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O presente código de conduta pretende ser um instrumento 

orientador da atuação das equipas dinamizadoras locais do Banco 

de Tempo (doravante também designado por BdT).  

 

Apresenta o quadro de valores de referência adotado e 

estabelece linhas orientadoras para a atuação no que se refere ao 

seu compromisso e preparação; à gestão da agência, às relações 

no interior da equipa; ao relacionamento com os membros e com 

pessoas e entidades externas ao Banco de Tempo. 

 

O presente código de conduta resulta de um processo de reflexão 

conjunta levado a cabo por pessoas com experiência de 

participação no Banco de Tempo. 

Aplica-se a todas as equipas dinamizadoras locais e não está 

associado a qualquer tipo de regime sancionatório. 

 

O conteúdo do código de conduta será analisado e, se necessário, 

alterado de 3 em 3 anos, no âmbito de Encontros Nacionais do 

Banco de Tempo.  
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Os valores compartilhados no Banco do Tempo são coerentes com os seus 

objetivos*. 

 

No Banco de Tempo reconhece-se que todas as pessoas são iguais quanto 

à sua dignidade humana e ao valor do seu tempo. As diferenças que 

existem entre as pessoas são entendidas como possíveis fontes de 

enriquecimento e de aprendizagem e nunca usadas como justificação para 

o estabelecimento de relações assimétricas ou para legitimar discriminações 

em razão da condição social, cultura, nacionalidade ou origem étnica, 

religião, sexo, orientação sexual, idade, etc. Valoriza-se a liberdade 

individual, as opiniões, decisões e preferências de cada um/a, desde que 

não ponham em causa o respeito pelas outras pessoas. 

O cuidado das pessoas e das relações é entendido como fundamental. 

Contrariando a indiferença, afirma-se o valor da solidariedade, no quadro 

das relações entre iguais, numa lógica de reciprocidade e interdependência. 

 

  

 Apoiar a família e a conciliação entre vida profissional e familiar; 

 Reforçar as redes sociais de apoio, diminuir a solidão e promover o sentido de 

comunidade e vizinhança; 

 Promover a colaboração entre pessoas de diferentes gerações e origens; 

 Contribuir para a construção de uma cultura de solidariedade, para o estabelecimento 

de relações sociais mais humanas e igualitárias; 

 Valorizar o tempo e o cuidado dos outros;  

 Estimular os talentos e promover o reconhecimento das capacidades de cada um/a; 

(artigo 2º do Regulamento do Banco de Tempo) 
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Os membros das equipas dinamizadoras locais deverão: 

 Comprometer-se de forma consciente, livre e responsável com a gestão 

da agência do BdT; 

 Informar-se sobre o Banco de Tempo e familiarizar-se detalhadamente 

com as tarefas a desenvolver; 

 Caso um dos membros tenha intenção de desistir de colaborar na 

dinamização do Banco de Tempo, deve comunicá-lo com antecedência 

e clareza à restante equipa.  

 Em caso de haver alterações significativas na coordenação da agência, 

estas deverão ser comunicadas atempadamente ao Graal e às entidades 

parceiras; 

 Priorizar os interesses e objetivos do Banco de Tempo, não se movendo 

por interesses individuais menos transparentes. 

 

 

 

As equipas dinamizadoras locais deverão: 

 Adotar práticas de gestão alinhadas com o regulamento do BdT, 

garantindo a fidelidade aos princípios* e regras, evitando práticas que 

desvirtuem a proposta ou ponham em causa a identidade do BdT;  

 Abster-se de solicitar ou receber verbas dos membros do Banco de 

Tempo, a menos que sejam para suportar despesas pontuais relacionadas 

com a participação em atividades específicas; 
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 Garantir que a agência está contactável e responder sempre às mensagens 

e aos pedidos que lhes são dirigidos e num prazo razoável; 

 Assegurar que as decisões relevantes para o Banco de Tempo são 

fundamentadas e resultam de processos democráticos e transparentes; 

 Garantir a transparência na gestão de recursos financeiros eventualmente 

disponíveis no Banco de Tempo (subsídios, donativos ou angariações em 

atividades do Banco de Tempo), disponibilizando toda a informação 

relevante sobre a utilização dos mesmos; 

 Comunicar à Equipa de Coordenação da Rede Nacional do Banco de 

Tempo irregularidades ou práticas lesivas dos interesses ou da imagem 

pública do BdT de que tenham conhecimento ou fundadas suspeitas; 

 Cuidar dos espaços e dos equipamentos que lhes são confiados e adotar 

uma conduta ambientalmente responsável.  

 

  

Troca-se tempo por tempo: a unidade de valor e de troca é a hora; 

Todas as horas têm o mesmo valor: não há serviços mais valiosos do que outros; 

Há obrigatoriedade de intercâmbio: todos os membros têm de dar e receber tempo; 

A troca não é direta: o tempo prestado por um membro é-lhe retribuído por qualquer outro 

membro; 

Os serviços disponibilizados correspondem a atividades que se realizam com gosto e, para as 

realizar, não podem exigir-se aos membros certificados ou habilitações profissionais. A troca 

assenta na boa vontade e na lógica das relações de “boa vizinhança”. 
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As equipas dinamizadoras locais deverão: 

 Manter no interior da equipa um clima de confiança, cooperação, 

abertura ao diálogo e respeito mútuo; 

 Garantir que as decisões tomadas pela equipa envolvem 

democraticamente os seus elementos que as assumem 

corresponsavelmente; 

 Acolher e envolver-se na capacitação de outras pessoas que queiram 

integrar a equipa dinamizadora local; 

 Manter o diálogo com equipas ligadas ao Banco de Tempo (agências e 

Coordenação da Rede Nacional), partilhando experiências e 

conhecimentos sobre o BdT. 

 

 

As equipas dinamizadoras locais deverão: 

 Fornecer informação apropriada sobre o funcionamento do Banco de 

Tempo e do que é esperado do seu contributo, garantindo que a 

inscrição resulte de uma escolha consciente, informada e voluntária; 

 Encaminhar para outras respostas sociais sempre que as considerem mais 

adequadas às expetativas e necessidades das pessoas que querem 

tornar-se membros do BdT; 

 Garantir a confidencialidade da informação pessoal recolhida junto dos 

membros e antigos membros e pedir, por escrito, o seu consentimento 

para a utilização dos dados, explicitando os fins dos mesmos; 
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 Pedir consentimento por escrito para a recolha e posterior utilização de 

material fotográfico, áudio ou vídeo; 

 Comportar-se de modo a manter e reforçar a confiança dos membros e 

da comunidade no Banco de Tempo; 

 Em caso de conflito entre membros, proporcionar espaço para o 

diálogo, contribuindo para a resolução do conflito de uma forma 

satisfatória para as pessoas envolvidas, minimizando, deste modo, 

danos nas relações interpessoais.  

 Quando surgem pedidos não razoáveis dos membros, fazê-los ver da 

impossibilidade ou da não-razoabilidade do que é pedido; 

 Manter uma comunicação regular e construtiva com os membros; 

 Promover relações construtivas e gratificantes no BdT, não protagonizar, 

nem tolerar, comportamentos hostis, ofensivos ou “maledicentes” no 

Banco de Tempo; 

 Escutar os membros e mostrar abertura para receber críticas e sugestões. 

 

As equipas dinamizadoras locais deverão: 

 Adotar uma atitude de abertura, colaboração e partilha na relação com 

entidades locais; 

 Contribuir ativamente para o bom nome do Banco de Tempo, veiculando 

imagens positivas e demonstrando confiança nas potencialidades do 

Banco de Tempo; 

 Pautar-se pelo mais estrito respeito pelo conceito do Banco de Tempo e 

garantir a privacidade e confidencialidade dos membros em quaisquer 
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declarações públicas ou publicações (ex. media, internet, encontros, 

conferências, etc.). 


