de minimizar as perturbações, 
nomeadamente nos setores dos transportes, 
comunicações e outros setores afetados, 
devem notificar a Comissão, em tempo 
útil, da sua intenção de mudar a hora legal 
e, subsequentemente, aplicar as alterações 
notificadas. Com base nessa notificação, a 
Comissão informará todos os Estados-
Membros, para que possam tomar todas as 
medidas necessárias. Do mesmo modo, 
divulgará essa informação ao público e às 
partes interessadas imediatamente após ter 
recebido todas as notificações dos 
Estados-Membros.

Alteração10

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os Estados-Membros devem 
coordenar entre si as horas legais que 
escolhem, que devem ser tão 
harmonizadas quanto possível entre os 
Estados-Membros, a fim de evitar fusos 
horários excessivamente díspares na 
União e assegurar, por conseguinte, o 
bom funcionamento do mercado interno e 
a sua previsibilidade para os cidadãos, os 
consumidores e os setores afetados. 
Embora não seja legalmente possível 
obrigar os Estados-Membros a optar por 
um fuso horário específico, devem ser 
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envidados todos os esforços para evitar 
complicações desnecessárias. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
coordenar entre si e com a Comissão as 
suas decisões sobre a suspensão das 
mudanças de hora sazonais. Para o efeito, 
cada Estado-Membro deve designar um 
representante para consultar a Comissão 
e os outros Estados-Membros.

Alteração11

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva será aplicável a 
partir de 1 de abril de 2019, de modo a que 
o último período da hora de verão sujeito 
às regras da Diretiva 2000/84/CE terá 
início, em todos os Estados-Membros, à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 31 de março de 2019. 
Uma vez terminado esse período da hora 
de verão, os Estados-Membros que 
tencionarem adotar uma hora legal 
correspondente à hora de inverno em 
conformidade com a Diretiva 2000/84/CE, 
devem mudar a respetiva hora legal à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 27 de outubro de 
2019, a fim de que todas as mudanças de 
hora definitivas nos vários Estados-
Membros ocorram em simultâneo. É 
desejável que os Estados-Membros tomem 
as decisões relativamente à hora legal que 
tencionam aplicar a partir de 2019 de 
forma concertada.

(7) A presente diretiva será aplicável a 
partir de 30 de março de 2020, de modo a 
que o último período da hora de verão 
sujeito às regras da Diretiva 2000/84/CE 
terá início, em todos os Estados-Membros, 
à 1 hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 31 de março de 2020. 
Uma vez terminado esse período da hora 
de verão, os Estados-Membros que 
tencionarem adotar uma hora legal 
correspondente à hora de inverno em 
conformidade com a Diretiva 2000/84/CE, 
devem mudar a respetiva hora legal à 1 
hora da manhã, Tempo Universal 
Coordenado, do dia 25 de outubro de 
2020, a fim de que todas as mudanças de 
hora definitivas nos vários Estados-
Membros ocorram em simultâneo. É 
desejável que os Estados-Membros tomem 
as decisões relativamente à hora legal que 
tencionam aplicar a partir de 2020 de 
forma concertada.

Alteração12

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não devem 1. Os Estados-Membros não devem 
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proceder a mudanças sazonais da(s) 
respetiva(s) hora(s) legal(is).

proceder a mudanças sazonais da(s) 
respetiva(s) hora(s) legal(is).

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros podem ainda fazer 
uma mudança sazonal da(s) respetiva(s) 
hora(s) legal(is) em 2019, desde que o 
façam à 1 hora da manhã, Tempo 
Universal Coordenado, do dia 27 de 
outubro de 2019. Os Estados-Membros 
devem notificar esta decisão nos termos do 
artigo 2.º.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros podem ainda fazer 
uma mudança sazonal da(s) respetiva(s) 
hora(s) legal(is) em 2020, desde que o 
façam à 1 hora da manhã, Tempo 
Universal Coordenado, do dia 25 de 
outubro de 2020. Os Estados-Membros 
devem notificar esta decisão nos termos do 
artigo 2.º.

Alteração13

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 e n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 1.º, se um Estado-Membro decidir 
proceder à mudança da respetiva(s) hora(s) 
legal(is) em qualquer território sob a sua 
jurisdição, deve notificar a Comissão pelo 
menos seis meses antes da mudança 
produzir efeitos. Sempre que um Estado-
Membro tenha feito essa notificação e não 
a tenha retirado pelo menos seis meses 
antes da data da mudança prevista, essa 
mudança deve ser efetivada.

1. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 1.º, se um Estado-Membro decidir 
proceder à mudança da respetiva(s) hora(s) 
legal(is) em qualquer território sob a sua 
jurisdição, deve notificar a Comissão pelo 
menos seis meses antes da mudança 
produzir efeitos. Sempre que um Estado-
Membro tenha feito essa notificação e não 
a tenha retirado pelo menos seis meses 
antes da data da mudança prevista, essa 
mudança deve ser efetivada.

1-A. Os Estados-Membros devem 
consultar todos os outros Estados-
Membros antes de tomarem a decisão a 
que se refere o n.º 1. A Comissão deve 
facilitar a realização dessa consulta. Cada 
Estado-Membro deve designar um 
representante encarregado de consultar 
os outros Estados-Membros e a Comissão.

Alteração14

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de um mês a contar da 
notificação, a Comissão informa do facto 
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2. No prazo de um mês a contar da 
notificação, a Comissão informa do facto 
os outros Estados-Membros e publica essa 
informação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

os outros Estados-Membros e publica essa 
informação no Jornal Oficial da União 
Europeia. A Comissão divulga essa 
informação ao grande público 
imediatamente após ter recebido todas as 
notificações dos Estados-Membros.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva, até 31 de dezembro de 2024.

1. A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva, até 31 de dezembro do sétimo ano 
após a adoção da presente diretiva.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
facultar à Comissão as informações 
relevantes até 30 de abril de 2024.

2. Os Estados-Membros devem 
facultar à Comissão as informações 
relevantes até 30 de abril do sétimo ano 
após a adoção da presente diretiva.

Alteração17

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 1 de abril de 2019, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 30 de março de 2020, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
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disposições. disposições.

Alteração18

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de 1 de abril 
de 2019.

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de 30 de 
março de 2020.

Alteração19

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As disposições adotadas pelos Estados-
Membros devem fazer referência à 
presente diretiva ou ser acompanhadas 
dessa referência aquando da sua publicação 
oficial. Os Estados-Membros estabelecem 
o modo como deve ser feita a referência.

As disposições adotadas pelos Estados-
Membros devem fazer referência à 
presente diretiva ou ser acompanhadas 
dessa referência aquando da sua publicação 
oficial. Os Estados-Membros estabelecem 
o modo como deve ser feita a referência.

Alteração20

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2000/84/CE é revogada com 
efeitos a partir de 1 de abril de 2019.

A Diretiva 2000/84/CE é revogada com 
efeitos a partir de 30 de março de 2020.
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