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NOTA DE ABERTURA

Estimados amigos e amigas do Banco de Tempo, 

Neste número do “Trocar Notícias” estarão em destaque as questões ecológicas em torno das 
quais gravitou o Encontro Nacional do Banco de Tempo. Apresentam-se boas práticas que já se 
desenvolvem no Banco de Tempo e trazem-se à luz boas ideias a replicar!

Dá-se também, neste número, um especial destaque ao Seminário orientado pelo Professor 
Roque Amaro sobre Economia Solidária, um momento valioso para pensarmos o Banco de Tempo 
enquanto “outra economia”. Esta reflexão faz todo o sentido no momento de crise que vivemos. 
A solidariedade e os movimentos colectivos são respostas que trazem consigo esperança e a 
possibilidade de tornar as utopias realidades.

Daremos ainda conta de várias iniciativas desenvolvidas, no primeiro semestre de 2013, a partir 
do Banco Central e a partir das diferentes agências do Banco de Tempo!

Fazemos votos que a leitura deste Trocar Notícias seja prazerosa e estimulante. 

Um abraço da equipa do Banco Central.
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FORMAÇÃO NO BANCO DE TEMPO
ENCONTROS DE FORMAÇÃO INICIAL

No primeiro semestre de 213 realizaram-se dois 
encontros de formação inicial do Banco de Tempo, 
no Terraço do Graal em Lisboa, o primeiro a 14 de 
Fevereiro e o segundo no dia 21 de Maio.

No total participaram 27 pessoas interessadas em 
aprofundar o seu conhecimento sobre o Banco  
de Tempo.

Em Fevereiro participaram pessoas de Alcáçovas, 
Paço de Arcos, Alfragide, Alcabideche, Oeiras, 
São Pedro do Sul, Rio de Mouro, Amadora, 
Caranguejeira, Lisboa e Santo António dos 
Cavaleiros. Algumas participaram a título 
individual, outras representando organizações: 
as Terras Dentro, Centro Nacional de Cultura, 
Fundação Aga Khan, Fábrica do Nada e a Junta 
de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros.

No encontro de formação inicial que se realizou 
em Maio, participaram pessoas vindas de Óbidos, 
Leiria, Elvas, Braga, Lisboa, Caldas da Rainha 
e Alcoitão. A maioria dos participantes pertence 
a grupos informais interessados em dar vida ao 
Banco de Tempo nos seus territórios. Estiveram 
representadas 3 entidades: Grupo Socio-caritativo 
de Caranguejeira, o European Citizens Group e a 
Escola EB23 Josefa de Óbidos.

Nestas duas acções de formação, de 6 horas 
cada, abordaram-se os objectivos, princípios e 
regras de funcionamento do Banco de Tempo, 
os seus níveis de organização, descreveram-se 

os passos a dar no sentido da abertura de uma 
nova agência e partilharam-se estratégias para 
a angariação e acolhimento de novos membros, 
bem como para a dinamização das trocas.

Os grupos eram muito participativos e animados. 
Esperamos que se mantenha o entusiasmo e se 
encontrem localmente as condições para vermos 
o Banco de Tempo chegar a novos locais. 

FORMAÇÃO EM BANCO DE TEMPO ESCOLAR

Terminou em Junho a primeira Acção de formação 
“Banco de Tempo Escolar”, uma acção de 25 
horas dirigida a docentes do Ensino Básico e 
Secundário com interesse em coordenar ou 
colaborar na abertura e dinamização de um 
Banco de Tempo em contexto escolar.

Esta formação foi desenvolvida pelo Laboratório 
de Aprendizagens da Câmara Municipal 
de Cascais com a colaboração do Graal. 
Participaram 13 pessoas ligadas a diferentes 
estabelecimentos de ensino que tiveram 
oportunidade de aprofundar o seu conhecimento 
sobre o Banco de Tempo e sobre dinâmicas de 
trocas de tempo desenvolvidas em contexto. Os 
participantes planearam e criaram condições 
para que no próximo ano lectivo possam ser 
desenvolvidos Bancos de Tempo nas Escolas 
onde trabalham. Em alguns casos foram já 
implementadas experiências de trocas de tempo.

Foi uma acção de formação bem sucedida e que, 
certamente, se repetirá nos próximos anos!
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SEMINÁRIO BANCO DE TEMPO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tivemos o prazer e o privilégio de ter no Terraço 
do Graal, o Professor Rogério Roque Amaro, 
que orientou o Seminário Banco de Tempo e 
Economia Solidária, no dia 9 de Fevereiro, entre 
as 11h00 e as 17h30.

O professor Rogério Roque Amaro é economista, 
Professor Associado do Departamento de 
Economia do Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa (ISCTE), Coordenador do 
Mestrado em Economia Social e Solidária e ao 
longo dos anos tem vindo a aprofundar os temas 
do Desenvolvimento e da Economia Solidária, 
sendo amplamente reconhecido pela sua 
participação e compromisso com a intervenção 
social. Tem acompanhado e dado o seu contributo 
a diversos projectos e experiências em diferentes 
continentes e países. A sua produção e reflexão 
teóricas são amplamente ancoradas nas práticas 
e este conhecimento, construído de forma indutiva, 
é colocado ao serviço da intervenção e mudança.

Este Seminário procurou ir ao encontro do 
interesse, manifestado por diferentes pessoas 
ligadas ao Banco de Tempo, em aprofundar o 
conceito de Economia Solidária e os fundamentos 
desta outra Economia. 

O balanço do seminário, no qual participaram 
22 pessoas, é muito positivo! Constitui-se 
efectivamente como um espaço de aprendizagem 
e de reflexão sobre Banco de Tempo à luz dos 
pressupostos da Economia Solidária.

Nas linhas que se seguem tentaremos sintetizar 
os conteúdos e perspectivas partilhadas ao longo 
do Seminário.

O DOMÍNIO DA ECONOMIA

A Economia tornou-se dominante nas nossas 
sociedades nos últimos 200 anos. A revolução 
industrial e a Revolução Francesa influenciaram 
de forma decisiva este processo que se iniciou 
na Europa e que teve nos EUA o seu principal 
“laboratório”. 

O crescimento económico era visto como 
condição necessária e suficiente para assegurar o 
bem-estar da humanidade. Há uma visão “mítica” 
e “fascinante” da economia que vê o mercado 
como garantia automática do bem-estar. Filósofos 
como Adam Smith e Thomas Malthus tornaram-se 
economistas, o que ilustra este fascínio. 

Adam Smith, nas suas obras “A Riqueza das 
Nações” e “Teoria dos Sentimentos Morais”, 
defende que a “ordem natural” do mercado 
conduz ao Bem Comum. Ganham força 
perspectivas amorais da economia que defendem 
que a eficiência do mercado, gerido pelo 
interesse, seria suficiente para garantir o bem-
comum que não dependeria, de acordo com estas 
perspectivas, da simpatia e do altruísmo. 

A economia, convicta do poder da humanidade 
sobre a natureza, é vista como o caminho 
salvador, como possibilidade de afastar fomes e 
dificuldades. 

Dá-se uma libertação das teorias teocêntricas 
das sociedades tradicionais, que explicam 
tudo através de Deus, para surgir uma visão 
marcadamente antropocêntrica, onde o ser 
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humano surge como sujeito principal da história, 
acima de todos os outros seres vivos, acima da 
Natureza que pretende controlar. Há aqui o que 
Roque Amaro apelida de atitude de “arrogância 
ambiental”.

O produtivismo mercantil marca esta época, 
marginalizando os pós-produtivos, as pessoas 
com deficiência e as crianças. O consumismo 
é estimulado porque sustenta o crescimento 
económico que depende, em boa medida, da 
capacidade de se vender o que se produz. 

No período compreendido anos 40 e os princípios 
dos anos 70, “os anos dourados” os “trinta 
gloriosos” do crescimento económico, assistiu-
se a importantes progressos e melhorias nas 
condições de vida, contudo, há falhas e problemas 
provocados pelo mercado, há custos associados à 
sobre-influência e à sobreposição da economia.

Antes de mais, custos sociais: apesar da 
abundância as situações de pobreza e exclusão 
social mantêm-se; surgem problemas ambientais: 
a delapidação dos recursos naturais, a 
sobrecarga de resíduos poluentes, indissociáveis 
da substituição das energias renováveis (animais, 
sol, o vento, lenha) por energias não renováveis - 
o carvão o petróleo. 

Há também elevados custos territoriais 
associados ao abandono das zonas rurais e 
à concentração nas urbanas e, finalmente, há 
custos políticos: a economia regula a política, 
a governação não é independente. Os Estados 
ficaram fragilizados perante os interesses do 
mercado. Daqui nasce uma crise de confiança 
na democracia. Como propõe Roque Amaro 
“o casamento entre democracia e crescimento 
económico não foi bem feito”, há aliás um 
“divórcio histórico entre a democracia e a 
economia, antes de mais porque os mercados 
não são democráticos”.

Os anos 70 marcam o fim do período de 
prosperidade do pós-guerra. A crise do petróleo 
de Outubro de 1973 foi um marco importante 
e havia já sinais anteriores de insatisfação e 
reconhecimento da insustentabilidade deste 
modelo: as revoltas estudantis de Maio de 68;  

a contestação hippie; a agitação social em torno 
do racismo e os protestos contra a guerra do 
Vietname nos anos 70…

Em 1972, realizou-se a 1ª Conferência dedicada 
ao Ambiente pela ONU, em Estocolmo, mostrando 
preocupações com os problemas ambientais 
gerados por este modelo de prosperidade.

A PLURALIDADE DA ECONOMIA 

Apesar do debate, do ensino da economia e 
das produções académicas, se centrarem no 
binómio Economia do Estado - Economia de 
Mercado, Roque Amaro faz notar a pluralidade 
da Economia, considerando reducionista e 
empobrecedora esta bipolarização. Defende que 
há mais economia para além da economia de 
Mercado (orientada pela procura do lucro) e do 
Estado (redistributiva).

Lembra que até ao século XIX os princípios/
lógicas económicas da “reciprocidade” e da 
“domesticidade” eram dominantes. Com o 
advento da revolução industrial estas lógicas 
económicas são desvalorizadas e remetidas para 
a invisibilidade, no entanto, nunca deixaram de 
existir e devem, na perspectiva de Roque Amaro, 
ser reabilitadas. Satisfazem necessidades, 
produzem bens e serviços, mas não são, nem 
nunca foram, só Economia: são relações sociais, 
são cultura…

A economia doméstica (principio da 
domesticidade) é não monetária e não mercantil, 
dá-se sem o fazer para receber algo em troca. 
Aqui o valor do uso é mais importante do que o 
valor da troca.

A lógica da reciprocidade caracteriza-se pelos 
seguintes factores: é não mercantil (recebe-
se sem a preocupação de retribuir e sem 
preocupações com as equivalências), trata-se 
de uma economia de vizinhança/comunidade, 
baseada na entreajuda, os ganhos são sociais e 
não monetários, as trocas são indissociáveis das 
relações humanas.
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ECONOMIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA

A economia social do Séc. XIX surge na sequência 
das injustiças sociais associadas à Revolução 
Industrial e ao Capitalismo e vem responder à 
“questão social” e à “questão política”.

Surge como resposta às falhas sociais que a 
Economia de Mercado não resolve: há más 
condições de trabalho, longas horas de trabalho, 
falta de segurança, precaridade, baixos salários, 
abusos de autoridade (ligadas ao nascimento 
do sindicalismo). As famílias ressentem-se 
também das alterações: a família alargada perde 
o seu papel anterior e as famílias, entretanto, 
nucleadas deixam de ser unidades de reprodução 
e produção, para se tornarem unidades de 
reprodução e repartição de rendimento. Por 
outro lado, as condições de vida nas cidades 
são degradadas: a passagem do campo para as 
cidades associa-se a problemas de saúde pública, 
de habitação e segurança.

Emerge neste contexto a Economia Social, baseada 
na reciprocidade, no interesse comum, defendendo 
os interesses dos mais desprotegidos. Regendo-
se pelos seguintes princípios: o predomínio do 
interesse comum e/ou geral sobre o individual; a 
finalidade não é o lucro; afirma o primado da pessoa 
sobre o capital; a gestão é democrática (1 pessoa = 
1 voto) e é autónoma face ao Estado.

Correntes ideológicas importantes estiveram na 
base da Economia Social: o anarquismo (que 
defende respostas que deveriam ser dadas em 
pequena escala e não pelo Estado), o socialismo 
utópico (que defende que as respostas sejam 
dadas de baixo para cima), o solidarismo 
maçónico, o sindicalismo (que une indivíduos 
que partilham interesses), social cristianismo 
e de liberalismo económico, dando origem ao 
aparecimento de dinâmicas de cooperativismo, de 
mutualismo e de associativismo.

Na Economia Social, há 3 projectos: um Económico 
(produz bens e serviços, cria empregos, distribui 
rendimentos, satisfaz necessidades, promove 
investimentos e poupanças); um Político (gestão 
democrática) e um projecto Social inscrito no seu 
próprio “ADN”.

O projecto Económico foi relativamente 
desvalorizado, há poucas preocupações com a 
eficiência, a gestão é muitas vezes “voluntarista” 
e “porreirista”. O projecto político foi também 
desvirtuado, há falhas democráticas: a repetição 
dos mandatos, a perpetuação no poder e o 
esvaziamento das assembleias gerais são 
exemplos disto. O projecto Social tem também 
falhas pela orientação assistencialista face aos 
mais pobres e não emancipatória.

ECONOMIA SOLIDÁRIA - VERSÃO DA 
MACARONÉSIA

Roque Amaro apresenta o conceito de economia 
solidária que teve a sua origem nos Açores, nos 
finais dos anos 80. Partindo de experiências 
económicas desenvolvidas em regiões / países 
insulares, situados no Oceano Atlântico 
inicialmente nos Açores e depois nas Canárias,  
na Madeira, em Cabo Verde e, mais 
recentemente, de S. Tomé e Príncipe, Roque 
Amaro vem propor uma versão da Economia 
Solidária, que designa de “versão da Macaronésia”

Esta formulação da Economia Solidária 
distingue-se de duas outras versões de influência 
francófona e ibero-americana e assenta nas 
seguintes dimensões:

Trata-se de um projecto económico que 
se afirma como alternativo em relação aos 
mercados exclusivamente orientados para a 
procura do lucro. Inclui acções que têm por 
finalidade produzir e/ou distribuir bens e serviços, 
satisfazendo necessidades. Poderá criar 
empregos, gerar poupança e investimento. 

Há também um projecto social orientado 
para a coesão social, integrando pessoas 
desfavorecidas, valorizando e qualificando 
competências marginalizadas, que assume como 
causas suas a luta contra a pobreza, exclusão 
social e discriminações com base no sexo. 
Este projecto social distancia-se da dimensão 
filantrópica, caritativa e assistencialista que 
marcou a Economia Social do séc. XIX.
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Contém um projecto ambiental que valoriza a 
preservação dos equilíbrios ecológicos, dos 
recursos naturais, defendendo que a economia 
não pode ser “predadora” de recursos e 
destruidora do Ambiente, colocando em risco a 
biodiversidade, a qualidade de vida e mesmo a 
sobrevivência das gerações futuras.

A Economia Solidária promove também um 
projecto cultural, na medida em que valoriza e 
respeita a diversidade cultural, as culturas, os 
patrimónios, os valores e identidades locais. 
Promove o diálogo intercultural, adoptando uma 
lógica alternativa à da globalização economicista 
que uniformiza e impõe padrões dominantes.

Tem associado a si um projecto territorial, de base 
comunitária contribuindo para o desenvolvimento 
local, pelo envolvimento dos seus agentes, 
valorizando os recursos locais. 

Propõe-se a desenvolver um projecto de gestão 
inovador que se apropria de cria métodos 
de gestão rigorosa, e práticas eficientes e 
transparentes, afastando-se do voluntarismo 
frequente nas organizações da Economia Social.

 Trata-se, ao mesmo tempo, de um projecto 
de conhecimento, que promove uma lógica de 
investigação-acção, a teorização numa base 
indutiva, valoriza e sistematiza os saberes dos 
diferentes actores. Desencadeia processos de 
aprendizagem permanentes que lhe permitem 
rever-se a avaliar-se continuamente.

Inclui, finalmente, um projecto político: as 
organizações da Economia Solidária praticam 
uma gestão democrática: cada pessoa representa 
um voto nos processos de decisão. Há uma 
governança partilhada e colaborativa e uma co-
responsabilização na procura de soluções para 
os problemas das comunidades, numa parceria 
que envolve instâncias políticas, as empresas 
(responsabilidade social) estabelecendo o 
que Roque Amaro designa por “Parcerias 
Providência”.

O Banco de Tempo é efectivamente Economia 
Solidária? A primeira resposta da maioria de 
nós será “sim claro!”. Contudo, importará não 

nos conformarmos com as respostas imediatas 
e fazermos uma análise cuidadosa das nossas 
práticas, tendo como referentes os princípios e 
dimensões da Economia Solidária que, neste 
Seminário, tivemos oportunidade de aprofundar. 
Da nossa parte fica expresso o compromisso de 
criarmos novas oportunidades que nos permitam 
levar mais longe esta reflexão, no interior do 
Banco de Tempo! 
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ENCONTRO NACIONAL DO BANCO DE TEMPO EM VALONG0

O Encontro Nacional do Banco de Tempo na 
Primavera realizou-se a 21 e 22 de Junho, em 
Valongo, onde a Câmara Municipal nos acolheu, 
generosamente.

Participaram neste encontro cerca de 50 
pessoas, representantes dos Bancos de Tempo 
de Coimbra, da Foz do Douro, Lumiar, Murtosa, 
Póvoa de Varzim (Basílica) e, naturalmente, de 
Valongo. Marcaram também presença, através 
do envio da resposta à proposta de trabalho que, 
previamente, fora enviada os Bancos de Tempo 
de Cascais, Castelo Branco, Évora, Funchal, 
Portela e os Bancos de Tempo do Agrupamento 
de Escolas Cego do Maio da Póvoa de Varzim.

No dia 21, a sessão de trabalho teve lugar no 
Fórum Cultural de Ermesinde. A sessão de 
abertura teve as palavras de boas vindas da Dr.ª 
Sónia Macedo, Chefe de Divisão da Câmara 
Municipal de Valongo e da Teresa Maria Branco 
da Coordenação da Rede Nacional do Banco 
de Tempo. Houve ainda um momento musical 
a cargo do guitarrista e membro do Banco de 
Tempo, Hugo Monteiro. 

Após a apresentação de todos e todas as 
participantes, representantes dos Bancos de 
Tempo presentes foram ouvidos/as sobre o que 
foi mais positivo e gratificante ao longo deste ano, 
sobre os “passos em frente” e também sobre “as 
pedras do caminho” encontradas, isto é, sobre as 
dificuldades experimentadas na dinamização local 
do Banco de Tempo. A completar este momento 
de balanço mais qualitativo, foram apresentados 
os resultados do questionário de balanço da 
atividade do Banco de Tempo em 2012 (ver 
página 10).

Refeitas as forças com a pausa café, foi tempo de 
aprofundar o tema deste Encontro de Primavera: 
as questões ambientais. Num primeiro momento, 
partilharam-se experiências desenvolvidas a 
partir do Banco de Tempo consideradas capazes 
de contribuir para uma a protecção do ambiente, 
para uma nova atitude face à natureza e para 
uma mudança de comportamentos. As “boas 
práticas” partilhadas no Encontro apresentam-se 
na página seguinte.

Dando sequência à temática do ambiente, foi 
o momento da intervenção da Engª Patrícia 
Neto, da Quercus, que começou por comentar 
o que fora exposto, apresentou a Quercus e as 
diferentes actividades que desenvolve e chamou 
a atenção para diversos problemas ambientais, 
entre eles a poluição dos rios, a gestão do lixo, o 
aquecimento global, a escassez de água potável, 
a insegurança alimentar, a desflorestação e a 
extinção de espécies…

Chamou a atenção para a importância de 
atendermos e transformarmos acções individuais 
e colectivas com impactos negativos sobre 
o ambiente e sobre as condições de vida 
dos habitantes do planeta. Deixou sugestões 
concretas e simples para nós enquanto 
consumidores/as e apelou à participação cidadã: 
referindo-se à importância de se estar atento/a, 
de se denunciar, assinar petições, participar em 
manifestações…
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Na sequência da intervenção da representante 
da Quercus, os e as participantes, em pequenos 
grupos esboçaram recomendações para que 
o Banco de Tempo amplie o seu contributo na 
protecção do ambiente, recomendações que 
se incluem no texto seguinte: “conclusões do 
encontro”.

Houve ainda tempo (pouco!) para a avaliação e, 
depois, o jantar, oferecido pela Câmara Municipal 
de Valongo, ocasião para cantares e para se 
aprofundar o diálogo e o conhecimento mútuo 
entre participantes.

O segundo dia do Encontro foi dedicado a uma 
visita a alguns locais emblemáticos do Concelho, 
como os Museus da Lousa e do Pão, mostrados 
com paixão pela sua Directora. Encerrou com um 
piquenique na Quinta de Visconde, com música e 
boa disposição!

CONCLUSÕES DO ENCONTRO NACIONAL  
DO BANCO DE TEMPO

No relatório “Cuidar o Futuro”, elaborado em 
1998 pela Comissão Independente População e 
Qualidade de Vida, presidida por Maria de Lurdes 
Pintasilgo, podem ler-se as seguintes palavras: 
“Hoje, o mundo como um todo enfrenta a tarefa 
gigantesca de estabelecer um equilíbrio novo 
e sustentável com a natureza. Para que esse 
equilíbrio seja conseguido o ambiente não pode 
continuar a ser tratado como um armazém de 
recursos e como um poço de detritos, mas antes 
como um lugar de vida e um habitat”.

Decorridos 15 anos sob a publicação deste 
Relatório, a tarefa que temos em mãos é ainda 
mais “gigantesca”, dado o agravamento, nos 

últimos anos, dos problemas ambientais e que 
têm hoje contornos e manifestações muito 
visíveis: os fenómenos meteorológicos extremos, 
a escassez de água potável, a insegurança 
alimentar, o aumento do nível das águas do 
mar, os novos riscos sanitários, a redução da 
biodiversidade. 

Conscientes da gravidade do problema e tendo 
conhecimento que, ao nível local, há, no Banco 
de Tempo experiências relevantes de protecção 
do ambiente, decidimos propor que no Encontro 
Nacional do Banco de Tempo na Primavera se 
aprofundasse este tema e se partilhassem boas 
práticas, na expectativa de inspirar e incentivar 
o aprofundamento do compromisso do Banco de 
Tempo com a preservação da natureza.

Nesta secção do Trocar Notícias apresentamos 
ideias e boas práticas partilhadas pelos Bancos 
de Tempo e outras emergentes da discussão 
grupal que ocorreu no Encontro Nacional em 
Valongo e que abrem horizontes relativamente 
ao possível contributo do Banco de Tempo para 
a “gigantesca tarefa de estabelecer um equilíbrio 
novo e sustentável com a natureza”.

Do conjunto das iniciativas que convergem na 
preservação dos Ecossistemas, salientamos as 
seguintes.

Incentivar hortas caseiras 

No Banco de Tempo de Cascais desenvolveu-se 
uma acção de formação em agricultura biológica 
dada pela Câmara Municipal. Os membros do 
Banco de Tempo têm agora as suas pequenas 
hortas, nos canteiros dos quintais, em varandas 
e vasos. Trocam-se no Banco de Tempo serviços 
relacionados: fazer a poda, escolher as ervas 
aromáticas a plantar ou plantar e servem-se 
jantares saborosos com as recolhas... 

Aprender e utilizar “Tecnologias domésticas”

Também em Cascais, há trocas em grupo 
orientadas para a aprender a fazer produtos de 
estética e higiene pessoal e doméstica, com 
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ingredientes biológicos e naturais. Recuperando 
receitas tradicionais fazem-se champôs, 
sabonetes, produtos para limpar a casa que não 
são poluentes e ficam, certamente, mais em conta!

Reutilizar

Vários são os serviços que podem trocar-se 
e que já se trocam no Banco de Tempo e que 
evitam que o destino diversos bens e objectos 
seja o lixo. A reparação de electrodomésticos, os 
arranjos de costura, o aproveitamento de restos 
de lãs e tecidos, a recuperação de móveis, são 
exemplos de serviços que podem ser solicitados e 
aprendidos no Banco de Tempo.

Reutilizando evita-se, por um lado, o aumento 
do consumo e por outro, não se desperdiçam 
as matérias-primas, o combustível usado no 
transporte, a energia empregue no fabrico dos 
objectos em desuso. Finalmente evita-se o 
agravamento do problema do lixo.

No Banco de Tempo da Foz, a partir de roupas 
fora de moda fizeram-se outras, num Atelier de 
costura, que foram exibidas num desfile de moda, 
com modelos de diferentes idades. Ideia já antes 
concretizada no Banco de Tempo de Quarteira no 
desfile de moda Sénior.

Na Portela desde sempre, os membros do 
Banco de Tempo, no espaço “Arte Escondida” 
reaproveitam materiais nos seus trabalhos: 
arranjos de Natal; quadros natalícios; fuxicos; 
árvores de Natal; presépios… são feitos com 
ramos, cascas e folhas de árvores; sementes; 
madeira; pacotes de leite; cartão; restos de 
tecidos; garrafas plásticas; revistas, jornais e 
outros. 

Fazer circular objectos

Em vários Bancos de Tempo (nomeadamente 
os de Cascais, Foz do Douro, Banco de Tempo 
da Basílica – Póvoa de Varzim, Évora) fazem-se 
feiras de trocas e de venda de objectos, dando 
uma nova vida a objectos aos quais já não se dá 
utilidade, evitando-se que vão para o lixo.

Do Funchal chega-nos a notícia da sua 
participação nas Feiras de Trocas organizadas 
pelo movimento “Madeira em Transição” e da 
organização de duas acções semelhantes, 
na Escola Secundária Jaime Moniz que é 
sede do Banco de Tempo naquela cidade. As 
feiras de trocas baseiam-se nos princípios da 
reutilização, redução do consumo, economia 
livre, solidariedade e entreajuda local. Segundo 
a coordenação daquele Banco de Tempo as 
feiras de Trocas “têm contribuído não só para a 
troca de produtos, serviços, conhecimentos, mas 
também para a promoção da partilha, para o dar 
e o receber... contribuem para criar um ambiente 
familiar, um espírito de entreajuda. (...) Aqui 
conheceram-se pessoas, fizeram-se amigos, e 
lançaram-se sementes de mudanças”.

No Agrupamento Cego do Maio, o Banco de 
Tempo organiza a “Venda 4Rs”, que se realiza a 
partir da oferta, pela comunidade educativa, de 
artigos diversos utilitários, de decoração e de uso 
pessoal, que são vendidos a preços simbólicos. 
Os lemas que servem de divulgação à actividade 
são “Reciclar”, “Reaproveitar”, “Reutilizar” e 
“Reinventar”!

Colaborar com outros

O Banco de Tempo Jaime Moniz no Funchal foi, 
como antes se disse, parceiro do Movimento 
“Madeira em Transição” que, através de diversas 
acções, procura promover soluções e modos de 
vida sustentáveis.

O Banco de Tempo da Portela contribui com cartão, 
jornais e revistas para a campanha “Papel por 
alimentos” do Banco Alimentar contra a Fome (cada 
tonelada de papel equivale a 100 € de alimentos, 
que são distribuídos pelos Bancos Alimentares).

Também o Banco de Tempo de Coimbra foi 
parceiro na Campanha “Uma árvore por um 
lar”, uma iniciativa da APPACDM, distribuindo e 
vendendo serigrafias cujo resultado era reflorestar 
a mata de Vale de Canas, a seguir a um grande 
incêndio. Participou também no evento final da 
plantação das árvores. 



N.º 16 | 2º SEMESTRE 2013 11

Conhecer, amar e proteger a natureza

As caminhadas na serra ou à beira mar são 
hábitos muito instituídos no Banco de Tempo e 
recomendam-se, dado que, como nos dizem do 
Banco de Tempo de Cascais ,“só se protege o 
que se ama”.

E mesmo a propósito, refira-se a Exposição de 
Animais que anualmente se organiza no Banco 
de Tempo Júnior do Agrupamento de Escolas 
Cego do Maio na Póvoa de Varzim, que promove 
o reconhecimento da importância do respeito para 
com todos os seres vivos.

Participar em iniciativas de restituição das 
condições ambientais

Os grupos de trabalho fizeram a recomendação 
no sentido do envolvimento do Banco de Tempo 
em actividades de reflorestação, em acções de 
despoluição de rios, pinhais, praias e/ou espaços 
públicos degradados.

Sensibilizar os membros do Banco de Tempo

Em Coimbra, alguns encontros de membros do 
Banco de Tempo foram já utilizados para reflectir 
sobre as questões ambientais. Um desenvolveu-
se em torno da importância das florestas, outro 
sobre a reciclagem e outro sobre o consumo e 
o desperdício, com o visionamento do filme “Os 
respigadores e a respigadora” de Agnés Varda 
seguido de um debate. 

Recentemente, a equipa do projecto do Graal 
Solgaia, que integra 3 membros do Banco de 
Tempo, dinamizou um encontro no qual se 
reflectiu sobre o uso da energia solar para a 
confecção de alimentos e membros do Banco de 
Tempo irão em breve aprender, com esta equipa, 
a construir fornos solares.

Os grupos de trabalho reunidos no Encontro 
Nacional de Valongo fizeram recomendações 
neste sentido, considerando importante que se 
partilhe, com os membros, informação sobre 
as questões ambientais (através de email, de 
folhetos informativos) e que se desenvolvam 

acções de sensibilização sobre temas quotidianos 
com relevância ambiental como: a separação dos 
lixos, a poupança de água nos usos domésticos, 
adopção de novos comportamentos de consumo, 
redução do uso do carro como meio de 
transporte…

Usar com moderação o papel

Na actividade corrente do Banco de Tempo 
recomenda-se uma especial atenção ao consumo 
de papel: importa reciclar o que já não é útil, 
pensar antes de imprimir textos, utilizar papel 
usado apenas de um lado como papel de 
rascunho…

Esperamos que o conjunto das iniciativas e 
recomendações que acima se apresentam 
funcionem como alavancas para o 
aprofundamento da nossa responsabilidade 
ecológica, potenciando novos gestos e modos de 
vida no planeta que tem recursos limitados e que 
precisa do nosso respeito e cuidado!



N.º 16 | 2º SEMESTRE 2013 12

BALANÇO DA ACTIVIDADE DO BANCO DE TEMPO EM 2012

Apresentam-se, nesta secção, os principais 
resultados do tratamento dos dados recolhidos 
através do Questionário de Balanço de Actividade 
do Banco de Tempo em 2012, enviado às 
Agências durante o mês de Janeiro do corrente 
ano. 

Estes resultados não permitem um retrato 
completo da vida do Banco de Tempo em Portugal 
no ano de 2012, uma vez que foram apenas 24 
as Agências que responderam ao Questionário: 
Abrantes; Albufeira; Barcelos; Cascais; Castelo 
Branco; Coimbra; Évora; Foz do Douro; Funchal; 
Ílhavo; Lumiar; Moçambique/Maputo; Montijo; 
Murtosa; Penha de França; Ponta Delgada; 
Portela; Póvoa de Varzim – Basílica; Póvoa de 
Varzim – Escola; Póvoa de Varzim – Júnior; 
Quarteira; Santo António dos Cavaleiros; Serviços 
Sociais da Caixa Geral dos Depósitos e Valongo. 

CONTRIBUTOS DO BANCO DE TEMPO

A humanização das relações e o combate à 
solidão são percepcionados pelas equipas 
dinamizadoras do Banco de Tempo como os 
principais contributos do Banco de Tempo na vida 
dos membros e das suas comunidades. 

A valorização de talentos surge também como 
um contributo muitas vezes reconhecido pelos 
respondentes.

Por outro lado, a criação de espaços de reflexão 
tem sido o objectivo menos conseguido pelo 
Banco de Tempo.

Ao comparar-se os dados de 2012 com os 
recolhidos no ano anterior, observa-se uma 
tendência para um aumento dos seguintes 
contributos do Banco de Tempo: “Resolver 
problemas concretos da vida quotidiana”; 
“Promover a relação entre pessoas de diferentes 
gerações” e a facilitação do “Acesso a serviços 
que dificilmente poderiam ser adquiridos dado o 
seu custo no mercado”.

APROPRIAÇÃO DOS PRINCÍPIOS

Relativamente ao grau de dificuldade na 
apropriação dos princípios do Banco de Tempo 
pelos membros, conclui-se que o princípio sobre 
a “obrigatoriedade de dar e receber” é aquele 
que mais vezes é considerado de “muito difícil” 
e “difícil” apropriação, seguido do princípio da 
“inexistência de troca directa de serviços”.

CARACTERIZAÇÃO DOS MEMBROS

No total das 24 Agências de Banco de Tempo 
que responderam ao Questionário existem 1834 
membros, o que corresponde a uma média de 76 
membros por Agência. As mulheres representam 
74% da totalidade dos membros do Banco de 
Tempo.

Relativamente às idades, 41% do total dos 
membros têm idades compreendidas entre os 
51 e os 70 anos. Verifica-se um aumento muito 
significativo do número de crianças com menos 
de 10 anos, comparativamente com os dados  
de 2011.
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Observa-se uma redução na ordem dos 13% 
no número de membros com mais de 70 anos, 
enquanto na faixa etária dos 31 aos 40 anos se 
verifica um aumento de 4%.

HORAS TRANSACIONADAS

Segundo dados das 24 Agências respondentes, 
no ano de 2012 há registo de 9346 horas 
transaccionadas, num total de 2147 trocas. Cerca 
de 3100 horas correspondem a trocas realizadas 
em grupo. 

Mais de metade das equipas das Agências 
refere que o número de trocas ficou aquém 
das expectativas e apenas uma Agência viu 
ultrapassadas as suas expectativas. 

Mais de metade dos membros inscritos nas 
Agências de Banco de Tempo não realizou 
quaisquer trocas durante o ano de 2012.

SERVIÇOS TROCADOS

Os oito serviços mais trocados no ano de 2012 
foram: arranjos de costura, condução, companhia 
para conversar, acompanhamento (em particular 
para actividades recreativas e culturais e para 
actos médicos), reparações domésticas/bricolage, 
culinária, jardinagem e aulas (bordados, dança, 
Informática, Inglês, etc.).

RELAÇÕES NO INTERIOR DA PARCERIA

A maior parte das respostas a propósito do apoio 
prestado pelos parceiros locais situam-se entre 
“muito apoiantes” e “moderadamente apoiantes”, 
o que também caracteriza a relação com a equipa 
do Banco Central. 

O IMPACTO DA CRISE NO BANCO DE TEMPO

No questionário de balanço da actividade do 
Banco de Tempo, colocava-se também a seguinte 
questão: “A actual crise económica teve impacto 
na dinâmica da agência durante o ano de 
2012, reflectiu-se, por exemplo, no aumento do 
número de inscritos; alterou o perfil dos membros 
inscritos; o volume de trocas; o tipo de serviços 
trocados?”.

Três das Agências respondentes não observaram 
qualquer mudança na sua dinâmica e procura do 
Banco de Tempo que atribuam à crise, no entanto, 
sete outras reconheceram uma intensificação 
das trocas que associam à redução do poder de 
compra dos membros que limita ou impossibilita 
o acesso a um conjunto de serviços disponíveis 
no mercado. Os membros recorrem mais ao 
Banco de Tempo para aceder a serviços que não 
teriam, neste momento, possibilidade de pagar se, 
para tal, tivessem que fazer uso de dinheiro (ex: 
apoio ao estudo, apoio informático, lições várias, 
condução, reciclagem de roupa).

Três agências registam um aumento das 
inscrições de pessoas em situação e 
desemprego, com vista a utilizarem o seu tempo 
de uma forma socialmente útil, no entanto, há 

Cooperação/apoio pelos Parceiros Locais

Cooperação/apoio pelo Banco Central
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2 que observam que membros que ficaram em 
situação de desemprego, apesar de terem mais 
tempo, participam menos no Banco de Tempo. 
As pessoas desempregadas dispensam o apoio 
na resolução de problemas práticos do dia-a-
dia, uma vez que estão em casa. A diminuição 
da participação foi também atribuída a uma 
tendência para o isolamento associada à situação 
de desemprego.

Quatro Agências do Bancos de Tempo 
observaram um aumento das inscrições de 
pessoas mais jovens, atribuído ao facto de 
haver elevados níveis de desemprego entre os 
jovens o que os leva à procura de espaços de 
participação na esfera pública e de utilização 
das suas competências. Outra explicação 
evocada para o aumento da participação dos 
jovens foi encontrada na sua identificação com o 
pensamento económico que está subjacente ao 
Banco de Tempo e que se diferencia da lógica 
económica dominante, ao colocar as pessoas 
e as suas vidas no centro, em vez do lucro e a 
produtividade. 

Cinco Bancos de Tempo responderam que a 
crise conduziu a uma maior empenhamento 
em iniciativas solidárias que visam contribuir 
para reduzir a pobreza através da recolha e (re) 
distribuição de recursos (dinheiro, alimentos, 
calçado, roupa, mobiliário, electrodomésticos, 
etc.). Em alguns casos os Bancos de Tempo 
protagonizam estas iniciativas (por exemplo 
organizando cabazes a partir dos contributos 
dos membros) e noutros colaboram com outras 
instituições que as lideram (os Rotários, a Cáritas, 
o Banco Alimentar contra a Fome, são apenas 
alguns exemplos).

A crise teve um impacto directo na vida de vários 
Bancos de Tempo dados os cortes significativos 
nos recursos disponibilizados pelas organizações 
parceiras.



N.º 16 | 2º SEMESTRE 2013 15

INVESTIGAÇÃO SOBRE O BANCO DE TEMPO
TESE DE MESTRADO DE ADELAIDE LOPES

Adelaide Lopes é assistente social da Junta de 
Freguesia da Foz do Douro (Porto) onde tem 
assumido funções de coordenação da Agência 
do Banco de Tempo da Foz do Douro, desde a 
inauguração da mesma em Setembro de 2005.

É com muito gosto que vimos partilhar alguma 
informação sobre um trabalho de investigação 
realizado pela Adelaide sobre o Banco de 
Tempo, e mais concretamente sobre a Agência 
da Foz do Douro, no âmbito do Mestrado em 
Ciências Sociais e da Saúde, sob a orientação do 
Professor Doutor José Alberto Reis, do Instituto 
Superior de Serviço Social do Porto.

A tese de mestrado intitulada “Banco de Tempo 
– Agência da Foz do Douro: Espaço de Inovação 
e Bem-Estar” teve como principais linhas 
orientadoras as teorias sobre a qualidade de 
vida de Allardt (1993) do uso social do tempo de 
Llull (2001) e os laços sociais (Paugam, 2009), e 
norteou-se pelos objectivos de: 

• Conhecer a influência do Banco de Tempo- 
Agência da Foz do Douro na qualidade de vida 
dos seus membros, resultante da sua participação 
no mesmo; 

• Realizar uma avaliação do projeto, desde a 
sua criação até à data do estudo, que permitisse 
definir linhas orientadoras para a ação futura. 

• Comparar o caso concreto da Agência da Foz 
do Douro com o projeto desenvolvido a nível 
nacional, relativamente a cumprimento dos 
objetivos, grau de compreensão dos princípios.

Neste estudo foi utilizada a metodologia estudo 
de caso. Recorreu-se à implementação de um 
inquérito a 71 membros do Banco de Tempo, da 
Agência da Foz do Douro.

Os principais resultados desta investigação 
sugerem que este projeto proporciona um 
apoio efetivo aos membros participantes no que 
concerne à construção de relações sociais mais 
humanas e solidárias. 

Revela ainda que a reciprocidade indirecta é o 
princípio de mais difícil apropriação por parte dos 
participantes e aponta possíveis caminhos para 
a resolução de algumas lacunas e dificuldades 
encontradas.

Estabelecendo uma relação entre os dados 
obtidos e os conceitos de qualidade de vida, de 
tempo e a filosofia do projeto propriamente dita, 
constatou-se que, de facto, o Banco de Tempo 
contribui para o aumento da qualidade de vida 
dos seus membros, tendo 70% dos membros 
inquiridos referido que o projeto aumentou a sua 
qualidade de vida.

Verificou-se que o Banco de Tempo contribui 
maioritariamente na área do desenvolvimento 
das capacidades e das relações sociais. 
Considerando que, quer umas quer outras, directa 
ou indirectamente, contribuem para a Qualidade 
de Vida segundo a teoria de Allardt (1993), 
podemos afirmar que o projeto cumpre a sua 
função de coesão social e comunitária.

Concluiu-se, desta forma, que o Banco de Tempo 
é um projeto com um elevado potencial de 
transformação social, no que respeita à promoção 
da qualidade de vida!

Para qualquer esclarecimento sobre a tese e para 
solicitar o envio da mesma poderá contactar a sua 
autora através do email: ssocial@jf-fozdodouro.pt.
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ARTIGO E COMUNICAÇÃO SOBRE O BANCO 
DE TEMPO

Daniel Paiva e Filipe Matos são investigadores do 
Centro de Estudos Geográficos, da Universidade 
de Lisboa e estão a desenvolver um projecto de 
investigação sobre políticas de tempo na Europa.

Para aprofundarem os seus conhecimentos sobre 
o Banco de Tempo participaram numa formação 
inicial, no Encontro Internacional em 2011 na 
Culturgest e fizeram uma entrevista à equipa do 
Graal que coordena a Rede Nacional do Banco de 
Tempo. 

Em Outubro de 2012 apresentaram uma 
comunicação e um artigo no XIII Colóquio Ibérico 
da Geografia sobre Políticas de Tempo na Europa 
utilizando o exemplo dos Bancos do Tempo 
em Portugal, apresentado como uma medida 
possível!
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EXPOSIÇÃO ITINERANTE DE FOTOGRAFIAS SOBRE O TEMPO

No Encontro Internacional do Banco de Tempo, 
que decorreu no ano passado, foi inaugurada 
uma 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 Fotografia dos Serviços 
Sociais da Caixa Geral de Depósitos.

Surgiu a proposta de levar esta Exposição em 
digressão pelos Bancos de Tempo das várias 
localidades do país. Esta ideia, com o apoio da 
Elsa Farto, da agência do Banco de Tempo dos 
Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos, 
rapidamente se concretizou. 

Com esta iniciativa foi possível ampliar a 
divulgação/promoção do Banco de Tempo a nível 
local e foi também um pretexto para associar 
outras iniciativas de interesse para os seus 
membros.

O primeiro Banco de Tempo a receber a 
Exposição foi Cascais durante o mês de 
Novembro no Laboratório de Aprendizagens 
(sede do Banco de Tempo de Cascais). Associado 
à Exposição dinamizaram-se dois eventos. O 
primeiro foi um encontro de membros com uma 
das autoras das fotografias, Isabel Passarinho. 
O segundo foi uma conversa sobre o tempo, 
dinamizada por uma filósofa que costuma 
trabalhar com crianças, a Rita Pedro, que então 
se estreou - com muito sucesso - em filosofia com 
adultos.

Em Dezembro, a Exposição esteve na Lousã, 
no átrio da Biblioteca Municipal Comendador 
Montenegro e teve o apoio da Câmara Municipal 
da Lousã. 

Coimbra foi contemplada com a Exposição em 
Janeiro que pôde ser vista nas instalações da 
CASPAE (Centro de Apoio Social de Pais e 
Amigos da Escola nº 10 em Monte Formoso) e 
o Diário de Coimbra publicou um artigo sobre a 
exposição!

Em Fevereiro, foi a vez de Albufeira receber a 
Exposição no espaço da Galeria Municipal. O 

evento foi amplamente divulgado em diversos 
órgãos de comunicação social local e saiu uma 
notícia no Correio da Manhã. Na inauguração 
da Exposição estiveram presentes os Senhores 
Presidente, Vereadores e alguns chefes de 
divisão da Câmara Municipal. O Banco de 
Quarteira esteve também representado pelas 
suas Coordenadoras Isabel Pinto e Gilberta 
Alambre.

Castelo Branco recebeu a Exposição em Março 
que esteve patente na Biblioteca  Municipal 
de Castelo Branco. A organização refere que 
cerca de 100 pessoas visitaram a exposição. O 
encerramento foi aproveitado para um encontro 
de membros.

Em Valongo durante o mês de Abril a exposição 
pôde ser vista no Fórum Cultural de Ermesinde e 
em Póvoa do Lanhoso a exposição esteve patente 
nos Paços do Concelho, durante o mês de Maio, 
e foi visitada pela Presidente da Câmara que 
aproveitou a oportunidade para sensibilizar para 
os objectivos do Banco de Tempo, considerando-o 
uma medida de política social.

Assim se conclui, com um balanço positivo a 1.ª 
fase da exposição itinerante que se prevê que 
siga, dentro em breve, para o Funchal e para 
Maputo!
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BANCO DE TEMPO NO TEATRO MARIA MATOS
O Teatro Maria Matos entre Abril e Julho 
desenvolveu um programa dedicado à Transição 
para um mundo sustentável. 

O programa incluía um ciclo de conferências e 
espectáculos e, que culminou, com um evento 
no sábado, dia 20 de Julho 2013, no qual 
estiveram representadas diferentes associações, 
organizações e grupos informais cuja actividade 
empenhadas em criar um mundo mais 
sustentável. 

O evento foi ao ar livre e várias organizações que 
defendem e desenvolvem práticas sustentáveis 
(em áreas tão diversas como ambiente, 
agricultura biológica, reciclagem, mobilidade 
urbana, arquitectura, design, alimentação, etc.) 
deram a conhecer ao público as suas actividades. 

Na rua e nos jardins ao lado do teatro, foram 
várias as actividades dirigidas a adultos 
e crianças, incluindo oficinas, pequenas 
apresentações, instalações interactivas, jogos, 
etc. Todas as actividades se relacionam com as 
temáticas da Transição e Sustentabilidade.

O Graal, enquanto entidade coordenadora 
da Rede Nacional do Banco de Tempo foi 
convidado a fazer uma mini-conferência. O 
grupo que se reuniu para ouvir falar sobre 

Banco de Tempo, colocou muitas questões e 
mostrou-se interessado nas potencialidades e no 
funcionamento do Banco de Tempo.
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INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE PENHA DE FRANÇA
No dia 14 de Março foi inaugurada a Agência do 
Banco de Tempo de Penha de França, resultado 
de uma parceria entre o Graal e a Junta de 
Freguesia de Penha de França. 

Este Banco de Tempo, no coração de Lisboa, já 
está em funcionamento há um ano e conta com 
36 membros.

A cerimónia de inauguração contou com as 
intervenções de Ana Oom (Coordenação do 
Graal) Teresa Branco (Coordenação da Rede 
Nacional do Banco de Tempo), de Iva Lima 
(Coordenadora da Agência do Banco de Tempo 
da Penha de França) e da Presidente de Junta 
Elisa Madureira que se referiu, na sua intervenção 
à relevância desta iniciativa para a Freguesia, 
na medida em que “promove o encontro entre 
vizinhos, que para além da troca de serviços 
passam a conhecer-se e podem desenvolver 
novas amizades. Isto é importante, numa 
freguesia como a nossa, em que a população é 
maioritariamente idosa e que acaba por se isolar”.

Contactos da Agência do Banco de Tempo  
de Penha de França

Endereço: Travessa do Calado, 2, 1º, Lisboa

Telefone: 218160720 / 961363364

E-mail: bancodetempo@jf-penhadefranca.pt
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DAQUI E DALI
ALBUFEIRA

Ao longo de 2013, o Banco de Tempo de Albufeira 
tem vindo a realizar, na Biblioteca Municipal 
Lídia Jorge, um ciclo de palestras intitulado “À 
Conversa com…”, tendo para o efeito convidado 
figuras de destaque a nível regional e nacional.

A 1ª “Conversa” teve lugar em Fevereiro e contou 
com a presença de quatro poetas algarvios: Luís 
Nunes, Albertina Rodrigues, Justina Estevens e 
Lénia Bispo, esta última membro do Banco de 
Tempo da Portela.

Em Março, Jorge Freitas, professor de 
comunicação, partilhou com a audiência algumas 
dicas importantes para falar em público de forma 
eficaz e persuasiva.

Em Abril, Luísa Monteiro, encenadora, jornalista, 
escritora premiada e professora universitária, 
falou de mulheres e de homens, de descoberta, 
conquistas e resultados de investigações 
sobre a situação de ambos os sexos nas artes, 
apresentando dados que revelam a escassa 
participação da mulher nesta área, ao longo da 
história. “Um T1 que seja só seu” foi uma palestra 
que resultou numa “Conversa” muito participada.

Maio foi o mês da Economia. Carlos Vargas, 
economista de formação e agricultor por amor, fez 
uma apresentação vigorosa e interessante, onde 
se destacaram os dons da comunicação e do 
saber, ligando a economia à história e ao destino 
de Portugal com uma missão por cumprir. 

Em Junho, Joaquim Veiga, membro activo do 
Banco de Tempo, licenciado em História que 
dedica parte do seu tempo à investigação sobre 
a época da Expansão e dos Descobrimentos 
Portugueses, apresentou o tema “Migração 
Botânica na época dos Descobrimentos”.

Para mais pormenores destas “Conversas” 
e outras notícias consulte o blog: 
bancodetempoalbufeira.blogspot.pt.

CASCAIS

A Primavera inaugurou-se, no Banco de Tempo 
de Cascais, com um encontro de membros que 
deu belos frutos. As caminhadas dividiram-se 
entre a Pedra Amarela (Sintra), S. João do Estoril 
e Ribeira das Vinhas, com o Henrique e a Maria 
como guias de vistas e de plantas selvagens 
cheias de qualidades.

 Algumas pessoas juntaram-se para jogar xadrez 
e tricotar. 

Realizaram-se as oficinas de lenços dos 
namorados e de danças de salão, oferecidas 
pelos mestres daquelas artes, Isilda e Luís. 
Os lenços de namorados permitiram lembrar 
tradições antigas misturadas com conversas 
saborosas, sempre sob o olhar atento da nossa 
mestre de costura. 

Os membros do Banco de Tempo receberam um 
pedido para ouvir contos preparados por jovens 
do 9º ano e aproveitou-se a oportunidade para 
um pequeno exercício que os atraísse a criar um 
Banco de Tempo. 

O Banco de Tempo de Évora fez uma visita 
cultural a Lisboa e Cascais. Depois de uma 
manhã com paragens em alguns pontos turísticos, 
o almoço de picnic foi realizado no parque de 
merendas do museu Conde Castro Guimarães. 
Para dar as boas vindas e alegrar o almoço 
tivemos a participação do grupo de cavaquinhos 
da ARIM de que fazem parte a Teresa e a Isilda. 
Houve muita dança, música e boa disposição! 
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O Banco de Tempo de Cascais desenvolveu 
com o Graal uma formação que pretende apoiar 
a criação de Bancos de Tempo em contexto 
Escolar. Sónia Martins, coordenadora do mini-
Banco de Tempo da Abóboda, com crianças do 1º 
ciclo, dinamizou uma sessão, trazendo a história 
e os instrumentos que foram sendo construídos 
com as criança, as famílias e o pessoal da 
Escola. A formação foi trabalhosa, com iniciativas, 
experiências e reflexões várias para elaborar as 
bases que permitam, no próximo ano, vermos 
nascer novos Bancos de Tempo em Escolas.

CASTELO BRANCO

Os membros do Banco de Tempo de Castelo 
Branco estiveram presentes, e com grande 
disposição e animação, nas comemorações do 
“Dia Municipal da Interculturalidade e do Diálogo 
Intergeracional” que decorreram no dia 24 de 
Maio, promovidas pela Amato Lusitano, entidade 
gestora da Agência de Castelo Branco. 

Os membros do Banco de Tempo participaram 
numa Palestra subordinada ao tema “Segurança” 
dinamizada pela PSP de Castelo Branco, em 
actividades lúdicas e desportivas, bem como num 
lanche partilhado com ementas de diferentes 
nacionalidades. Estiveram presentes mais de 
meia centena de pessoas, de diversas idades, 
gerações e culturas.

Esta iniciativa constituiu-se como uma 
oportunidade privilegiada para sensibilizar para 
a importância do diálogo intercultural, geracional, 
desconstruir preconceitos e estereótipos, bem 
como promover uma cultura de bem-estar e 
felicidade colectiva harmoniosa.

COIMBRA

O ano de 2013, na agência de Coimbra, iniciou-se 
com a exposição de fotografia comemorativa  
dos 10 anos do Banco de Tempo em Portugal  
“o Tempo”, na sede do CASPAE.

Foram realizados dois encontros de membros 
muito animados e participados: em Fevereiro 
“Activar trocas… para uma outra economia” e em 
Junho “Saudação ao sol”. O primeiro, a condizer 
com o Inverno, foi dentro de portas e teve como 
objectivo principal estimular as trocas. 

O segundo, em Junho, à beira rio, contou com 
as participações de um membro na realização 
da sessão colectiva de Ioga e da equipa do 
SolGaia, um projeto também do Graal, com uma 
demonstração de fornos solares seguida da 
degustação de maravilhosos petiscos “solares”: 
bolo de noz e maçãs assadas.

Foram realizados outros encontros, em pequenos 
grupos, a propósito de algumas trocas como uma 
oficina de cupcakes, caminhadas em “inglês” ou 
uma visita ao Museu Machado de Castro com 
duas guias muito especiais do Banco de Tempo 
de Coimbra. 

Foram feitas variadas trocas como as lições 
de línguas (Alemão e Inglês) e de informática, 
acompanhamentos diversos, massagens ou Reiki. 

Durante estes 6 meses, a comunicação social 
local fez três reportagens escritas e uma peça 
televisiva sobre o Banco de Tempo de Coimbra. 

Para ver estas e outras notícias visite a página  
do Banco de Tempo de Coimbra no Facebook  
www.facebook.com/BancodeTempoCoimbra
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ÉVORA

O Banco de Tempo de Évora organizou um 
concurso de fotografia sobre o tema “O Tempo”. 
A exposição inaugurou-se num encontro de 
membros com caipirinhas, música e poesia.

Em Maio o Banco de Tempo de Évora marcou 
presença na comemoração dos 10 anos do Banco 
de Tempo de Quarteira. Ainda durante este mês 
realizou-se a habitual Sardinhada/ Convívio e o 
Aniversário da Agência, vivendo-se momentos de 
muita animação, bem-estar e convívio. 

Para divulgação do Banco de Tempo, assegurou-
se a participação durante três dias nas festas 
populares da Freguesia de S. Mamede. 

No Passeio anual a Lisboa, além de se admirar 
a paisagem de Cascais, onde se realizou um 
piquenique partilhado com Banco de Tempo 
daquela vila, assistiu-se ainda a uma pequena 
actuação de um grupo coral onde os cavaquinhos 
fizeram as delícias dos presentes. Houve tempo 
ainda para se visitar a zona de Belém e o Aquário 
Vasco da Gama.

Além das actividades acima descritas, a Agência 
do Banco de Tempo de Évora continua a fazer o 
acompanhamento ao Projecto “Laços para a Vida 
– Casa & Companhia” e a participar activamente 
no Conselho Local de Acção Social de Évora 
(CLASE).

FUNCHAL

Celebrou-se, com muita satisfação, o 10º 
aniversário do Banco de Tempo Jaime Moniz 
no Funchal, cujo percurso espelha a prioridade 
dada a  “4Cs”: Cooperação (com instituições 
de solidariedade social), Convívio, Cultura e 
Companhia.

De entre muitas outras colaborações, destacam-se 
a participação na campanha de recolha de 
alimentos da Cáritas Diocesana do Funchal, a 
participação em iniciativas de organizações para a 
prevenção do cancro, a presença em seminários 
e congressos versando temáticas comuns, a 
integração no Movimento Madeira em Transição, 
nomeadamente nas suas Feiras de Trocas, 
baseadas em princípios de solidariedade, redução 
do consumo, reutilização, economia sustentável, 
vizinhança e entreajuda.

Foram várias as sessões dinamizadas para 
reflexão e debate, sob a rubrica “Nós e os 
Outros”, envolvendo temáticas diversas, entre 
as quais: “Relações Humanas, Amizade e 
Afectos” com a Psicóloga Dra. Isabel Rodrigues; 
“Cidadania - Direito ou Dever”, com o Dr. João 
Beja, Banco de Tempo - o Valor do Gratuito”, 
com a Dra. Maria Carlos Ramos, do Graal, “A 
Importância dos Pais na Comunidade Educativa”, 
com o Dr. Marco Gomes, Director Pedagógico 
da Escola da APEL e a Dra. Olívia Barcelos, 
Directora da Escola de Enfermagem S.José de 
Cluny e “Internet (In) segura para os nossos 
jovens”, com o Engenheiro João Londral.

O espírito e as actividades do Banco de Tempo 
foram divulgados nos meios de comunicação 
social, nomeadamente acedendo a convites do 
Rádio Jornal da Madeira e do Diário de Notícias 
da Madeira.
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De entre as actividades de Convívio, destaca-se o 
passeio de um dia completo ao Fanal, Canhas e 
Paúl da Serra onde se visitaram os monumentos 
religiosos de toda a zona, orientados pelo 
historiador e membro do Banco de Tempo Mestre 
Gabriel Pita.

O culminar da celebração dos 10 anos foi 
a Eucaristia, que teve lugar na Sala de 
Conferências da Escola. Foi celebrante o Amigo 
do Banco de Tempo e Professor da Escola 
Aposentado, Pe. Eleutério Ornelas. Participou 
o Coro da Escola. Uniram-se muitos Amigos da 
Comunidade Escolar e de fora da Escola.

ÍLHAVO

Nestes momentos conturbados desta nossa 
sociedade, o Banco de Tempo de Ílhavo vai 
sobrevivendo a todo este mau tempo e vai 
navegando com velas desfraldadas ao sabor  
do vento.

No passado dia 23 de Março, comemorou mais 
um dia Mundial da Poesia, com um recital de 
poesia dedicado ao Poeta local Joaquim Quintino 
Teles, com a presença de  muitas pessoas para 
ouvir dizer os poemas que falam da nossa terra e 
das nossas gentes. No final foi servido um chá. 

LUMIAR

Contando com um crescente reconhecimento 
social e assistindo ao aumento do número de 
trocas, no Lumiar tem-se dado continuidade às 
lições de Inglês, orientadas pelo Marc Bustrum e 
às de espanhol orientadas por Isabel Cernich.

Os Membros do Banco de Tempo Júnior tiveram 
oportunidade de participar num atelier, orientado 
pela Paula Azevedo, de jóias elaboradas com 
materiais reciclados.

No âmbito da sustentabilidade e salvaguarda do 
ambiente mantém-se o empenho na construção 
do Jogo lúdico-pedagógico “ Caminhando Para 
um todo” dirigido a todas as crianças  do Banco 
de Tempo do Lumiar. Na preparação deste jogo 
participam vários membros do Banco de Tempo o 
que promove a interacção entre gerações.

Em Junho alguns membros reuniram-se num 
jantar de caracóis!

MURTOSA

O Banco de Tempo da Murtosa conta com 40 
membros e são 46 os serviços disponibilizados 
pelos mesmos.

No dia 21 de Janeiro de 2013 foi promovido 
um Encontro de Membros que se realizou 
nas Residências Autónomas da Santa Casa 
da Misericórdia da Murtosa. Foi tempo de 
reforçar o sentido de colaboração e de espírito 
de entreajuda de todos. Foram recordados os 
princípios do regulamento e foram entregues 
alguns cheques dos serviços já realizados. Foi 
bem visível a satisfação de todos os presentes, 
relativamente aos serviços que oferecem e dos 
serviços que recebem. Além desta troca solidária 
de serviços, a maioria dos membros salienta 
outros benefícios destas trocas, que nem sempre 
estão visíveis, como a valorização pessoal, 
os sorrisos; o convívio, a partilha de ideias, 
conhecimentos e o bem-estar que recebem.
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Acima de tudo ficam reforçadas as redes 
sociais e consegue-se promover o espírito da 
boa vizinhança e boa vontade, valorizando as 
capacidades e competências de cada um e dando 
importância ao nosso bem mais valioso: o tempo.

PONTA DELGADA

Após vários pedidos por parte dos membros do 
Banco de Tempo Agência de Ponta Delgada, 
organizou-se um Torneio de Xadrez. Este torneio 
realizou-se no dia 5 de Janeiro de 2013 na Junta 
de Freguesia de São José.

Durante a semana de 15 a 22 de Março decorreu 
na Junta de Freguesia de São José a exposição 
de Bordados de 12 senhoras que, ao longo de 2 
anos, foram orientadas por Maria Isaura Rebelo.

Como habitual, a Agência de Ponta Delgada 
do Banco de Tempo realizou a sua caminhada 
anual, decorreu no dia 22 de Junho, tendo 
como objectivo proporcionar um momento de 
confraternização entre os membros e dar a 
conhecer aos membros e seus convidados os 
moinhos existentes na freguesia das Capelas. 
A caminhada teve um percurso de fácil acesso. 
O passeio, de cerca de 10 kms, contou com a 
participação de 25 pessoas.

PORTELA

No dia 13 de Abril, a Agência do Banco de Tempo 
da Portela promoveu um amplo convívio de 
Primavera, que reuniu mais de 50 pessoas.

A festa decorreu na Sala Polivalente da Junta 
de Freguesia e começou com uma meditação 
de Primavera, a que se seguiu a projecção de 
imagens em três dimensões e uma pequena 
conferência subordinada ao tema “A metáfora 
da visão”. Após um saboroso almoço partilhado, 
houve canções e poesia, uma mostra de origami, 
tendo o dia terminado no pátio interior com a bela 
oração de S. Francisco de Assis. A satisfação dos 
participantes foi evidente e já surgiram pedidos 
para que se realize uma festa de Verão, outra de 
Outono e outra de Inverno...

Em colaboração com a Junta de Freguesia, a 
Agência do Banco de Tempo continua a enviar 
roupa, calçado e brinquedos para S. Tomé; 

O Banco de Tempo participou no mês de Abril na 
1.ª Mostra Social do Concelho de Loures / Rede 
Social, no Pavilhão de Macau, apresentando 
diverso artesanato e publicitando as suas 
actividades.

O Banco de Tempo continua a ter actividades 
semanais de informática, astrologia, oficina da 
escrita, meditação, Inglês, auto-conhecimento, 
arte escondida, e outras.

PÓVOA DO VARZIM 

Bancos de Tempo do Agrupamento Cego  
do Maio

Os membros e amigos do Banco de Tempo de 
Escola participaram nos convívios de final de período 
sempre com grande entusiasmo. O convívio da 
Páscoa, desta vez, foi animado também com um 
concurso alusivo às horas e ao tempo.

No início de Junho realizou-se a habitual feira dos 
4Rs (reciclar, reaproveitar, reutilizar, reinventar) 
onde toda a comunidade escolar participou.

O Banco de Tempo Júnior concentra as suas 
actividades no final do ano. Assim, Junho, foi um 
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mês muito rico para membros e amigos do Banco 
de Tempo Júnior que participaram em grande 
número e com elevado empenho e motivação 
em todas as iniciativas propostas: Workshops de 
Parkour e de Beatbox, dinamizados por alunos 
que mostraram o seu grande talento, colhendo a 
admiração de todos.

Realizou-se uma nova edição da Exposição de 
animais “Os animais vão à Escola” onde foram 
mostrados, a toda a comunidade educativa, 
animais de estimação muito variados; Realizou-
se um convívio de membros e amigos com 
muita música, onde numerosos alunos e alunas 
revelam os seus talentos musicais, orientados 
e desenvolvidos com a ajuda de professores de 
educação musical, membros do Banco de Tempo 
de Escola.

Banco de Tempo da Basílica

O Banco de Tempo da Basílica participou, como 
vem sendo habitual, em algumas actividades 
realizadas no “Encontro pela Paz” promovido pelo 
Município da Póvoa de Varzim em parceria com a 
comunidade poveira.

No dia 11 de Fevereiro realizou-se o almoço da 
Venda de Natal, no Restaurante “Pátio” e, no dia 
9 de Março, comemorou-se o 10º aniversário do 
Banco de Tempo da Basílica com Missa seguida de 
um lanche onde estiveram presentes 38 pessoas.

Na Sexta-Feira Santa, o Banco de Tempo 
participou na Via Sacra na Basílica. O piquenique, 
este ano, foi no dia 5 de Junho, na Senhora 
do Alívio e a Sardinhada realizou-se, no 24 do 
mesmo mês, com a participação de 46 pessoas.

Em Julho, nos dias 26, 27 e 28, o Banco de 
Tempo da Basílica assegurou a sua participação 
na Feira da Solidariedade, organizada pela 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.

QUARTEIRA

O Banco de Tempo de Quarteira comemora 10 
anos de existência! Realizou-se uma sessão 
sobre “10 Anos do Banco de Tempo de Quarteira: 
Balanço e Perspectivas”, contando com a 
presença e intervenção de representantes do 
Graal, dos parceiros locais e dos Bancos de 
Tempo de Albufeira e de Évora.

Seguiu-se um jantar-convívio, confeccionado e 
oferecido pelos membros do Banco de Tempo de 
Quarteira, no qual se pôde assistir às actuações 
do Grupo de Cantares Alentejanos da Freguesia 
de Canaviais, numa cortesia do Banco de Tempo 
de Évora e do Grupo Coral de Quarteira.

No dia seguinte realizou-se um passeio pelo 
Concelho de Loulé, com almoço-piquenique em 
Alte, a aldeia mais típica do Algarve.

As coordenadoras do Banco de Tempo de 
Quarteira apresentaram no Fórum Social, 
organizado pela Câmara Municipal de Odemira, a 
experiência dos 10 anos do Banco de Tempo de 
Quarteira, num painel sobre “Moedas Sociais”.

O Banco de Tempo de Quarteira promoveu ainda 
um encontro sobre Economia Solidária, que 
se realizou no Auditório do Centro Autárquico 
de Quarteira, no dia 12 de Abril. Para além da 
intervenção do Banco de Tempo de Quarteira, 
este Encontro contou com a intervenção de 
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representantes da Associação Poeta Aleixo 
de Quarteira, da ASCA - Associação para 
o Desenvolvimento Social e Cultural de 
Almancil e da IN LOCO - Associação para o 
Desenvolvimento da Serra do Caldeirão.

VAGOS

A remodelação do edifício do Centro Social 
Paroquial de Calvão, onde o Banco de Tempo de 
Vagos tem sede, tem dificultado a organização 
da equipa de trabalho. Contudo, tem havido um 
esforço no sentido de se dar continuidade ao 
Banco de Tempo, que reuniu os membros numa 
sessão de massagens, de manicure e pedicure, 
assegurada por um membro com formação nestas 
áreas. O Encontro terminou com um lanche com 
pratos orientais elaborados pelos membros que 
participaram, estando o espaço também decorado 
com motivos orientais. Foi uma tarde de sábado 
muito animada onde não faltou a boa companhia!


