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NOTA NOTA NOTA DEDEDE   ABERTURAABERTURAABERTURA   

Estimados amigos e amigas do Banco de Tempo, 

  

Publicamos o presente número do Trocar Notícias no final do ano em que o Banco de Tempo 

celebra os seus 10 anos de existência em Portugal. 

  

É, por isso, um número especial que contém várias alusões à história desta iniciativa e ao 

Encontro Internacional Comemorativo dos 10 anos do Banco de Tempo em Portugal, que rea-

lizámos em Junho, na Culturgest. 

  

São também retratados outros encontros que fizemos acontecer ao longo de 2012: 3 encon-

tros de formação inicial, 2 reuniões internacionais do projecto Formação e Acção nos Bancos 

de Tempo, 3 Encontros Regionais e o Encontro Nacional no Outono. 

  

Para além das actividades várias realizadas a partir do Banco Central em 2012, tentámos, 

como habitualmente, espelhar um pouco do que aconteceu localmente, ao longo deste ano, 

na rúbrica “daqui e dali” que resulta da reunião de vários textos recebidos. 

  

Reservámos, nesta edição, mais espaço para os membros do Banco de Tempo, dando-lhes 

voz e trazendo à luz diferentes percursos, relações e impactos gerados pela participação nes-

ta dinâmica. 

  

Resta-nos desejar que a leitura deste Trocar Notícias mereça o vosso maior interesse e dese-

jar também que, em 2013, o Banco de Tempo esteja à altura de responder às solicitações do 

tempo em que vivemos. Que se redobrem as motivações e forças criativas para contribuirmos 

para a construção da sociedade onde queremos viver: mais justa, igualitária e solidária. 

  

Um abraço da equipa do Banco Central 
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O Banco de Tempo em Portugal tem já uma peque-

na-grande caminhada de uma década. 

O primeiro passo, que deu início a essa caminhada, 

aconteceu em 1998, em Barcelona, no âmbito de 

um projecto na área da Conciliação Trabalho/

Família “Para uma sociedade activa”, durante o 

qual a Associacion Salud y Família, parceira do 

Graal, apresentou o Banco de Tempo, há pouco 

iniciado e inspirado nos Bancos de Tempo de Itália. 

Uma equipa do Graal foi visitar esse Banco de Tem-

po barcelonês e aderiu com entusiasmo à ideia, 

que correspondia, de facto, a uma necessidade 

sentida pelas pessoas e comunidades. Deitou 

mãos à obra e, elaborado o pré-projecto, foi decisi-

va a sua apresentação, em maio de 2000, à então 

Ministra da Igualdade, a Dr.ª Maria de Belém Rosei-

ra, para solicitar apoio institucional. O Banco de 

Tempo veio a ser reconhecido como um serviço de 

apoio à Conciliação Trabalho/Família no quadro da 

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 

Emprego (CITE). O apoio financeiro foi concedido 

durante dois anos e caiu aos primeiros sinais da 

crise. 

Entretanto, durante cerca de um ano, foi sendo 

montada uma infra-estrutura capaz de ser facil-

mente utilizável para responder às necessidades 

de troca de serviços em comunidades. Foi feito o 

registo do nome, da marca e do conceito, o regula-

mento e todos os materiais necessários ao funcio-

namento do Banco de Tempo em Portugal. 

E tudo estava pronto para começarem a surgir as 

primeiras adesões ao projecto. A primeira parceria 

estabelecida no âmbito deste projecto foi com a 

Câmara Municipal de Abrantes, e, pouco depois, 

com a Sé Nova de Coimbra, por iniciativa de um 

grupo de pessoas do Graal. 

Logo de seguida e, durante todo o ano de 2002, 

multiplicaram-se as notícias em jornais e revistas, 

as entrevistas e a participação em programas de 

TV e de rádio, o que desencadeou uma espantosa 

divulgação do Banco de Tempo por todo o país e 

foram muitas as pessoas e instituições que se 

mobilizaram para dar vida ao Banco de Tempo nos 

seus territórios.  

E novos Bancos de Tempo foram surgindo. No 

entanto, dificuldades se foram fazendo sentir, 

como a resistência dos membros em pedir servi-

ços e em formalizar as trocas, em se conseguir a 

adesão das gerações mais jovens ou mesmo a 

falta de condições de espaço, de equipamento, 

de recursos financeiros. E, alguns Bancos de Tem-

po foram ficando pelo caminho. Mas os ganhos 

suplantam essas dificuldades! 

O combate ao isolamento e à solidão, o reforço da 

rede de relações sociais de apoio, a construção 

de relações sociais significativas, mais humanas, 

igualitárias, o facilitar a conciliação entre vida 

profissional e familiar e a promoção do reconheci-

mento das capacidades de cada pessoa, são 

apontadas pelos membros do Banco de Tempo 

como mais valias enriquecedoras. 

 Apontam ainda, como ganhos importantes, a 

valorização do tempo e da pessoa, a criação de 

espaços de participação activa na vida das comu-

nidades, o facilitar o acesso a serviços que dificil-

mente poderiam ser obtidos pelos membros e o 

facilitar a construção de novas concepções de 

solidariedade e da relação entre as pessoas. 

Ao longo deste percurso, mantiveram-se sempre 

relações cooperativas com outras entidades que, 

noutros países, se empenham no desenvolvimen-

to desta proposta. O projecto europeu Formação e 

Acção nos Bancos de Tempo, que teve o seu final 

neste Encontro Internacional, foi uma oportunida-

de privilegiada para o reforço destas relações 

com parceiros internacionais. 

Passados 10 anos, mantemos o nosso empenho 

em levar mais longe este projecto: pretendemos 

introduzir melhorias na formação, fortalecer rela-

ções com entidades parceiras (nacionais e inter-

nacionais) e alargar da rede nacional do Banco de 

Tempo, confiantes nas potencialidades que 

encerra de enriquecimento e transformação da 

vida das pessoas e comunidades.  

Lembrando José Mattoso que considera que “só 

mais espiritualidade, mais renúncia e mais senti-

do para as coisas do coração” nos podem levar a 

uma saída para a crise que nos abala, afirmamos 

a relevância acrescida deste projecto hoje! 

BANCO BANCO BANCO DEDEDE   TEMPO TEMPO TEMPO EMEMEM   PORTUGAL: 10 PORTUGAL: 10 PORTUGAL: 10 ANOSANOSANOS   
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Realizou-se no dia 22 de Junho, na Culturgest, em 

Lisboa, o Encontro Internacional Comemorativo dos 

10 Anos do Banco de Tempo em Portugal, que jun-

tou cerca de 160 participantes, vindos dos vários 

Bancos de Tempo existentes no país e provenien-

tes também de diversos quadrantes da sociedade 

portuguesa. 

Na Mesa de Abertura participaram, em representa-

ção da Caixa Geral de Depósitos – instituição de 

acolhimento do Encontro – Francisco Viana, Direc-

tor Central do Departamento de Comunicação, e 

Armando Silva, Director dos Serviços Sociais que 

disseram palavras acolhedoras e de reconhecimen-

to da relevância do projecto Banco de Tempo. 

.  

Integrou também esta mesa, coordenada por Isa-

bel Allegro de Magalhães (Graal), Teresa Maria 

Branco (coordenação da Rede Nacional do Banco 

de Tempo) que revisitou a história dos 10 anos do 

Banco de Tempo em Portugal, fazendo um balanço 

deste percurso e Maria de Belém Roseira.  

Maria de Belém Roseira, que acarinhou o projecto 

Banco de Tempo desde o início, fez suas as pala-

vras do Nobel Muhammad Yunus sobre o sistema 

de microcrédito que criou, para afirmar que o Ban-

co de Tempo é “fazer tudo ao contrário”. Utiliza-se 

o conceito de banco, mas dá-se-lhe um significado 

totalmente diferente, procura-se uma rentabilidade 

muito diversa da de um banco, tendo como objecti-

vo último “fazer com que as pessoas vivam 

melhor”. Valorizou o facto do Banco de Tempo colo-

car a pessoa humana no centro das suas preocu-

pações, numa sociedade, onde a economia é abso-

lutamente central e dominante. 

 

Seguiu-se um animado diálogo sobre os começos 

e sentidos do Banco de Tempo em Portugal, entre 

Vanessa Viana (Graal) e Margarida Santos (Graal) 

- uma pessoa chave na criação das condições 

para a lançamento e implementação do Banco de 

Tempo em Portugal. 

Entretanto, no público, um a um, os representan-

tes dos Bancos de Tempo, levantavam-se erguen-

do uma flor de papel, dizendo uma curta frase 

sobre o porquê de o Banco de Banco de Tempo 

estar de Parabéns. Ao mesmo tempo, projectaram

-se fotografias de actividades desenvolvidas em 

diferentes localidades onde  funciona o Banco de 

Tempo. 

 

Seguiu-se um momento festivo, onde foram can-

tados os parabéns e cortado o bolo de aniversá-

rio. 

A segunda parte da manhã teve início com um 

momento musical por Manuel Ferrer (violino), 

Miguel Sobrinho (viola de arco) e Pedro Sousa 

(contrabaixo) que interpretaram uma peça de 

música clássica portuguesa, inédita, do séc. XVIII.   

XVIII. 

ENCONTRO ENCONTRO ENCONTRO INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL   DOSDOSDOS   10 10 10 ANOSANOSANOS   

DODODO   BANCOBANCOBANCO   DEDEDE   TEMPOTEMPOTEMPO   EMEMEM   PORTUGALPORTUGALPORTUGAL   
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Deu-se, então, início a um painel designado 

“Movimento do Banco de Tempo na Europa”.  

Eliana Madeira (Graal), na sua intervenção, passou 

em revista as principais etapas do projecto interna-

cional Formação e Acção nos Bancos de Tempo 

(FABT), fazendo referência aos resultados colecti-

vos realizados pela parceria deste projecto. 

 

 

Irene Santos (Laboratório de Aprendizagens da 

Câmara  Municipal de Cascais) deu a conhecer, em 

linhas gerais, os resultados da avaliação do FABT. 

Também da C.M de Cascais, interveio a Vereadora 

Ana Clara Justino, reconhecendo que “há mais vida 

para além da vereação” e valorizando o percurso 

autónomo do Laboratório de Aprendizagens, no 

âmbito deste projecto.  

Grazia Pratella da Associazione Nazionale Banche 

del Tempo, de Itália, referiu-se ao impacto positivo 

do FABT nos Bancos de Tempo de Itália e deu con-

ta do desenvolvimento da Associação que repre-

senta e do Movimento dos Bancos de Tempo Italia-

nos.  

Elvira Mendez (Associación Salut i Familia) apre-

sentou uma comunicação sobre o “Banco de Tem-

po e a coesão social”, sublinhando que, através da 

reciprocidade e do apoio mútuo que se desenvol-

vem no Banco de Tempo, se estimulam sentimen-

tos de reconhecimento, generosidade e confiança, 

contribuindo para uma Cidadania Activa. 

Durante o intervalo para almoço, foi inaugurada a 

Exposição Fotográfica sobre “O Tempo”, organizada 

pela Secção de Fotografia dos Serviços Sociais da 

Caixa Geral de Depósitos, a partir de fotografias 

enviadas por membros e simpatizantes do Banco 

de Tempo e seleccionadas por um júri.  

A tarde iniciou-se com o painel Banco de Tempo 

como Espaço de Aprendizagem, coordenado por 

Joana Fialho (Graal). Contou com a intervenção de 

Maria do Loreto de Paiva Couceiro (Graal) que vê 

na dinâmica da aprendizagem a possibilidade de 

um crescimento pessoal, interpessoal e colectivo, 

referiu-se às condições para que tal aconteça e 

traçou uma analogia entre uma peregrinação e o 

processo de aprendizagem. 

Seguiram-se duas intervenções de representantes 

dos Bancos de Tempo de Castelo Branco e Coim-

bra. Joana Neto, do Banco de Tempo de Coimbra, 

trazendo fotografias e testemunhos de vários 

membros do Banco de Tempo, sublinhou a multi-

plicidade das aprendizagens que neste espaço se 

enriquecem e constroem. Cristina Fatela, de Cas-

telo Branco, demonstrou como o Banco de Tempo 

é um espaço privilegiado de partilha de experiên-

cias e saberes entre as diversas gerações.  

O Painel Banco de Tempo e Cidadania Participada 

pelas Crianças, coordenado por Isabel Passarinho 

(Câmara Municipal de Cascais), contou com as 

vozes alegres e estimulantes das crianças do 

Banco de Tempo da Abóbada e de 3 jovens do 

Banco de Tempo Júnior do Agrupamento de Esco-

las Cego do Maio – Póvoa de Varzim. 

Neste painel ouvimos também a leitura crítica 

sobre a Escola feita por Pascal Paulus (Fundação 

Aga Khan) que entende o Banco de Tempo como 

um “espaço cultural intermédio” que permite uma 

maior regulação do tempo e do espaço de apren-

dizagens e o exercício da cidadania participada 

pelas crianças. 

Por último, Xaviér Cacho (Associación Salut i 

Familia) caracterizou o programa Banco de Tempo 

Escolar (BdTE), desenvolvido na Catalunha, e 

expôs algumas conclusões sobre a participação 

das crianças no BdTE. 
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O último painel “Em Busca de uma Economia mais 

Solidária: que lugar para o Banco de Tempo?” foi 

coordenado por Natália Cruz (Graal. Banco de Tem-

po - Coimbra). Contou com a intervenção do Profes-

sor Rogério Roque Amaro que chamou a atenção 

para a necessidade de uma economia mais susten-

tável, compatível com a vida, solidária. Fez-nos 

notar a pluralidade da economia referindo-se a 

uma série de iniciativas que não se guiam pelos 

critérios do lucro e da economia de mercado e dei-

xou pistas de reflexão e desafios para a construção 

de pontes entre o Banco de Tempo e a Economia 

Solidária. 

  

Gilberta Alambre, do Banco de Tempo de Quarteira, 

apresentou uma comunicação onde, depois de um 

enquadramento sobre a situação social e económi-

ca actual, sublinhou o contributo particular do Ban-

co de Tempo no âmbito da Economia Solidária. 

Elizabete Agostinho falou também sobre Economia 

Solidária partilhando experiências do Banco de 

Tempo de Cascais.  

Depois de um curto intervalo, o fadista Duarte, 

acompanhado por Rogério Ferreira (viola) e Paulo 

Parreira (guitarra portuguesa), deliciou, com a bele-

za dos seus fados, todas as pessoas presentes. 

O Encontro terminou com as notas conclusivas de 

Teresa Vasconcelos (Graal), relatora deste Encon-

tro, e com Teresa Branco que fez os agradecimen-

tos finais a todas as pessoas e organizações que 

contribuíram para tornar possível e bem-sucedido 

este Encontro Comemorativo dos 10 anos do Ban-

co de Tempo em Portugal. 

Ao longo do dia, os e as participantes foram convi-

dados a colocar folhas de árvore recortadas em 

papel, numa árvore, feita de cartão por Berta 

Simões Monteiro em colaboração com outros 

“artistas” do Banco de Tempo da Portela. 

 

O dia terminou com um jantar de convívio na Casa 

do Alentejo e o dia seguinte começou com um 

percurso pela zona histórica da Graça, guiado por 

Teresa Maria Branco, e uma visita ao Castelo de 

S. Jorge, apresentado pelo historiador Pedro 

Saraiva. Seguiu-se um piquenique no Parque das 

Conchas e dos Lilases, no Lumiar, organizado 

pelos Bancos de Tempo da Grande Lisboa e onde 

não faltaram doces regionais trazidos pelos Ban-

cos de Tempo do Alentejo e do Algarve. 

Passados alguns meses, e mais concretamente, 

no último Encontro Nacional no Outono, propor-

cionou-se a oportunidade de se reflectir colectiva-

mente sobre os aspectos mais e menos positivos 

deste encontro. De entre os aspectos identifica-

dos como positivos, destacamos a organização, 

os momentos de convívio, o local escolhido, o 

envolvimento dos participantes, dos Bancos de 

Tempo e os oradores e oradoras convidados. 

Para futuros encontros, ficou a sugestão de uma 

melhor regulação dos tempos de intervenção dos 

oradores. O balanço foi muito positivo tendo sido 

partilhada a perspectiva de se ter tratado de um 

encontro “muito especial” e que, como alguém 

...Na partilha solidária de servi-

ços e afectos se constrói a 

mudança. Assim é no Banco 

de Tempo! 

 

...O Banco de Tempo promove 

a proximidade, combate a soli-

dão, na alegria de viver em 

comunidade. 

 

...Banco del Tempo: motor de 

vida. 

 

...Banco de Tempo é a satisfa-

ção que sentimos em partilhar 

com o outro, o que nos deixa 

mais completos e de coração 

cheio. 

 

...O sentido da vida faz-se na 

comunhão e na partilha com 

os outros. 

 

...Banco de Tempo, de ajuda, 

amizade, carinho, solidarieda-

de… 
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No âmbito de 3 Encontros Regionais preparatórios 

do Encontro Internacional Comemorativo dos 10 

anos do Banco de Tempo, concebeu-se uma perfor-

mance colectiva que deu voz a representantes dos 

Bancos de Tempo presentes naquele Encontro. 

 

Antes do Intervalo, representantes de cada um dos 

Bancos de Tempo presentes levantam-se, do meio 

do público, para evocar um motivo pelo qual o Ban-

co de Tempo está de Parabéns, levantando, ao 

mesmo tempo, uma flor de papel. 

Deixamos as frases ditas. 

 

 

O Banco de Tempo está de Parabéns porque: 

 

…  tem sido um espaço do exercício de cidadania 

activa contribuindo para uma comunidade mais 

solidária (Quarteira) 

 

… na descoberta do outro aprendemos a dar e a 

receber de forma mais solidária (Évora) 

 

… Porque desperta a criatividade e contribui para 

colmatar algumas dificuldades económicas que se 

vivem actualmente no nosso país (Lumiar) 

 

… fomenta a disponibilidade de tempo individual 

em benefício do bem-estar do outro (Sto António 

Cavaleiros) 

 

… os seus princípios e modos de funcionamento 

inspiram e contagiam outras entidades 

(Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos) 

  

… cria laços improváveis entre pessoas de diferen-

tes idades, culturas, profissões…(Portela) 

 

… permite trocar e potenciar práticas de vida mais 

ecológicas (Cascais) 

 

… torna possível a descoberta e o desenvolvimen-

to de saberes e talentos.(Corroios) 

 

… através do conhecimento do outro aprendemos 

a conhecermo-nos a nós próprios (Foz Douro) 

 

…permite olhar e viver o tempo de modo diferente 

(Coimbra) 

 

… tem muita força para oferecer e mais humilda-

de para pedir (Ílhavo) 

 

… muito se consegue quando se quer (Póvoa de 

Varzim  - Basílica) 

 

… trouxe novos caminhos para a humanização da 

escola (Póvoa de Varzim Banco de Tempo de 

Escola) 

 

… aprendemos a  ajudar-nos uns aos outros 

(Póvoa de Varzim: Banco de Tempo Júnior) 

 

… potencia o melhor de cada um, trocando com o 

outro formas diferentes de valorizar o tempo 

(Albufeira) 

 

… muda mentalidades e estabelece relações de 

confiança (Castelo Branco) 

 

…descobre, ajuda e une.(Barcelos) 

 

… pelas partilhas que tem tornado possíveis. 

(Montijo) 

 

O O O BANCOBANCOBANCO   DEDEDE   TEMPOTEMPOTEMPO   ESTÁESTÁESTÁ   DEDEDE   PARABÉNSPARABÉNSPARABÉNS!!!   
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Paralelamente ao Encontro Internacional, foi inau-

gurada no dia 22 de Junho a Exposição Fotográfica 

Comemorativa dos 10 Anos do Banco de Tempo 

em Portugal, sob a temática “O Tempo” e cuja 

organização esteve a cargo da Secção de Fotogra-

fia dos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósi-

tos.  

 

 

No início do ano, o Banco Central lançou o desafio 

a todos os membros e simpatizantes do Banco de 

Tempo, que responderam positivamente enviando 

mais de 80 fotografias. Após a apreciação do júri, 

constituído por pessoas do Graal e da Secção de 

Fotografia da CGD, foram seleccionados 30 traba-

lhos, que se destacaram pela sua criatividade, ori-

ginalidade e qualidade, e que ficaram expostos na 

sede daquela instituição bancária até ao dia 6 de 

Julho. 

 

 

 

 

 

A exposição foi vista com curiosidade e agrado 

pelos participantes no Encontro Internacional, 

tendo surgido a proposta de levar a exposição em 

digressão pelos Bancos de Tempo das várias loca-

lidades de país. Esta ideia, com o apoio da Elsa 

Farto, da agência do Banco de Tempo dos Servi-

ços Sociais da Caixa Geral de Depósitos, rapida-

mente se concretizou.  

Até ao momento a exposição já esteve patente 

em Cascais e Lousã, tendo sido apreciada pelos 

membros e público em geral. 

Para o próximo ano está previsto que a exposição 

esteja presente em Coimbra, Albufeira, Valongo, 

Póvoa de Lanhoso e Maputo.  

 

 

EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICAFOTOGRÁFICAFOTOGRÁFICA   “““O TEMPOO TEMPOO TEMPO”””   
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Ao longo do ano de 2012 realizaram-se três acções 

de Formação Inicial do Banco de Tempo (a 2 de 

Março, a 11 de Maio e a 26 de Outubro), que reuni-

ram, no Terraço do Graal, um total de 63 partici-

pantes, vindos de vários pontos do país: Algés, 

Almada, Amadora, Beja, Braga, Cascais, Corroios, 

Esposende, Estoril, Faro, Lagos, Lisboa, Marvão, 

Mem Martins, Murtosa, Odivelas, Oeiras, Portimão, 

Porto, São Domingos de Rana, Sertã e Setúbal.  

Todos tinham em comum o interesse em aprofun-

dar os seus conhecimentos sobre o Banco de Tem-

po ou, até mesmo, em colaborar na abertura de 

novas agências. Alguns participaram a título indivi-

dual, outros em representação de organizações 

como Associação de Pais da Escola das Naus ; 

Associação de Residentes de Telheiras, Associação 

de Solidariedade Social dos Professores, Associa-

ção Flor Amiga, Associação Portugueses no Estran-

geiro, AXA Portugal, Câmara Municipal de Oeiras, 

Casa do Pessoal da RTP, Centro de Estudos Geo-

gráficos da Universidade de Lisboa, Centro Social 

Paroquial de Ferreiros, Cruz Vermelha Portuguesa 

(Delegação do Porto), Escola Superior de Saúde de 

Alcoitão, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade de Lisboa, Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas, Plataforma Portuguesa 

dos Direitos da Mulheres,   RAF – Real Amizade 

Farense, Raízes – Associação de Apoio à Criança e 

ao Jovem, Santa Casa da Misericórdia de Marvão e 

da Murtosa e Unidade de Cuidados na Comunidade 

Paredes/Rebordosa.  

A partir de metodologias activas, nos três Encon-

tros realizados, reflectiu-se sobre os objectivos e 

princípios do Banco de Tempo, as regras de funcio-

namento e os passos para a abertura de novas 

agências. Partilhou-se a experiência e lições apren-

didas relacionadas com o acolhimento e a mobili-

zação dos membros, a divulgação do projecto nas 

comunidades e a dinamização das trocas.  

Resta esperar que as sementes lançadas durante 

estes encontros cresçam e contribuam para a 

expansão da rede nacional do Banco de Tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMAS FORMAÇÕES 

FORMAÇÃO INICIAL  

Terá lugar no dia14 de Fevereiro de 2013, das 

10h15 às 16h30,no Terraço do Graal (Rua Lucia-

no Cordeiro, 24, 6ºA em Lisboa). Inscrição: 10 

euros | Almoço: 8 euros 

SEMINÁRIO BANCO DE TEMPO E ECONOMIA SOLI-

DÁRIA  

Sob a orientação do Prof. Rogério Roque Amaro 

(ISCTE), este Seminário irá realizar-se a 9 de Feve-

reiro 2013, das 11h00 às 16h00, no Terraço do 

Graal. Destina-se, prioritariamente, a responsá-

veis pela dinamização de agências do Banco de 

Tempo. Inscrição: 5 euros | Almoço: 8 euros 

FORMAÇÃO SOBRE BANCO DE TEMPO ESCOLAR 

Trata-se de uma formação desenvolvida pelo 

Laboratório de Aprendizagens da Câmara Munici-

pal de Cascais em colaboração com o Graal. Terá 

início a 26 de Janeiro e término a 14 de Maio. É 

uma acção de 25 h, acreditada e dirigida a docen-

tes do ensino básico e secundário interessados 

em dinamizar o Banco de Tempo nas Escolas 

Para mais informações contacte: 

lab.aprendizagens@gmail.com. 

ENCONTROS ENCONTROS ENCONTROS DEDEDE   FORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃO   INICIALINICIALINICIAL   
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AGÊNCIA DO BANCO DE TEMPO DE BARCELOS 

No dia 15 de Maio, no Centro Social da Paróquia 

de Arcozelo, inaugurou-se a Agência do Banco de 

Tempo de Barcelos, resultado de uma parceria 

entre o Graal, a Kerigma – Instituto de Inovação e 

Desenvolvimento Social de Barcelos, o Centro 

Social da Paróquia de Arcozelo e o Rotary Club de 

Barcelos. 

Depois de uma breve apresentação do Banco de 

Tempo feita pelo Graal, a Coordenadora da Agência 

de Tempo de Barcelos, Márcia Soares, falou sobre 

os motivos e percurso que conduziram à abertura 

desta nova agência, fornecendo informações práti-

cas sobre o seu funcionamento a potenciais mem-

bros e aos representantes de diversas organiza-

ções que quiseram estar presentes nesta inaugura-

ção. 

Assinada a carta de parceria pelos representantes 

das instituições, que disseram breves palavras 

sobre o projecto, foi altura de ouvirmos uma bela 

voz feminina e de conversarmos informalmente no 

“coffee end”. 

 

AGÊNCIA DO BANCO DE TEMPO DE PÓVOA DE 

LANHOSO 

No dia 15 de Maio, foi assinada a carta de parceria 

entre o Graal, a Câmara Municipal e a Santa Casa 

da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso, para a cons-

tituição de um Banco de Tempo naquele concelho.  

Morada:  

Urbanização das Calçadas, Edifício Galo. Frac-

ção EB, Arcozelo 

Telefone: 253894460 

Email: cres@cres.pt 

A cerimónia teve lugar no belíssimo Theatro Club, 

durante uma sessão destinada a assinalar o Dia 

Internacional da Família. Por isso, a cerimónia se 

iniciou com uma actuação musical de crianças 

utentes da Misericórdia Povoense e envolveu ain-

da a entrega de cartões municipais de família 

numerosa.  

A tarde terminou com uma visita às instalações 

do Banco de Tempo. 

 

BANCO DE TEMPO EM MAPUTO 

No dia 10 de Junho de 2012, na Escola Portugue-

sa de Moçambique, no âmbito da comemoração 

do Dia de Portugal, de Camões e das Comunida-

des Portuguesas, teve lugar a inauguração do 

Banco de Tempo em Maputo.  

O Programa comemorativo contou com diversas 

actividades culturais, gastronómicas, desportivas, 

e, logo ali, 32 pessoas se quiseram tornar mem-

bros do Banco de Tempo.  

Ida Alvarinho, do Graal de Moçambique, esteve 

também presente nesta inauguração. A carta de 

parceria estabelece um protocolo entre o Graal e 

a Associação Portuguesa (AP).  

Morada:  

Avenida 25 de Abril – Póvoa do Lanhoso 

Telefone: 961586244 

Email: bancodotempo@mun-planhoso.pt 

INAUGURAÇÕESINAUGURAÇÕESINAUGURAÇÕES   

Morada:  

Avenida Friedrich Engels, 275, Maputo 

Email: bancodetempo.ap.mz@gmail.com 

mailto:bancodotempo@mun-planhoso.pt
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No passado dia 29 de Novembro decorreu mais um 

Encontro de Outono, no Terraço do Graal. Nele esti-

veram representados 12 Bancos de Tempo: Basíli-

ca da Póvoa de Varzim, Lousã, Coimbra, Santo 

António dos Cavaleiros, Cascais, Portela, Lumiar, 

Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos, Mon-

tijo, Évora, Quarteira e ainda o Funchal. Participa-

ram ainda, a partir dos contributos que enviaram, 

os Bancos de Tempo do Agrupamento de Escolas 

Cego do Maio da Póvoa de Varzim, Valongo, Caste-

lo Branco, Abrantes e Ponta Delgada. 

Um dos objectivos do Encontro era realizar um bre-

ve balanço do momento actual do Banco de Tem-

po, através da proposta de trabalho enviada para 

cada Agência. Foi então solicitado a cada represen-

tante que identificasse três aspectos positivos e 

três negativos na vida do Banco de Tempo, a partir 

da analogia com luz e sombra, respectivamente.  

Este momento de partilha permitiu visualizar a 

diversidade das experiências vividas no Banco de 

Tempo e, simultaneamente, tornou evidente que 

há aspectos comuns nas suas dinâmicas e quoti-

dianos. Ficaram desafios para a nossa reflexão 

colectiva, que retomaremos em futuros encontros.  

Houve ainda tempo para revisitar e avaliar o Encon-

tro Internacional Comemorativo dos 10 anos do 

Banco de Tempo.  

Um dos principais tópicos do Encontro foi a refle-

xão sobre situações de difícil resolução na relação 

com membros. A partir da partilha das situações 

que os representantes dos Bancos de Tempos trou-

xeram para o Encontro, foi possível analisar cada 

uma delas e apresentar estratégias para a sua 

resolução. Esta reflexão foi elucidada pelos contri-

butos da Prof. Dra. Eva Delgado Martins. Deixa-

mos aqui algumas das suas recomendações:  

As agências devem promover espaços de parti-

lha entre membros, que permitam o conheci-

mento mútuo e a apresentação de boas práti-

cas (serviços trocados; a satisfação dos mem-

bros), mas também situações complicadas que 

por vezes a equipa tem que solucionar.  

Os instrumentos de regulação que o Banco de 

Tempo disponibiliza (Regulamento e Carta de 

Compromisso) não devem ser descurados, 

assim como, o cumprimento das regras de fun-

cionamento, na medida em que evitam e inibem 

situações difíceis com membros. 

A realização da Entrevista de Acolhimento é 

fundamental, na qual se deve aprofundar o 

conhecimento sobre o candidato a membro, 

nomeadamente sobre as suas rotinas, ajudando

-o, assim, a identificar as suas necessidades em 

termos de serviços. Por outro lado, é essencial 

ler os documentos com os membros, nomeada-

mente a Carta de Compromisso que são convi-

dados a assinar aquando da sua inscrição. 

Relativamente ao trabalho da Equipa, é impor-

tante envolver diferentes pessoas, de modo a 

que se apoiem, nomeadamente na resolução de 

ocorrências complexas. Por vezes, pode ser fun-

damental solicitar apoio externo, como supervi-

são profissional.  

A avaliação deste encontro foi muito positiva, ten-

do sido valorizada pelos participantes a partilha e 

a intervenção da Prof. Dra. Eva Delgado Martins. 

ENCONTRO ENCONTRO ENCONTRO NACIONALNACIONALNACIONAL   DODODO   BANCOBANCOBANCO   DEDEDE   TEMPOTEMPOTEMPO   

NONONO   OUTONOOUTONOOUTONO   
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Nesta edição do Trocar Notícias, apresentamos  

Arlete Simão, membro do Banco de Tempo de San-

to António dos Cavaleiros desde 2009. O texto que 

se segue é da autoria da própria. 

“Aos seis dias do mês de Maio, do ano mil nove-

centos e quarenta e sete, na cidade encantada, 

bela Santarém, nascia uma “bela” menina, de 

nome Maria Arlete Rodrigues Augusto, a que cha-

mavam Letinha e mais tarde Leta. Esta menina 

depressa percebeu que não há bela sem senão: os 

pais faleceram muito jovens e aqui começa a histó-

ria da Arlete Simão. 

Minha avó materna criou-me de tal maneira que só 

faltava respirar por mim. Encheu-me de mimos e 

de cuidados redobrados por criados, metendo-me 

numa redoma. A redoma de vidro só começa a que-

brar quando me deixaram ir para o 1º ciclo liceal. 

Apareceu, entretanto, um príncipe encantado, o 

qual agarrei logo, sofregamente, como namorado, 

amigo, irmão, pai, confidente e que ainda hoje par-

tilha comigo uma vida em comum. O amor falou 

alto. 

Acabei o 2º ciclo liceal e abriu por essa altura o 

Magistério Primário Particular no colégio Andaluz. 

Dois anos passados já estava com diploma de Pro-

fessora e apta a ir dar aulas. 

Minha avó adoeceu e como o meu príncipe estava 

para ir para a tropa, era melhor casar. Depois, tive-

mos um bebé que hoje tem 45 anos e já me deu 

dois lindos netos. 

Não tinha dotes de dona de casa, valeu-me uma 

empregada de minha avó que sempre me acom-

panhou desde o falecimento de minha mãe. Des-

cansada dos afazeres domésticos e tendo vindo 

viver para Lisboa, estudei, estudei, até quase final 

da vida profissional. Trabalhei com afinco e como 

me sobrava tempo, dediquei-o a uma actividade 

também nobre: o voluntariado. Aprendi a saber 

ser e tentei minimizar o sofrimento alheio. 

Aposentei-me há dez anos mas com uma vida 

cheia de afazeres, sempre fugindo das activida-

des domésticas, não por querer, mas por falta de 

jeito… E mais uma vez alguma coisa acontece 

para me ajudar a colmatar esta falha. Uns amigos 

que já andavam comigo nas andanças do volunta-

riado, descobriram algo inovador que existia na 

sociedade e era um conceito diferente: Banco de 

Tempo. Trataram de saber como se criava aqui na 

freguesia e investigaram as condições. 

As condições ficaram reunidas quando a nossa 

Presidente da Junta, mulher de causas pôde dis-

ponibilizar recursos físicos e humanos para abrir 

aqui, uma agência. 

Sou o membro nº 10. Quando assinei o compro-

misso a 23 de Novembro de 2009, só conhecia 

os primeiros 4 membros. Quis subscrever, em 

consciência, os princípios, os objectivos, os deve-

res do Banco de Tempo. 

O que já recebi mais, e já calculam porquê, foram 

as actividades de apoio à organização doméstica: 

cozinha, arranjos de costura e bordados. Também 

já pedi arranjo e manutenção de computadores. 

Tive aulas de aperfeiçoamento de Inglês e diverti-

me com o Ioga do riso. Eu, dei algo que tem a ver 

com actividades sociais e de relação com o outro, 

leitura de contos e poesia, carro e condução, com-

panhia a espectáculos, conversação, informática, 

ajudei numa pequena peça de teatro. Dei e recebi 

muita solidariedade com amor … 

Por isso termino, lembrando que cada membro 

tem uma história de vida e apesar da especifici-

dade de cada história todas podem ilustrar bem 

este conceito: todos conseguimos encontrar valor 

acrescentado, através de simples trocas para 

além dos limites culturais e ou profissionais. Obri-

gada por existires Banco de Tempo e nos deixares 

ser o que partilhamos.” 

RETRATO RETRATO RETRATO DEDEDE   MEMBROMEMBROMEMBRO   
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MEMBRO DO BANCO DE TEMPO DA PENHA DE 

FRANÇA 

 

“Faço parte do grupo do Banco de Tempo, promovi-

do pela Junta de Freguesia da Penha de França, há 

pouco mais de um ano e a experiência tem sido 

fantástica. 

É dada a oportunidade aos residentes no espaço 

geográfico da Freguesia da Penha de França de 

fazerem parte deste projecto. É uma troca de habi-

litações e experiências entre quem fornece e quem 

necessita de uma mão. Seja uma mão com berbe-

quim para fazer um furo na parede, uma mão que 

cose bainhas em calças ou uma mão que ajuda a 

aprender francês. 

Tive a sorte de fazer companhia à Emília na exposi-

ção sobre Fernando Pessoa que teve lugar na Fun-

dação Gulbenkian. Recebi, em troca as bainhas de 

duas calças de ganga feitas por uma vizinha que 

não conhecia, apesar de residirmos a poucos 

metros de distância, na mesma rua. Agora, sempre 

que a encontro, já tenho dois dedos de conversa. 

Precisei que alguém me mudasse as tomadas de 

electricidade em casa. O José, pronto e pontual-

mente, apareceu em minha casa e fez esse traba-

lho, com a sua caixa de ferramentas e a sua mes-

tria em pequenos trabalhos de electricidade. 

Neste momento, dou aulas de Inglês à Teresa, 

excelente e aplicada aluna que todas as semanas 

me faz reviver a gramática inglesa e com quem 

partilho dúvidas: será inglês britânico ou inglês 

americano? 

Fazer parte do Banco de Tempo é uma experiência 

de ajudar e ser ajudado numa troca de tempo, um 

recurso cada vez mais escasso…Esta disponibilida-

de é premente numa sociedade cada vez mais indi-

vidualista. 

No Banco de Tempo é possível conhecer e dar-se a 

conhecer na comunidade que no fundo são os nos-

sos vizinhos.” 

Susana Gil Soares 

 

MEMBRO DO BANCO DE TEMPO DA MURTOSA 

 

“Como membro do Banco do Tempo, tenho feito 

diversas coisas como por exemplo: ajudo os ido-

sos, lendo-lhes histórias, escutando o que eles 

têm a dizer sobre a vida e presto o apoio necessá-

rio. Dou também "aulas" a uma pessoa portadora 

de deficiência que precisa de apoio. Em troca, 

consegui transporte para Estarreja. Recebo tam-

bém a alegria e a satisfação de ajudar os outros. 

Para mim isso é o mais importante e a melhor 

troca que posso receber!” 

Anna Emília Vieira 

 

MEMBRO DO BANCO DE TEMPO DE ÉVORA 

 

“O meu verdadeiro encontro com o Banco de 

Tempo, aconteceu naquele dia em que precisava 

que alguém me acompanhasse ao médico. Eu 

que tanto amo a Liberdade, por vezes torno-me 

dependente da boa vontade, da disponibilidade 

dos outros, em virtude das minhas dores. Tenho 

tanto medo de voltar a cair! Já não sei porquê 

nem como, um membro acompanhou-me. E por-

que o médico chegou muito atrasado, tivemos 

tempo para nos conhecer uma à outra, no mais 

fundo de nós. 

O sorriso e o olhar daquela pessoa, abriu-me as 

portas para aquele tempo em que, naturalmente, 

isentamos e somos isentados, sem que nada nos 

distaria do outro, com quem estamos. E a vida flui 

em nós, em abundância. 

A partir daí, posso afirmar que o meu quotidiano 

mudou radicalmente. Porque me ocorre o conto 

da “Fada Oriana”, para dizer quanto a minha vida 

mudou? 

Foi no dia em que conheci aquele membro que 

aderi de alma e coração ao Banco do Tempo.” 

Margarida Morgado 

TESTEMUNHOS DE MEMBROSTESTEMUNHOS DE MEMBROSTESTEMUNHOS DE MEMBROS   
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O Projecto internacional Formação e Acção nos 

Bancos de Tempo,  coordenado pelo Graal e finan-

ciado pela acção Grundtvig , do Programa Aprendi-

zagem ao Longo da Vida, terminou em Setembro 

de 2012, deixando entre nós boas memórias e 

muitas aprendizagens. 

 

Em 2012, realizaram-se 2 reuniões da parceria 

deste projecto . A primeira teve lugar em Barcelo-

na, na sede da Associação Salut y Familia, nos dias 

23 e 24 de Fevereiro e a última, em Lisboa, no dia 

21 de Junho. 

Na primeira reunião de 2012, elaboraram-se dois  

documentos que espelham processos de reflexão 

colectivos. São eles: “Recomendações para a For-

mação de Dinamizadores do Banco de Tempo”, e 

“Banco de Tempo enquanto espaço de aprendiza-

gem”, que podem ser consultados no blog do pro-

jecto (http://projectgrundtvig11.wix.com/

fabancostempo).  

Estiveram presentes 20 participantes nesta reu-

nião da parceria, em Barcelona.   

De Portugal, fomos 6 pessoas: Irene Santos (BdT 

Cascais/Laboratório de Aprendizagens), Eliana 

Madeira e Teresa Branco (Coordenação Nacional 

da Rede do Banco de Tempo); Irene Freitas e Silva 

(Banco de Tempo do Lumiar) e Adelaide Lopes 

(Banco de Tempo da Foz do Douro). 

No primeiro dia, foi ainda organizado um jantar 

convivial, que contribuiu significativamente para a 

proximidade entre todos.  

A segunda reunião de 2012, e a última do projec-

to, centrou-se na planificação da divulgação dos 

resultados do projecto e na avaliação do caminho 

percorrido pela parceria ao longo de dois anos.  

As avaliações de todos os parceiros foram muito 

positivas. Este projecto permitiu-nos trocar expe-

riências, métodos, pontos de vista, num clima 

sempre muito caloroso e em paridade.  

Aprendemos, de facto, uns com os outros, saímos 

deste projecto enriquecidos, com desejo de man-

ter estas relações de colaboração estreita que  

todos, tão bem, soubemos cuidar e aprofundar ao 

longo da vida do projecto. 

 

 

DIA ABERTO GRUNDTVIG 

O Graal, enquanto entidade coordenadora do pro-

jecto internacional Formação e Acção nos Bancos 

de Tempo, colaborou com a Agência Nacional do 

Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, parti-

lhando a experiência do referido projecto com 

pessoas que procuraram esclarecimento, no 

stand do Programa. Este evento teve lugar na FIL 

Lisboa, no dia 6 de Dezembro, enquadrado na 

feira sob a temática “Portugal Maior”.  

   

PROJECTO PROJECTO PROJECTO FORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃO   EEE   ACÇÃOACÇÃOACÇÃO   NOSNOSNOS      

BANCOSBANCOSBANCOS   DEDEDE   TEMPOTEMPOTEMPO   (FABT)(FABT)(FABT)   
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SEMINÁRIO EM PENALVA DO CASTELO 

 

No 28 de Junho, em representação do Banco Cen-

tral, Rute Castela do Graal e do Banco de Tempo 

de Coimbra apresentou o Banco de Tempo, em 

Penalva do Castelo, no âmbito de um seminário 

sobre conciliação entre a vida familiar e a vida pes-

soal. 

Este seminário teve lugar na Biblioteca da Câmara 

Municipal de Penalva do Castelo e contou com a 

presença dos principais agentes locais. 

 

I JORNADA “ BANCOS DEL TIEMPO ESCOLARES EM 

BARCELONA 

A Associación Salud y Familia endereçou ao Graal 

um convite para estar presente na I Jornada sobre 

Bancos del Tiempo Escolares, que se realizou em 

Barcelona, nos dias 5 e 6, do passado mês de 

Outubro. 

Em representação do Banco de Tempo em Portugal 

esteve a Eliana Madeira que, juntamente com a 

Isabel Passarinho e a Irene Santos, do Laboratório 

de Aprendizagens, da Câmara Municipal de Cas-

cais, participou naquela Jornada. 

Ao longo de 2 dias e sempre em catalão, decorreu 

a I Jornada , que se destinava ao pessoal docente 

de todos os centros e níveis educativos, associa-

ções de pais, educadores e trabalhadores sociais, 

associações de jovens e entidades sociais. 

No primeiro dia foi apresentado “El Banc del Temps 

Escolar: aprenentatge cooperatiu en valors” e 

dadas a conhecer, por grupos de alunos, experiên-

cias de intercâmbio.  

No dia 6 foi feita, por vários especialistas, a apre-

sentação da “Adaptabilidade do Banco de Tempo 

Escolar a diversos contextos educativos”, a que 

se seguiu uma comunicação de Elvira Méndez, 

Diretora Geral da Associación Salud y família, 

sobre o “Impacto Familiar e Comunitário do Banco 

de Tempo Escolar”. 

Foi mais uma ocasião de encontro e partilha de 

saberes, que nos virão a ser de grande utilidade 

para o desenvolvimento do Banco de Tempo 

Escolar em Portugal. 

 

XII JORNADA “ BANCOS DEL TIEMPO Y CIUDADA-

NIA ACTIVA” EM BARCELONA 

A  convite  da Associación Salud y Familia, entida-

de que coordena a rede de Bancos de Tempo em 

Espanha, o Banco Central participou na XII Jorna-

da “Bancos del Tiempo y Ciudadania Activa” que 

se realizou em Barcelona, durante os dias 18 e 

19 de Outubro passado.  

Esta Jornada teve como objectivos: analisar e 

difundir as inovações e os ganhos mais importan-

tes dos Bancos de Tempo ; apresentar e debater 

a contribuição dos Bancos de Tempo para o exer-

cício da cidadania ativa e oferecer espaços de 

formação, intercâmbio e apoio aos Bancos de 

Tempo. 

No primeiro dia foi-nos proporcionada uma visita 

ao muito moderno e interessante Museu Blau, do 

Fórum de Barcelona , na qual participaram repre-

sentantes de vários Bancos de Tempo, não ape-

nas da Catalunha, mas de outras partes de Espa-

nha e, nós, de Portugal. 

Teresa Maria Branco, representando a coordena-

BANCO CENTRALBANCO CENTRALBANCO CENTRAL   
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ção nacional da Rede dos Bancos de Tempo, apre-

sentou uma comunicação sobre “Os Bancos de 

Tempo em Portugal: Testemunhos de Cidadania 

Activa”, no âmbito do painel  “Os Avanços dos Ban-

cos de Tempo no Sul da Europa”, painel este que 

contou também com a intervenção da Coordenado-

ra da Rede de Bancos del Tiempo da Associación 

Salud y Familia. 

Foi mais um momento rico em vivências e contac-

tos, que nos dão bem a noção de uma cada vez 

maior pertença a uma rede internacional do Banco 

de Tempo.  

 

ENCONTRO ANO EUROPEU DO ENVELHECIMENTO 

ACTIVO E DA SOLIDARIEDADE ENTRE GERAÇÕES 

 

Como já vai sendo frequente, o Banco Central con-

tinua a receber convites para dar a conhecer o 

Banco de Tempo. 

Desta vez, foi o GCIA – Grupo Concelhio de Idosos 

de Almada que dirigiu o convite ao Graal para parti-

cipar, no passado dia 31 de Outubro, no Encontro 

do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Soli-

dariedade entre Gerações, sobre o tema 

“Participação Social em Contexto de Crise”, que se 

realizou no Fórum Municipal Romeu Correia, em 

Almada.  

Numa sala cheia e com a participação de diversas 

entidades daquele Concelho, houve espaço para 

diferentes comunicações de entre as quais a do 

Banco de Tempo, apresentada pela Teresa Maria 

Branco. A sessão foi bastante concorrida, tendo 

várias pessoas manifestado interesse em vir a 

saber mais sobre o Banco de Tempo  

 

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E FORMA-

ÇÃO DE ADULTOS 

O Banco de Tempo foi considerado uma boa práti-

ca relevante, tendo sido, por isso, apresentado, 

no passado dia 9 de Novembro, no Auditório 2 da 

Fundação Gulbenkian, em Lisboa, no âmbito do II 

Encontro Nacional de Educação e Formação de 

Adultos, organizado pela Associação “O Direito de 

Aprender”, no decorrer da Semana “Aprender ao 

Longo da Vida”.  

Essa apresentação foi integrada no painel intitula-

do “Olhares múltiplos sobre Educação e Interven-

ção Comunitária” onde Eliana Madeira apresen-

tou o Banco de Tempo enquanto espaço significa-

tivo de aprendizagem informal, onde circulam 

saberes múltiplos que decorrem da ação, assen-

tes nas experiências individuais, ricos do ponto de 

vista do “saber-fazer” e outros de natureza abs-

trata e teórica.  

CONVERSA NA RUA 

No Sábado, dia 21 de Outubro, ao fim da tarde, 

houve uma animada tertúlia no Largo do Inten-

dente. Partindo do mote “Há Bancos e Bancos”, 

Dinis Biringuilho, bancário, falou sobre os bancos 

convencionais e Eliana Madeira, Teresa Branco e 

Irene Santos sobre o Banco de Tempo. Esta inicia-

tiva foi organizada pela Associação Renovar a 

Mouraria e pela Associação Conversas na Rua e a 

Largo Residências/SOU. 
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CICLO DE CONFERÊNCIAS AMIGOS DOS CASTELOS  

Foi no passado dia 3 de Dezembro que o Banco de 

Tempo foi apresentado, pela Teresa Maria Branco, 

na sede da ACAP. 

Esta Associação, que existe há quase 30 anos, não 

se dedica apenas ao conhecimento e preservação 

do património monumental, cultural  e do ambien-

te, mas tem também preocupações sociais, que se 

concretizam em iniciativas como a do Ciclo de Con-

ferências que, todas as segundas feiras se reali-

zam na sua sede em Lisboa. 

O Ciclo de Conferências, neste final de ano, desen-

volveu-se através de “Conversas em torno de ideias 

positivas”. E foi com este tema que o Banco Cen-

tral foi convidado a fazer uma apresentação, numa 

tentativa de, contrariando as tendências mais pes-

simistas destes tempos de crise, mostrar que há 

experiências e ideias positivas que existem e resul-

tam. 

A sessão teve uma boa assistência, num final de 
tarde invernoso, e o entusiasmo por este Banco tão 
diferente dos outros foi amplamente manifestado, 
havendo mesmo quem sugerisse que a ACAP crias-

se um Banco de Tempo  

BANCO DE TEMPO NOS MEDIA 

Ao longo deste ano, o Banco de Tempo tem conti-

nuado a ser objecto de interesse por parte dos 

media . A equipa do Banco Central  foi entrevistada 

pela Rádio Renascença,  pela Agência Lusa, pelo  

Jornal de Negócios, pela  TVI, e ainda pelo “Jornal 

de Notícias” e pela revista “Nova Gente”.   

ENCONTROS REGIONAIS DO BANCO DE TEMPO 

O Banco de Tempo fez 10 Anos, uma data mar-

cante que exigiu uma preparação cuidada. 

Por isso realizaram-se três Encontros Regionais 

para se preparar, em conjunto, a festa que dese-

jámos que fosse grande e, sobretudo, muito parti-

cipada. Para dar oportunidade a que o maior 

número de Bancos de Tempo pudesse participar, 

a Equipa do Banco Central deslocou-se ao encon-

tro dos Bancos de Tempo. 

Logo no dia 3 de Abril iniciámos os nossos encon-

tros no Sul, em Évora, tendo estado presentes as 

agências de Évora e de Quarteira, com um total 

de 7 participantes. 

De seguida, no dia 12 de abril, foi a vez de juntar-

mos as agências da Grande Lisboa, para uma 

acalorada e esclarecedora reunião, desta vez no 

Terraço do Graal, com a presença de 17 partici-

pantes. Estiveram representados os Bancos de 

Tempo dos Serviços Sociais da C.G.D., de Cascais, 

do Lumiar, de Miratejo, do Montijo, da Portela e 

de Stº António de Cavaleiros. 

Por último, no dia 14 de Maio, fomos até ao Nor-

te, à Foz do Douro, tendo participado no Encontro 

14 pessoas dos Bancos de Tempo de Coimbra, da 

Foz do Douro, de Ílhavo, da Póvoa de Varzim 

(Basílica e Escola Cego do Maio) e de Valongo. 

Foram Encontros entusiasmantes e produtivos 

que muito contribuíram para o bom êxito do 

Encontro Internacional Comemorativo dos 10 

Anos do Banco de Tempo em Portugal. 
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JOSÉ PEDRO SILVA 

“A experiência que tenho vindo a desenvolver no 

Banco de Tempo tem sido bastante interessante, 

sobretudo porque me dá a possibilidade de contac-

tar mais de perto com um projecto onde se observa 

o quanto pode valer a entreajuda entre as pessoas. 

Realçar que, um bem precioso, e que todos, e cada 

um de nós possuí, tem um valor inestimável quan-

do pretendemos ajudar o outro”. 

INÊS MATIAS 

“Chamo-me Inês Matias, tenho 20 anos e sou alu-

na de Ciência Política e Relações Internacionais, na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Esta 

minha apresentação e do meu currículo, é impor-

tante pelo facto de eu só ter tido conhecimento, em 

primeiro lugar do projecto de Banco e Tempo e pos-

teriormente do Graal, através da Faculdade. Isto 

sucedeu-se pois eu decidi fazer a disciplina de 

Voluntariado Curricular, e, quando confrontada 

com a ideia de que teria de ser eu a escolher a 

instituição para a qual iria dedicar o meu tempo, fiz 

uma pesquisa a várias instituições, e o projecto de 

Banco de Tempo, que no início me foi vendido um 

pouco como sendo uma instituição e não um pro-

jecto, saltou logo à vista pelo motivo de ter um con-

ceito diferente e inovador. Por isto entendi que 

teria de ser este projecto, em particular, para o 

qual eu iria dar o meu contributo, sem nunca, no 

entanto, achar ser possível receber mais do que 

iria dar. A grande verdade é que estava errada: o 

meu contributo para o Graal e para o projecto Ban-

co de Tempo, com o qual colaboro com grande 

intensidade, é pequeno quando comparado com o 

que recebi – aceitação total e imediata pelos mem-

bros do Graal e do Banco de Tempo, integração 

nas actividades desenvolvidas, uma grande empa-

tia e amizade e, sobretudo enormes alegrias. Con-

cluo, portanto, com a ideia chave deste pequeno 

testemunho: o facto de o Graal e o Banco de tem-

po se regerem com base nos princípios de solida-

riedade, igualdade, cooperação, e o mais impor-

tante para mim, comunidade, fez com que eu 

aprendesse o verdadeiro valor do conceito de 

interdependência e confiança, fazendo-me cres-

cer dia após dia, tornando-me numa melhor pes-

soa“. 

LOLA TRUEBA 

“Mi nombre es Lola Trueba y he estado tres 

meses haciendo prácticas en Graal,  gracias al 

Programa Europeo Leonardo Da Vinci, que fomen-

ta que los jóvenes tengamos  experiencias profe-

sionales  en el extranjero,  en mi caso soy asisten-

ta social y vengo de España. 

Durante mi estancia en Portugal, he disfrutado no 

sólo de vivir en una ciudad preciosa y llena de 

vida como es Lisboa, sino tambien de aprender (o 

intentarlo) un idioma y de conocer como funciona 

una asociación como és Graal. 

He conocido los diferentes programas que tienen 

en marcha y especialmente he colaborado com 

las acciones del Banco del Tiempo, gracias al cual 

he podido ver como nuestra sociedad aun es 

capaz de dar respuestas a sus necessidades más 

alla de una transacción económica, muchas teo-

rias hablan de que estamos entrando en una nue-

va etapa, una etapa donde el materialismo va a 

passar a un segundo plano, y creo que el BdT es 

una iniciativa muy valiosa para construirlo. 

Sobre mi experiencia, me llevo muchas cosas en 

la maleta, no sólo muchos aprendizages y reflexio-

nes , sino tambien un poco de muchas personas 

COLABORANDO COLABORANDO COLABORANDO COMCOMCOM   OOO   BANCOBANCOBANCO   CENTRALCENTRALCENTRAL   
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que com una mentalidad abierta y un espíritu de 

acogida me abrierón las puertas, son las personas 

que ponen el valor añadido, entusiasmo  y trabajo 

diário, para que Graal sea algo más que una aso-

ciaciación, un “movimiento de personas” com 

inquietudes que convergen al uníssono por una 

sociedad más justa. 

MARTA RODRIGUES 

“Ouvi falar pela primei-

ra vez no Banco de 

Tempo há cerca de seis 

anos na Universidade. 

Na altura, uma Profes-

sora falava dessa novi-

dade, dessa possibilida-

de de dar, mas também 

de receber! Contava 

entusiasmada que o 

filho já tinha fato de 

Carnaval! Uma senhora, costureira de profissão, 

disponibilizou-se para essa tarefa, enquanto ela 

dava do seu tempo com outros serviços.  

Recordo-me que fiquei curiosa por conhecer e por 

participar no Banco de Tempo, mas esse mesmo 

tempo foi passando! Até que, no final do ano pas-

sado, enquanto aluna da Pós-Graduação em Eco-

nomia Social e Solidária do ISCTE, visitei uma asso-

ciação no bairro dos Lóios, em Lisboa, que se 

esforçava por implementar uma Agência do Banco 

de Tempo. Daí, até ao interesse por aprofundar 

esta temática, foi um pequeno passo! Aproveitei 

para, no âmbito da avaliação de uma unidade curri-

cular da Pós-Graduação, realizar um trabalho em 

que pretendia refletir sobre o fenómeno da solida-

riedade em momentos de crise, a partir do estudo 

do Banco de Tempo em Portugal. Foi então que tive 

contato com o Banco Central e, em particular, com 

a Dra. Eliana Madeira, que gentilmente me cedeu 

as informações solicitadas para a realização do 

trabalho. Já em Outubro tive a oportunidade de 

participar na Formação Inicial. Desde então, tenho 

colaborado com o Banco Central nas suas ativida-

des, procurando apoiar a Equipa com as minhas 

ideias e sugestões. Até ao momento tive a oportu-

nidade de ajudar a repensar o site, a preparar o 

Encontro de Outubro, o Trocar Notícias, entre 

outros.  

Sem dúvida que este tem sido um momento forte 

de aprendizagem, de troca de saberes e de criação 

de relações. Estou certa de que não poderia ter 

escolhido melhor forma para aplicar, neste 

momento, o meu tempo livre!” 

O texto que se segue foi elaborado por Marta 

Rodrigues a partir do trabalho académico antes 

referido. 

CRISE CRISE CRISE EEE   SOLIDARIEDADESOLIDARIEDADESOLIDARIEDADE   

Ninguém é tão pobre, que não possa dar, nem 

tão rico, que não possa receber." 

(Provérbio Popular Português) 

 

É com esta convicção que o Banco de Tempo se 

concretiza! É através da dinâmica de trocas, de 

dar e receber, que os seus membros contribuem. 

Mas para que tal aconteça, é preciso disponibili-

dade, empatia, compromisso com os outros e 

com o mundo,…Enfim, em síntese, solidariedade!  

 

Em tempos de crise, como aquele que estamos a 

atravessar, estas ações revestem-se de maior 

importância. Foi com o objetivo de aprofundar a 

reflexão sobre o fenómeno da solidariedade em 

momentos de crise que se elaborou um trabalho, 

durante o ano lectivo 2011/2012, no âmbito da 

Pós-Graduação em Economia Social e Solidária 

no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa (ISCTE), a partir do caso concreto do 

Banco de Tempo em Portugal.  

 

Para a realização deste trabalho foram solicitados 

os resultados de dois anos de atuação do BdT em 

Portugal (2007 e 2011, considerando que seriam 

anos antes e depois da crise de 2008) junto do 

Banco Central e da agência do Lumiar, através de 

envio de questionário por correio electrónico.  

 

Segundo informações recolhidas junto do Banco 

Central, 70% dos membros do BdT são mulheres 

com idades entre os 60 e os 70 anos.  

 

Ao longo do ano de 2011 constituíram-se 4 Agên-

cias do BdT, o dobro do alcançado em 2007, num 

total de 32 Agências, mais 8 do que em 2007. 

 

Nas Agências estavam inscritos mais de 1700 

membros, já que este número foi recolhido ape-

nas junto das 23 Agências do BdT que responde-

ram ao questionário de balanço enviado pelo Ban-

co Central.  
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Relativamente ao número de acções de formação 

realizadas pelo Banco Central, no ano de 2011 

foram dinamizadas 5 acções de formação inicial e 

2 de formação contínua, estando presentes respe-

tivamente 89 e 118 participantes. No ano de 2007 

apenas se realizou uma acção na formação inicial 

e na contínua, com 14 e 19 participantes, respeti-

vamente.  

 

Estes valores resultam provavelmente de um maior 

conhecimento e divulgação dos contributos do BdT 

a nível local, quer pelo Banco Central, quer pelas 

Agências, e da curiosidade da sociedade civil, já 

que as formações se destinam a todas as pessoas 

que queiram aprofundar o seu conhecimento sobre 

o BdT. Ainda assim, a maioria dos participantes nas 

formações é delegada pela organização em que 

colabora, tendo estado representadas 27 institui-

ções nas formações do ano de 2011, mais 20 do 

que em 2007.  

 

Quanto ao número de horas trocadas, no ano de 

2011 foram transacionadas cerca de 9849h30m, 

segundo dados disponibilizados pelas 23 Agências 

que responderam ao questionário de balanço, em 

serviços muito diversos como lições de línguas, 

informática, culinária, jardinagem, trabalhos 

manuais, etc..  

 

Relativamente aos dados recolhidos junto da Agên-

cia do Banco de Tempo do Lumiar, criada há sete 

anos, no ano de 2011 existiam 250 membros, 

mais 120 do que no ano de 2007, tendo-se verifi-

cado um aumento de cerca de 92% no número de 

inscrições.  

 

Quanto à predominância por sexo, a percentagem 

de membros do sexo feminino, no ano de 2011, 

manteve-se superior à do sexo masculino (60% > 

40%). No entanto, verificou-se um aumento de 10 

% na percentagem de homens envolvidos na Agên-

cia do Lumiar, comparativamente com o ano de 

2007 (40% > 30%).  

 

Relativamente à predominância do grupo etário, no 

BdT do Lumiar tem-se assistido a uma diminuição 

percentual de membros com idades entre os 51 e 

os 70 anos e que em 2007 representavam cerca 

de 50% dos participantes, valor alcançado em 

2011 entre os 21 e os 50 anos. No ano passado, a 

faixa etária entre os 41 e os 50 era a que tinha a 

maior percentagem de inscritos, cerca de 30%, 

tendo aumentado 20%, comparativamente com os 

resultados de 2007.  

 

No que concerne ao número de horas trocadas, o 

BdT do Lumiar tem registos de 7000h de serviços 

trocados no ano de 2011, mais 3800h do que em 

2007. 

 

Deste modo, com este trabalho foi possível afir-

mar que, apesar da grave crise económica e de 

valores, tem-se assistido nos últimos anos a um 

aumento de participantes em atividades com 

carácter solidário, ainda que a solidariedade eco-

nómica tenha diminuído. No entanto, não foi pos-

sível esclarecer os motivos pelos quais tal tem 

vindo a acontecer. Será que os indivíduos se sen-

tem mais próximos dos outros e com mais vonta-

de de ajudar, por eles próprios estarem a sentir 

grandes dificuldades económicas, reconhecendo 

a partir de si próprio, as necessidades dos 

outros? Ou, por outro lado, será que derivado do 

menor poder de compra dos indivíduos, estes 

tendem a participar em atividades como o Banco 

de Tempo, tendo em vista a satisfação dos seus 

interesses, sem que isso represente qualquer 

custo? Apesar de no trabalho não ser possível 

responder a estas inquietações, sugere-se a pri-

meira hipótese como a principal motivação dos 

indivíduos, até porque, iniciativas como a do Ban-

co de Tempo implicam reciprocidade; ou seja, os 

indivíduos não poderiam apenas usufruir do servi-

ço, sem darem algo para troca. 

 

Por outro lado, importa também questionar se o 

aumento de participantes no Banco de Tempo 

não estará relacionado apenas com o maior 

conhecimento e divulgação das suas práticas, 

fruto de 10 anos de intervenção.  

 

Um outro dado que carece de maior aprofunda-

mento refere-se a um aumento do envolvimento 

de sujeitos mais jovens e que se encontram 

empregados, como tal, com menos tempo dispo-

nível para doar. Será que participam mais por se 

identificarem com a dinâmica do BdT? Por se sen-

tirem mais atentos e dispertos para a relação e 

para a valorização do indivíduo e de si mesmo, 

enquanto caminho de desenvolvimento de capaci-

dades e consequentemente de crescimento pes-

soal?  

 

Estas são, então, algumas das reflexões, de cará-

ter não conclusivo, decorrentes deste trabalho, 

que enquanto primeira abordagem exploratória, 

pretendeu contribuir para a reflexão da temática e 

para os desafios que se lhe colocam. 
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ALBUFEIRA 

O Banco de Tempo em Albufeira conta já com um 

número significativo de membros. Para promover o 

conhecimento mútuo têm-se organizado encontros 

de membros e um aconteceu num lugar especial: 

na praia.  

Ao longo de 2012, o Banco de Tempo deu a conhe-

cer seus objectivos junto da população de Albufeira 

e investiu no alargamento dos seus membros com 

a participação no II Mercado Solidário e na mostra 

de Artesanato do Barrocal. 

 “Albufeira pelo Tempo” foi um espectáculo organi-

zado pela Banco de Tempo de Albufeira com o 

apoio da Câmara Municipal. Este evento proporcio-

nou a oportunidade aos espectadores de revisita-

rem momentos significativos da história de Albufei-

ra. O espectáculo contou com a participação de 

diferentes agentes culturais e nele se cruzaram 

diferentes formas de expressão artística  Aconte-

ceu em Maio, na Casa do Povo de Paderne. 

CASTELO BRANCO 

 

Mantendo o habitual empenho na construção da 

solidariedade entre gerações e o investimento na 

inclusão e qualidade de vida das pessoas idosas, 

o Banco de Tempo de Castelo Branco participou 

na feira do Envelhecimento Activo. 

 

COIMBRA 

 

O Banco de Tempo em Coimbra comemora, este 

ano, 10 anos de existência!  

Este ano fica marcado pelo estabelecimento de 

uma parceria entre o Graal e o  CASPAE – Centro 

de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola. O 

protocolo foi celebrado, no dia 21 de Março, na 

Casa Municipal da Cultura de Coimbra. Estiveram 

presentes, para além das representantes do 

Graal e do CASPAE, a Vereadora da Acção Social 

da Câmara Municipal.  

O primeiro encontro de membros, depois de esta-

belecida a parceria com o CASPAE, teve lugar na 

sede desta organização e teve como principal 

objectivo reflectir acerca dos novos tempos que 

se vivem neste Banco. Foi um final de tarde muito 

bem passado, em que foi possível reflectir-se 

acerca das aprendizagens que o Banco promove, 

bem como fazer novos pedidos, explorar novas 

ideias e perspectivar o futuro! Todos os membros 

presentes deram o seu contributo para a comuni-

cação brilhante apresentada por Joana Neto no 

Encontro Internacional comemorativo dos 10 

anos do Banco de Tempo em Portugal, no Painel  

“Banco de Tempo enquanto Espaço de Aprendiza-

gem”. No final, houve a partilha de um lanche e 

muita conversa! 

  

DAQUI DAQUI DAQUI EEE   DALIDALIDALI   
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CASCAIS 

Para além das trocas habituais – nas quais se des-

tacam as lições de línguas e informática e o acom-

panhamento – foram trocados serviços de tradu-

ções, massagens, manicure, jardinagem, entre 

outras. Entraram 10 novos membros: 3 homens e 

7 mulheres de idades variadas  

O ano de 2012, o BdT de Cascais, primou pela 

diversidade, graças a talentos, desejos e necessi-

dades diversas que vão alargando e enriquecendo 

o leque de actividades e saberes que se vão desen-

volvendo.  

Na área das hortas, que já vem sendo um tema 

querido por Cascais, algumas pessoas têm desen-

volvido a sua horta em casa, num canteiro ou 

numa varanda. Trocam-se ajudas, sementes, tru-

ques, cozinhados que transformam saberes em 

sabores. Duas pessoas criaram projectos mais 

arrojados com iniciativas em meio rural, um em 

Góis e outro no interior de Lagos, em cuja edifica-

ção conta com o tempo de membros deste Banco. 

Alguns membros organizaram, com sucesso, 

pequenas oficinas em áreas como o Yoga, o Yoga 

do Riso, a Biodanza, a Reconexão. Além de terem 

muita procura com satisfação, as ‘dinamizadoras’ 

afirmaram o quanto havia sido gratificante, tendo 

sido um momento de formação também para elas 

que se experimentaram nesta atividades de 

‘ensinar’. Fizeram-se trocas promotoras de um quo-

tidiano doméstico económico e criativo - houve 

quem ensinasse a fazer sabonetes em casa - ini-

ciou-se um ciclo de arranjos domésticos e ainda 

uma feira de trocas e partilha de livros. Outras 

áreas mais recreativas mantêm-se, nas caminha-

das e visita a exposições ou em trocas individuali-

zadas, como sejam aulas de inglês, de informática 

ou explicações de matemática  

MINI BANCO DE TEMPO DA ABÓBADA 

 Este Mini Banco de Tempo continua de ‘vento em 

popa’ com trocas entre as crianças da CAF 

(Componente de Apoio à Família). Trocas que 

acontecem de manhã cedo ou ao fim da tarde, 

quando as actividades são livres e cada um pode 

escolher o que quer fazer e com quem.  

Há crianças que já passaram para outra escola 

mas querem continuar ligadas ao Banco de Tem-

po, por exemplo, para tocar e cantar com as mais 

novas. Também se fazem trocas com adultos, 

monitores e professores que, através do Mini 

Banco de Tempo, trocam serviços que têm a ver 

com os seus gostos pessoais: música, basquete, 

etc. 

A grande novidade deste ano foi terem-se inscrito 

as famílias que trocam um bom momento ao fim 

de semana, em contextos familiares diversifica-

dos! 

ÉVORA 

O Banco de Tempo de Évora  está de parabéns! 

Recebeu, no último mês, dois prémios. O primeiro  

foi atribuído ao Banco de Tempo no âmbito do 

projecto Cidade Perfeita, uma iniciativa conjunta 

da revista Visão e da Siemens, que teve como 

objectivo dar a conhecer as melhores iniciativas e 

boas práticas das cidades portuguesas ao nível 

da governação, sustentabilidade, inclusão, inova-

ção e conectividade. 

O segundo prémio, de 5000 euros, foi atribuído 

pela Fundação Manuel António da Mota , que na 

sequência de uma candidatura, premiou o Banco 

de Tempo de Évora por se ter distinguido no 

desenvolvimento de actividades e projectos no 

âmbito do envelhecimento activo. 
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Entretanto, prosseguem as normais trocas de 

horas entre os membros e realizaram-se várias 

outras actividades. Destacam-se algumas: o jantar 

convívio do mês de Março onde a alegria dos 

momentos partilhados deixou a todos muito satis-

feitos; o passeio ao Cristo Rei e ao Castelo de Pal-

mela, num dia bem soalheiro, em que o almoço 

partilhado no parque de merendas de Sto. António 

da Caparica se tornou num espaço de convívio ani-

mado, sobrando ainda algum tempo para espreitar 

o mar; a participação num encontro regional de 

voluntariado naquela localidade, a convite do Con-

trato Local de Desenvolvimento Social de Ourique o 

Banco de Tempo de Évora. Foi uma tarde bem 

recheada de incentivos e motivação para a prática 

do voluntariado. Este espaço serviu também para 

dar a conhecer o conceito do Banco de Tempo, 

desconhecido por muitos dos presentes!  

Valorizando os saberes e conhecimentos de cada 

um, iniciaram-se, desde Abril, várias actividades 

marcadas pela participação de jovens, permitindo 

momentos de grande partilha e cumplicidade entre 

gerações e onde a satisfação dos objectivos alcan-

çados se tornou uma constante; 

Em Junho, com as sardinhas gordinhas e prontas 

para assar, o arraial/ sardinhada no Monte Alente-

jano decorreu de forma bastante animada.  

Ainda em 2012, o Banco de Tempo de Évora assi-

nou um protocolo de parceira no âmbito do projec-

to "Laços para Vida- Casa e Companhia” com a 

Câmara Municipal de Évora, a AAUÉ, UÉ, , a Cáritas 

Diocesana, a Unidade de Cuidados na Comunidade 

e a Fundação Montepio. Este projecto pretende 

beneficiar, simultaneamente, estudantes universi-

tários e pessoas idosas que trocam companhia por 

alojamento. À pessoa idosa cabe disponibilizar um 

quarto, no seu domicílio, a um/a estudante deslo-

cado/a do seu local de residência e, 

em contrapartida, o/a estudante oferece a sua 

companhia e apoio ao sénior que o acolhe. O Ban-

co de Tempo de Évora comprometeu-se com visi-

tas regulares para se inteirar se ambas as partes 

estão satisfeitas e também a fazer melhoramen-

tos e pequenos arranjos nas casas dos idosos 

que aderirem a esta iniciativa. A contribuição do 

Banco de Tempo para este projecto já deu os 

seus frutos. Leiam-se as palavras de Margarida 

Morgado:  

“(…) E a minha casa vai retomando o rosto de 

conforto, do brilho e da limpeza. Mal a porta da 

rua se abre, quem entra, sente que está num 

lugar aprazível. E tudo isto graças ao coração dis-

ponível e às mãos sabedoras da Maria, do João, 

do Pedro, da Ana e da Teresa, que eu não via há 

tantos anos, que já nem dela me lembrava, do 

génio arrumador da Inês, que arrumando se arru-

ma interiormente. E as paredes da minha casa 

que dia a dia ruíam docemente, recuperam a sua 

solidez e brancura de quando eu era pequena. 

Esta casa onde sempre habitei desde que me 

lembro de mim, em pleno centro histórico, só pou-

co menos velha do que o Aqueduto das Águas da 

Prata sobre a qual assenta a varanda que se 

debruça sobre a Rua Nova, assim chamada por-

que foi aberta aquando da construção do Aquedu-

to! Até a porta da rua recuperou o brilho do seu 

verde escuro tão eborense, e o seu número cinco 

resurgiu! Já ninguém procura o número cinco da 

minha casa, rua abaixo rua acima por não saber o 

número da porta que sóis e chuvas tinham apaga-

do do granito! (…) Mas o mais espantoso de tudo 

isto, é que estas pessoas que sabem sorrir, tam-

bém tornam a minha casa e a minha vida sorri-

dentes. E nem permitem, pela sua atitude, que 

me sinta em divida para com elas. Levam-me a 

aceitar que assim seja, como se sempre assim 

tivesse sido”  
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FUNCHAL 

Durante o primeiro semestre de 2012, a Agência 

do Funchal - Jaime Moniz, desenvolveu actividades 

na sequência do que havia planeado. Salienta-se a 

celebração do 9º aniversário, no dia vinte e sete de 

Março, num almoço muito festivo. 

A rubrica Nós e os Outros, orientada por pessoas 

credenciadas e apreciadas, concretizou-se em qua-

tro datas, abordando temas da actualidade: “A 

Liberdade e a Verdade”; “A solidão”; “Os Media, 

hoje – Papel social” e “Recriar o envelhecimento: 

um desafio intergeracional”. 

De referir, igualmente, entre outros, o apoio solidá-

rio a alunos e funcionários, através da realização 

de um “Mercadinho” para obtenção de fundos. 

Este Banco de Tempo foi convidado a falar da filo-

sofia do projeto na Radio Jornal da Madeira, onde 

ficou também explicitada a sua linha de atuação 

com relevo para os 4 C's – Convívio, Companhia/

acompanhamento, Cultura e Cooperação (com as 

associações e instituições de cariz social da 

Região). 

Toda a acção na Escola tem implícita a cultura de 

vizinhança e proximidade, promovendo os senti-

mentos de pertença e partilha que, a todo o custo, 

se querem ver manifestados por todos e cada um 

dos elementos desta comunidade!  

ÍLHAVO  

Sempre com as contas em dia, de Ílhavo chegam 

mensalmente os relatórios da agência, que dão 

conta da actividade do Banco de Tempo naquela 

localidade. Há 78 membros inscritos e trocam-se 

serviços diversos, desde visitas e transportes de 

pessoas doentes, jardinagem, ajuda agrícola, 

arranjos de costura, reparações eléctricas e de 

cadeiras de rodas, cortes de cabelo, entre outros… 

LOUSÃ 

A Associação Activar Lousã reúne novas energias e 

apoios para “activar” o Banco de Tempo naquela 

localidade. Os membros estão a ser novamente 

contactados com vista à sua mobilização. Espera-

mos ter mais e boas notícias no próximo Trocar 

Notícias! 

LUMIAR 

Em Maio último terminou, com um encontro em 

Madrid, o projeto ISKIL, co-financiado pelo progra-

ma Grundtvig e que teve a duração de 2 anos.  

Os bons resultados obtidos só foram possíveis 

dada a empenhada participação de membros do 

Banco de Tempo do Lumiar. Participaram 24 pes-

soas ligadas ao Banco de Tempo em encontros 

internacionais que decorreram na Inglaterra, Áus-

tria, Espanha e Eslovénia.  

As actividades no Lumiar têm-se desenvolvido a 

bom ritmo: mantém-se as aulas de desenho, de 

espanhol, de inglês e informática, as trocas conti-

nuam a aumentar, bem como o número de mem-

bros. 

MOURARIA 

Do Banco de Tempo da Mouraria, há boas notí-

cias! A Associação Renovar a Mouraria, parceira 

do Graal no Banco de Tempo, tem um novo espa-

ço, inaugurado agora no mês de Dezembro, local 

onde funcionará a agência do Banco de Tempo da 

Mouraria. Tem havido um esforço significativo de 

divulgação: elaboraram uma divertida fotonovela 

sobre o Banco de Tempo que pode ser lida em 

(http://bancodetempodamouraria.blogspot.pt/) e, 

no dia 20 de Outubro, o Banco de Tempo da Mou-

raria organizou, no Largo da Severa, uma Feira de 

Tempo, onde se fizeram algumas trocas e simula-

ções, de forma a que o conceito do Banco de 

Tempo passasse de forma prática e simplificada. 

MURTOSA 

No dia 30 de Junho, a Santa Casa da Misericórdia 

da Murtosa, através das Residências Autónomas 

e do Banco do Tempo, organizou uma caminhada 

cuja temática foi “Um passo pela sua saúde”. 

Esta iniciativa que contou com mais de 80 partici-

pantes teve como principais propósitos: promover 

hábitos de vida saudáveis e facultar um salutar 

convívio entre todos os membros do Banco do 

   

http://bancodetempodamouraria.blogspot.pt/
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Tempo. Todos se mostraram satisfeitos com a ini-

ciativa e com vontade de repetir o desafio  

PORTELA 

O Banco de Tempo da Portela envolveu-se activa-

mente na preparação de épocas festivas: Carnaval, 

Páscoa, Encontro de Coros Infantis, 10 anos do 

Banco de Tempo em Portugal e Natal! 

Pelas mãos dos membros do Banco de Tempo pas-

saram tiras de papel que se transformaram em 

“lágrimas”, ”corações”, ”leques”, “barquinhos” e 

“pauzinhos”, que serviram para as máscaras, os 

“olhos de girassóis”, folhas de flores e flores de 

papel. Tesouras, colas e agrafadores não pararam, 

bocados de tecido colados com arte “patchwork” 

criaram os “ovos” da Páscoa; os quadros com 

“galinhas” e outras artes, moinhos e flores enfeita-

ram o ginásio onde decorreu o Encontro de Coros 

Infantis em Maio  

A par da “Arte Escondida”, desenrolaram-se nou-

tras salas o apoio ao estudo, a iniciação à informá-

tica,  O inglês e alemão, para ”recordar” ou apren-

der pela primeira vez. 

Em casa, passava-se a ferro, cosia-se à máquina; 

na casa dos outros faziam-se pequenas limpezas, 

arranjavam-se fusíveis e torneiras, penduravam-se 

candeeiros, mudavam-se lâmpadas, cozinhava-se e 

fazia-se companhia. 

De carro, ia-se ao hospital, ao médico, passear a 

outra terra e assistia-se a espectáculos, exposições 

e lançamentos de livros. 

Ainda na calmaria da sala 7, meditava-se, lia-se, 

comentava-se e escrevia-se. 

O Banco de Tempo, sorrateiro, criava laços na Por-

tela.  

PÓVOA DE VARZIM: BASÍLICA 

Na Póvoa, comemoram-se 9 anos do Banco de 

Tempo! As actividades desenvolvidas pelo Banco 

de Tempo da Basílica são, como habitualmente, 

muitas e diversificadas. Destacam-se as Vendas 

de Natal e de Verão, a participação na Feira da 

Solidariedade e na a Via Sacra que teve lugar na 

sexta-feira Santa, um pic-nic à Senhora da Penha 

e visita a Guimarães e uma sardinhada que con-

tou com a presença de 60 pessoas, entre mem-

bros e amigos do Banco de Tempo. 

PÓVOA DE VARZIM: BANCOS DE TEMPO DO AGRU-

PAMENTO CEGO DO MAIO 

Este ano lectivo as duas agências de Banco de 

Tempo do agrupamento Cego do Maio organiza-

ram actividades conjuntas, promovendo assim 

um maior contacto intergeracional e aproveitando 

sinergias de jovens e adultos.  

Em abril, dinamizaram um encontro de membros 

com muita música, poesia e teatro e a Venda 4 

R’s: reciclar, reaproveitar, reutilizar, reinventar. 

Em Maio, realizou-se uma Feira de Talentos, aber-

ta à comunidade em geral, num espaço cedido 

pela Câmara Municipal. Contou com uma signifi-

cativa exposição de trabalhos de artes plásticas e 

uma mostra de talentos nas áreas da poesia, 

música, dança e culinária. 

Em 2012, os membros do Banco de Tempo na 

escola realizaram mais dois convívios no final dos 

2º e 3º períodos e mantiveram a troca em grupo 

da Dança do Ventre. 

O Banco de Tempo Júnior dinamizou também 

diversas actividades integradas na semana cultu-

ral: workshop de digeridoo; workshop de parkour; 
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workshop de beatbox e exposição/ concurso de 

animais. 

QUARTEIRA 

Este ano celebra-se o 9º aniversário da criação da 

Agência do Banco de Tempo de Quarteira! A festa 

foi em Maio, os membros da agência fizeram uma 

apresentação “Jograis do Tempo”. O Grupo Coral 

de Quarteira actuou também  e a festa terminou 

com pequeno lanche/convívio. 

Mantém-se as habituais (e exemplares) reuniões 

mensais de membros do Banco de Tempo, na qual 

se emitem os cheques respeitantes às trocas efec-

tuadas no mês transacto, e se procede à avaliação 

das actividades desenvolvidas e ao planeamento 

das actividades a desenvolver. 

Comemorando-se em 2012 o Ano Europeu do 

Envelhecimento Ativo e da Solidariedade Intergera-

cional, a agência do Banco de Tempo de Quarteira, 

com a colaboração de diversas entidades públicas 

e privadas, tem desenvolvido um conjunto de acti-

vidades orientadas para esta temática, das quais 

se destacam: a palestra sobre “Envelhecimento 

Saudável”; a realização de uma festa para assina-

lar o Dia Mundial da Criança, organizada pelos 

mais idosos para e com as crianças. Destaca-se 

também o desfile de moda jovem/sénior com 

“modelos” dos 10  aos 80 anos de idade; a organi-

zação da exposição de fatos de bonecos/as, que 

são verdadeiras obras de arte, confeccionados por 

um membro do Banco de Tempo que, por dificulda-

des de mobilidade, raramente sai de casa. Realizou

-se ainda um “Encontro de Poesia” e um 

“Workshop sobre artes artesanais”, bem como uma 

palestra sobre “A família em diferentes épocas e 

contextos”; 

Na qualidade de parceiro da Rede Social do Conce-

lho de Loulé, a agência do Banco de Tempo de 

Quarteira foi designada para o respectivo Núcleo 

Executivo. As coordenadoras da Agência têm par-

ticipado nas reuniões quinzenais bem como nas 

visitas que, mensalmente, se realizam aos diver-

sos estabelecimentos parceiros desta Rede. Esta 

participação na Rede Social constitui uma mais-

valia na aprendizagem do conhecimento dos pro-

blemas e dinâmicas sociais deste Concelho, ao 

mesmo tempo que permite a apresentação contí-

nua, e a uma população mais alargada, do projec-

to “Banco de Tempo”. 

Ainda de referir que, neste último semestre, mais 

3 pessoas, de um grupo etário mais jovem, aderi-

ram ao Banco de Tempo de Quarteira!  

   


