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NOTA DE ABERTURA

Estimados amigos e amigas do Banco de Tempo,

Fazemos um balanço muito positivo da atividade do Banco de Tempo neste primeiro semestre 
de 2014. Esta edição do trocar notícias dá conta da atividade intensa que marcou este semestre.

Neste espaço de tempo, inauguraram-se 3 Agências do Banco de Tempo (Santa Maria da Feira, 
São João da Madeira e Aveiro), a partir do Banco Central publicámos um novo site, incluímos a 
atividade do Banco Central no Facebook e no Twitter, desenvolvemos uma nova plataforma de 
gestão de dados, aplicámos um novo instrumento de balanço da atividade do Banco de Tempo, 
realizámos 2 encontros de formação inicial e sucederam-se encontros marcantes, em diferentes 
localidades: Santa Maria da Feira, Quarteira, Albufeira, Coimbra, Aveiro, Évora e Lisboa...

Foi também um semestre em que contactámos e aprendemos com várias outras organizações: 
desde logo o CIDAC e o Cesis, com quem temos projetos em comum e depois com várias outras 
organizações e iniciativas que connosco partilham valores, objetivos e utopias: Cooperativa Mó 
de Vida, a In Loco, o Projeto Querença, a Rede Cidadania de Monte- Mor-o-Novo, Iniciativa Prove, 
a Casa do Sal, a Rede Colaborativa de Produção do Mondego...

A terminar esta nota de abertura, fica o nosso sentido agradecimento a estas organizações e 
redes e aos Bancos de Tempo que se empenharam na co-organização destes Encontros que 
trouxeram novos elementos para a nossa reflexão coletiva e reforçaram o Banco de Tempo 
enquanto movimento.

Um abraço da equipa do Banco Central.
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ENCONTRO NACIONAL DO BANCO DE TEMPO NA PRIMAVERA

Nos dias 9 e 10 de maio, realizou-se o Encontro 
Nacional do Banco de Tempo na Primavera, em 
Évora.

Para além da equipa coordenadora e de vários 
membros do Banco de Tempo de Évora, 
participaram neste Encontro representantes  
dos Bancos de Tempo de Abrantes, Quarteira, São 
João da Madeira, Santa Maria da Feira e Lousã  
e também dos Bancos de Tempo em constituição 
do Alvito e do Montijo.

Na sessão de trabalho, do dia 9, aprofundou-se a 
reflexão sobre o tema da Comunicação no Banco 
de Tempo e, em particular, sobre relação do Banco 
de Tempo com os Média, tendo enriquecido para 
esta reflexão a jornalista Sandra Sousa.

Esta sessão enquadra-se no projeto Banco 
de Tempo Ativo: Reforçando Redes Sociais 
Comunitárias, desenvolvido em parceria com 
o CESIS e financiado pelo Programa Cidadania 
Ativa (Eeagrants/Gulbenkian).

Ainda no dia 9, houve tempo para uma visita 
à simpática sede do Banco de Tempo de Évora,  
à qual se seguiu um jantar típico alentejano,  
preparado e servido pelo Grupo Cantares de Évora 
que, no final, os e as participantes tiveram 
o privilégio de ouvir cantar!

Dia 10 comemorou-se o Dia Mundial do Comércio 
Justo, no âmbito do Projeto “Banco de Tempo 
e Comércio Justo: Reforçando Outras Economias”, 
financiado pelo Camões IP e desenvolvido no 
contexto de uma parceria entre o Graal e o CIDAC.

Pelas 9h30 deram as “boas-vindas” aos e às 
participantes o Vereador Eduardo Luciano, a 
Teresa Branco (Coordenação da Rede Nacional do 
Banco de Tempo) e a Alda Barreiros (Coordenação 
do Banco de Tempo de Évora). Seguiram-se as 
comunicações do Stèphane Laurent (CIDAC) 
sobre o Comércio Justo e as da Ana Fonseca 
e Cecília Fonseca (Universidade de Évora) que 
partilharam experiências e reflexões sobre a 
atividade da Rede de Cidadania de Montemor-o- 
-Novo, produção local e sobre o Banco de Terras.
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Depois de uma pausa justa, um grupo animado, 
conduzido pelo Arquiteto Rodeia, professor da 
Universidade de Évora, visitou o encantador 
centro histórico da Cidade. O Encontro terminou 
com um piquenique oferecido pelo Banco de 
Tempo de Évora que acolheu este Encontro com 
uma atenção ínfima a todos os detalhes e uma 
enorme generosidade.
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FORMAÇÃO INICIAL
Neste primeiro semestre do ano realizaram-se três 
Encontros de Formação Inicial, que tiveram lugar 
em janeiro, na Casa do Moinho, sede do Banco 
de Tempo de Stª Maria da Feira e, em fevereiro 
e junho, no Terraço do Graal, em Lisboa.

No primeiro Encontro, a 17 de janeiro, o grupo, 
de 21 pessoas, era constituído por pessoas 
envolvidas na dinamização do Banco de Tempo 
de Santa Maria da Feira, inaugurado nesse 
mesmo dia, mas também por outras, vindas das 
Juntas de Freguesia de São João da Madeira  
e de Esgueira, do Porto (Movimento Ecosol) e da 
Câmara Municipal de Moura.

Em fevereiro, no dia 25, foram 22 os participantes  
do 2º Encontro, constituindo a maioria um grupo  
de jovens ligados ao projeto Esperança e ao Teatro 
Ibisco, sendo ainda significativa a presença de 
representantes da Junta de Freguesia de Esgueira 
e outros do Montijo, de Lisboa, da Azambuja, 
do Entroncamento, de Vendas Novas e do Alvito.

Por último, a 18 de junho, estiveram presentes  
10 pessoas, provenientes de Abrantes (Câmara  
Municipal), de Braga (Cooperativa Atlas), de Lisboa,  
Da Venda do Pinheiro, de Aveiro e Cadaval (Leader 
Oeste).

Todas as pessoas se mostraram interessadas em 
aprofundar o seu conhecimento sobre o Banco 
de Tempo, tendo participado vivamente em qualquer 
dos três Encontros, em que se abordaram os 
objetivos, princípios e regras de funcionamento  
do Banco de Tempo, os seus níveis de organização 
e os principais passos a dar no sentido da abertura 
de uma nova agência.
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INAUGURAÇÕES
SANTA MARIA DA FEIRA

No passado dia 17 de janeiro inaugurou-se  
a Agência do Banco de Santa Maria da Feira, 
resultado de uma parceria entre o Graal e a 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

A Cerimónia teve início com umas breves 
palavras da Coordenadora Margarida Portela 
que partilhou o percurso do Banco de Tempo na 
Feira, as motivações que estiveram na sua origem 
e as gratificações vividas naquela agência, que 
contava, na altura, 81 membros e onde vários 
serviços já haviam sido trocados.

Vários membros deram o seu testemunho sobre 
o que tem representado o Banco de Tempo nas 
suas vidas.

Seguiu-se a intervenção de Ana Oom, representante 
do Graal, que se congratulou pela dinâmica já 
existente do Banco de Tempo na Feira e partilhou 
alguns dados sobre a realidade do Banco de Tempo 
em Portugal.

Um representante da Empresa Zon Optimus tomou 
a palavra, referindo-se ao interesse e relevância 
social do projeto.

Passou-se à assinatura do protocolo de colaboração 
entre o Graal e a Zon Optimus, que fornecerá dois 
equipamentos (telemóvel e modem internet)  
e respetivas comunicações móveis, para utilização 
na Agência do Banco de Tempo.

Tomou a palavra Emídio Sousa, Presidente 
da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 
que reconheceu o valor desta iniciativa para o 
Município e manifestou a sua satisfação pela 
concretização deste projeto solidário.

À assinatura da carta de parceria, seguiu-se a 
apresentação da exposição de Isabel Leal “Quem 
Vê Corações”, ouviram-se as palavras da artista  
e poemas incluídos no seu livro que tem o mesmo 
nome da exposição.

Houve ainda um momento musical e um porto de 
honra organizado pelos membros.

SÃO JOÃO DA MADEIRA 

No passado dia 25 de abril, celebrando abril, 
aconteceu a inauguração da Agência do Banco 
de Tempo de São João da Madeira, resultado de 
uma parceria entre o Graal e a Junta de Freguesia 
de São João da Madeira.

A cerimónia de abertura decorreu na Biblioteca 
de Fundo de Vila, sede da recém criada agência, 
com a intervenção de Margarida Santos, 
representante do Graal, coordenadora da equipa 
responsável por trazer esta filosofia para Portugal 
e, curiosamente, uma mulher sanjoanense, que 
reforçou os princípios e a missão do Banco de 
Tempo, juntamente com a presidente da Junta 
de Freguesia, Helena Couto. As duas destacaram 
a importância desta iniciativa, considerada como 
fundamental no atual contexto de crise, na criação 
de uma nova visão sobre as relações humanas  
na comunidade.
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De forma entusiasta, foi apresentado o renascer 
de uma iniciativa, que já tinha existido no passado 
em São João da Madeira, e que agora será 
coordenada por Rita Pereira e Margarida Barbedo.

Estas coordenadoras reforçam este entusiasmo 
inicial, alargando-o a toda a comunidade, que 
tem demonstrado a sua vontade de participação, 
sendo já, naquela ocasião, 22 os membros 
inscrições no Banco de Tempo. Este entusiasmo 
parece estender-se a diferentes gerações, já que 
as escolas foram também desafiadas a participar 
no desenvolvimento do logótipo.

Esta cerimónia contou ainda com um momento 
musical, apresentado pelo Coro de Câmara de 
São João da Madeira e terminou com um lanche 
convívio. 

AVEIRO-ESGUEIRA

No passado dia 7 de junho inaugurou a Agência 
do Banco de Tempo de Aveiro-Esgueira, com a 
casa cheia e poesia de Euclides Cavaco, sobre o 
“Tempo” e dita pelo próprio autor. 

Foi uma cerimónia muito participada, com 
intervenções de Ângela Almeida, Presidente da 
Junta de Freguesia, e de Jorge Campino, Vereador 
da Câmara Municipal de Aveiro, assim como 
de duas representantes do Graal. Seguiu-se a 
assinatura do protocolo de parceria entre o Graal, 
a Junta de Freguesia de Esgueira, o Projeto “Sorrir 
a ajudar os idosos”, a Re/Max ABC, mySugar Lda, 
Edicópia e a Nova Foto.

Por último foi servido um Aveiro de Honra para 
assinalar, em festa, o nascimento de mais um 
banco de Tempo no nosso País.
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REVISITANDO O “BANCO DE TEMPO E COMÉRCIO 
JUSTO: REFORÇANDO OUTRAS ECONOMIAS”
O projeto “Banco de Tempo e Comércio Justo: 
Reforçando Outras Economias”, desenvolvido 
por uma parceria entre o Graal e o CIDAC, com 
o apoio financeiro do Instituto Camões, está 
sintonizado com ideais e práticas de uma Outra 
Economia onde a justiça social e a solidariedade 
se sobrepõem aos interesses individuais e aos 
ganhos materiais.

O início deste projeto foi marcado por uma  
ação de sensibilização, no âmbito do Encontro  
Nacional do Banco de Tempo, no dia 28  
de novembro de 2013, envolvendo 13 Bancos  
de Tempo e 35 participantes. Aí pensámos,  
em conjunto, o Banco de Tempo como parte  
de uma “Outra Economia” onde não há lugar  
para a acumulação, a exploração, a competição,  
a exclusão, o individualismo utilitarista,  
a “fabricação” de necessidades que caracterizam 
o comportamento económico nas sociedades 
de mercado. Reconhecemos, naquele Encontro, 
o potencial transformador do Banco de Tempo 
e fizemos pontes com o Comércio Justo, um 
movimento que também se referencia a valores 
como a cooperação, a solidariedade, a igualdade, 
o compromisso com a justiça social e com  
a natureza.

ENCONTROS REGIONAIS

Depois desta primeira ação, realizámos 4 Encontros 
Regionais do Banco de Tempo: 

• Dois no Algarve, envolvendo os Bancos de Tempo 
  do Sul do País (o primeiro em Quarteira, 
  na Escola Laura Ayres, a 6 de dezembro  
  e o segundo em Albufeira, no dia 14 de março,  
  na Junta de Freguesia daquela Cidade).

• Um em Lisboa, no dia 28 de janeiro,  
  na Associação dos Deficientes das Forças  
  Armadas, envolvendo representantes dos Bancos  
  de Tempo da Grande Lisboa e zonas próximas.
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• Um em Coimbra, no dia 4 de fevereiro, 
  no Instituto Justiça e Paz, envolvendo Bancos  
  de Tempo do Norte e Centro do País.

Aqueles Encontros Regionais envolveram 56 
pessoas ligadas às equipas dinamizadoras locais 
do Banco de Tempo e a 14 Bancos de Tempo 
diferentes. Os Encontros Regionais foram 
oportunidades para sabermos mais sobre  
o Comércio Justo: aprofundámos os princípios e a 
história deste movimento, aprendemos a distinguir 
Comércio Justo dominante e Comércio Justo 
alternativo, refletimos sobre soberania alimentar 
e sobre as repercussões do que consumimos  
na vida de quem produz e no ambiente.

Nos Encontros Regionais também planeámos e 
organizámos os Encontros de sensibilização 
dos membros e comunidades do Banco de Tempo 
para o Comércio Justo e o Consumo responsável 
que decidimos chamar “Comércio Justo e Consumo 
Responsável, Podemos Fazer a Diferença?”. Ficou 
acordado que aqueles Encontros combinariam 
momentos participativos com outros mais 
expositivos, convidando-se organizações locais 
que abordassem, de forma prática, o tema 
do Consumo Responsável, trazendo propostas 
concretas e alternativas de produção e consumo.

E foi assim mesmo que fizemos acontecer! 

ENCONTROS “COMÉRCIO JUSTO 
E CONSUMO RESPONSÁVEL, PODEMOS FAZER 
A DIFERENÇA?

Em colaboração com Bancos de Tempo 
de diferentes partes do país, organizámos três 
Encontros de sensibilização dirigidos a membros 
do Banco de Tempo e suas comunidades, em:

• Lisboa, no dia 10 de abril, na sede da Associação  
  Nacional dos Aposentados da Caixa

• Quarteira, no dia 16 de abril, no Centro Autárquico  
  de Quarteira

• Aveiro, no dia 7 de junho, no Centro Cultural 
  de Esgueira.

Na organização do primeiro Encontro, em Lisboa, 
contou-se com o apoio do Banco de Tempo 
dos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos. 
Reuniu 32 participantes, ligados a 7 Bancos  
de Tempo (Serviços Sociais da CGD, Lumiar, 
Penha de França, Montijo, Santo António dos 
Cavaleiros, Cascais e Portela) e pessoas 
envolvidas na constituição de novos Bancos.

O Encontro, à semelhança dos que se seguiram, 
teve início com a apresentação dos participantes  
e com o Jogo da Cadeia do Café. Neste Jogo os 
e as participantes assumiram o papel de diferentes 
atores de uma cadeia de produção e distribuição 
 de café. Esta dinâmica, que suscitou animados 
debates, foi o ponto de partida para as intervenções 
de Stèphane Laurent (CIDAC), que permitiram o 
aprofundamento da consciência crítica relativamente 
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às injustiças produzidas pelos sistemas de produção 
e comercialização dominantes e a identificação 
de alternativas de consumo. Stèphane Laurent 
(CIDAC) deu a conhecer, naqueles três 
Encontros, o Comércio Justo: a sua história, 
fundamentos, objetivos e práticas.

Contámos, no Encontro de Sensibilização  
de Lisboa, com a intervenção de Carolina Leão, 
da Cooperativa Mó de Vida que partilhou as suas 
reflexões sobre Soberania Alimentar e a experiência  
dos “Circuitos de Confiança”, levada a cabo pela 
Mó de Vida, uma iniciativa que aproxima pequenos 
produtores locais e 25 famílias, (re)construindo 
sistemas alimentares de proximidade. 

Seguiu-se o Encontro em Quarteira, no qual 
participaram 33 pessoas, ligadas aos Bancos  
de Tempo de Quarteira e de Albufeira que 
apoiaram a organização deste evento. Contámos 
ainda com representantes da Câmara Municipal 
de Loulé, da Junta de Freguesia de Quarteira,  
da Fundação António Aleixo, da DECO e membros 
da comunidade.

Tivemos a oportunidade de, ouvir, neste Encontro 
a Sul, João Ministro, Coordenador do projeto 
Querença, que partilhou a experiência deste 
projeto de revitalização da Freguesia  
de Querença que, à semelhança de muitas outras 
regiões do interior, tem sido sujeita a um intenso 
processo de despovoamento.

Seguiu-se a comunicação de Priscila Soares, 
fundadora da Associação In Loco, que apresentou 
uma comunicação intitulada “Hortas Comunitárias 
e Circuitos de ligação direta Produtores –  

Consumidores: um pequeno contributo para 
um consumo mais responsável”, partilhando  
as reflexões e as experiência da in Loco no 
âmbito da iniciativa “a horta” – à mão de semear” 
e do Prove.

O terceiro Encontro de sensibilização realizou-se 
em Aveiro e na sua organização contámos com  
a colaboração do Banco de Tempo de Aveiro- 
-Esgueira, formalmente inaugurado nesse mesmo  
dia. Este Encontro reuniu 60 participantes, membros 
e elementos das equipas dinamizadoras de 9 
Bancos de Tempo do Norte e Centro do País: 
Braga, Póvoa do Varzim, Foz do Douro, Ílhavo, 
Coimbra, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira, 
Valongo e Aveiro.

Convidámos para intervir neste Encontro Elói Gomes, 
agricultor ligado à iniciativa PROVE, que veio 
acompanhado de um cabaz com legumes e fruta 
e falou da proposta, evidenciando as mais-valias 
desta iniciativa para os pequenos produtores 
e consumidores, que estabelecem entre si uma 
relação de proximidade. 

Connosco estiveram também José João,  
da Casa do Sal e a D. Preciosa, da Terraplanta,  
de Penacova, pequenos produtores ligados  
à Rede Colaborativa do Mondego. Falaram-nos  
das potencialidades das Redes Colaborativas  
de Produção Local que favorecem a colaboração 
entre ” nano produtores”. De uma forma muito 
concreta, explicaram-nos como colaboram um 
com o outro, comprando e vendendo os produtos 
entre si e apoiando-se na distribuição.
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DIA MUNDIAL DO COMÉRCIO JUSTO

Neste Projeto, comemorámos também, no dia 10 
de maio, o Dia Mundial do Comércio Justo, em 
Évora. Estas comemorações inscreveram-se no 
Encontro Nacional do Banco de Tempo, no qual 
participaram, para além da equipa coordenadora 
do Banco de Tempo de Évora, que co-organizou 
estas comemorações, representantes dos Bancos 
de Tempo de Abrantes, Quarteira, São João da 
Madeira, Santa Maria da Feira e Lousã e também  
dos Bancos de Tempo em constituição do Alvito  
e do Montijo, num total de 40 participantes.

Pudemos ouvir as comunicações de Stèphane  
Laurent (CIDAC) sobre o Comércio Justo e as  
de Ana Fonseca (Universidade de Évora) e Cecília  
Fonseca (Rede de Cidadania de Montemor-o-Novo 
/ Univers. de Évora), que partilharam experiências 
e reflexões sobre a atividade da Rede de Cidadania, 
sobre a produção local e sobre o Banco de Terras.

Este projeto permitiu, em diferentes momentos, 
que as pessoas ligadas ao Banco de Tempo 
conhecessem e dialogassem com representantes 
de organizações e iniciativas que se demarcam 
de uma lógica mercantil e que partilharam as suas 
experiências e enriqueceram a nossa reflexão, 
trazendo temas tão essenciais como: a preservação 
da biodiversidade, esgotamento dos recursos 
naturais, a soberania alimentar, a valorização 
da produção e dos saberes locais, as relações  
entre consumidores e produtores, a desertificação  
do interior do país, a participação dos cidadãos  
e das cidadãs na condução dos destinos  
da comunidade...

Abaixo deixamos algumas informações sobre 
estas organizações e redes que se juntaram 
a nós neste projeto.

A Cooperativa Mó de Vida promove a iniciativa 
“Circuitos de Confiança” que apelando a um forte 
envolvimento e compromisso dos consumidores, 
os coloca em relação com pequenos produtores 
locais. Estes circuitos curtos, contrariam a 
exclusão económica de pequenos produtores 
locais, valorizam produtos tradicionais, 
promovem a pequena produção e protegem as 
características históricas e culturais dos produtos 
alimentares. 

Para saber mais sobre a Cooperativa de 
Consumidores Mó de Vida e sobre os “Circuitos 
de Confiança”: www.modevida.com

A iniciativa A Horta, promovida pela Associação 
In Loco, visa o desenvolvimento da agricultura 
biológica urbana e a criação de espaços 
de produção e consumo de proximidade. A iniciativa 
inclui ações tais como a criação de hortas 
comunitárias, hortas nos quintais e nas varandas; 
inclui escoamento dos produtos através de cabazes 
e mercados locais e o desenvolvimento 
de ações de formação sobre agricultura biológica 
e compostagem caseira, entre outros temas. 

Para saber mais sobre a in loco e sobre esta 
iniciativa: www.in-loco.pt
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O “Projeto Querença”, que adota o nome desta 
freguesia do concelho de Loulé - foi lançado em 
2011 para combater o despovoamento do interior 
algarvio, dar nova dinâmica à economia local  
e promover o emprego de jovens.

Este projeto apoiou um grupo de jovens recém- 
-licenciados, que ali se fixaram, desafiando-os 
a conhecer os recursos locais (naturais, rurais, 
culturais,sociais) e a desenvolver projetos 
economicamente viáveis, tendo em vista  
a valorização e rentabilização dos recursos 
identificados naquele território.

De entre outras iniciativas desenvolvidas neste 
projeto sublinhe-se a recuperação das hortas 
locais, que permitiu alargar a produção e a 
diversidade de produtos e promoveu o aumento 
da capacidade de comercialização. O Mercado  
de Querença, que tem atraído centenas de visitantes, 
é um canal privilegiado para dar a conhecer 
e escoar os produtos agrícolas, gastronómicos  
e de artesanato, regionais e tradicionais, associados 
à cultura e local de origem.

Para saber mais sobre este projeto:  
www.projetoquerenca.com

Projeto PROVE - Promover e Vender, organiza- 
-se em núcleos de produtores, dispersos por todo  
o país, que abastecem, regularmente, um conjunto  
de consumidores, vendendo diretamente  

os seus cabazes de frutas e legumes, em locais 
específicos. Estabelece assim circuitos curtos 
de comercialização entre pequenos produtores 
agrícolas e consumidores. O Prove permite 
o escoamento de produtos locais, fomentando 
as relações de proximidade entre quem produz  
e quem consome.

Para saber mais sobre esta iniciativa:  
www.prove.com.pt

A Rede Colaborativa de Produção do Mondego  
valoriza “microiniciativas” económicas de base 
local. Através desta rede, pequenos produtores 
encontram formas de viabilizarem os seus negócios, 
colaborando entre si, ao nível da inovação, criação, 
produção, vendas e comunicação dos seus 
produtos e/ou serviços.

Esta rede liga agricultores, artesãos de produção 
alimentar e não alimentar, e prestadores 
de serviços como designers, estilistas, 
transportadores, programadores, contabilistas, 
economistas, juristas, etc...

Integra esta Rede a Casa do Sal que é um projeto 
que pretende contribuir para a revitalização  
da Salinicultura da Figueira da Foz.

Para saber mais sobre a Casa do Sal e os seus 
produtos: www.casadosal.pt
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A Rede de Cidadania de Montemor-o-Novo 
é “uma rede de cidadãos, aberta, diversa, 
democrática e apartidária, que pretende exercer 
a sua cidadania participativa para a construção de 
um futuro mais solidário, sustentável e próspero 
em Montemor-o-Novo.”

Integra cidadãos e cidadãs que colaboram 
ativamente e assumem a responsabilidade de 
participar nas decisões com implicação no futuro 
da sua comunidade. Na rede, funcionam 
simultaneamente vários grupos temáticos, que 
podem ser propostos por qualquer pessoa.  
São grupos abertos constituídos por pessoas 
motivadas para contribuir e para o “tema”  
e objetivos do grupo.

De entre as muitas iniciativas da rede destaca-se 
o Banco de Terra, a experiência de utilização  
de moeda local e a animação do Mercado.

Para saber mais sobre a rede e as suas 
iniciativas: redemontemor.blogspot.pt

TESTEMUNHOS DE PARTICIPANTES  
E CO-ORGANIZADORAS DOS ENCONTROS 

Teresa Patrício (Coimbra):

“O encontro de sensibilização em Esgueira, Aveiro 
foi agradável pelo ótimo acolhimento e pelo clima 
em que decorreu. A sensibilização para as questões 
evocadas pelo tema do título teve uma metodologia 
apropriada e atrativa. A presença de produtores 
diretos tornou mais visíveis as possibilidades 
de agir(mos) segundo os princípios de uma 
economia solidária.

Foi estimulante também pela presença numerosa 
de membros de diversas agências e pela vitalidade 
do Bdt”.

Gilberta Alambre e Isabel Pinto (Quarteira):

“Respondendo à questão: valeu a pena organizar 
e participar no Encontro de Sensibilização sobre 
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“Comércio Justo e Consumo Responsável: 
Podemos Fazer a Diferença”, em Quarteira?  
A resposta é afirmativa por 3 razões, essenciais:

1ª: Pela possibilidade que nos foi proporcionada 
de termos acesso a informação/conhecimento  
de uma matéria inovadora, no âmbito da economia 
solidária, assente em valores, princípios e objetivos 
orientados para o desenvolvimento local, e,  
de algum modo, compaginável com a filosofia  
do Banco de Tempo;

2ª: Pela qualidade da participação/intervenções 
das diversas entidades, presentes no Encontro 
realizado em Quarteira, com conhecimentos  
e experiência em áreas e projetos afins;

3ª: Pela dinâmica de participação/debate entre 
todos os participantes, concretizando-se, assim, o 
objetivo de sensibilização de que é possível “fazer 
a diferença” num novo modelo de economia e 
consumo.

Da sensibilização à prática há, contudo, um processo  
de maturação cultural que leva o seu tempo...”.

Iva Lima (Penha de França):

“A solidariedade e a sustentabilidade inerentes 
ao Comércio Justo, que tem por base questões 
humanas, o princípio da justiça e dignidade, 
é um futuro mais próximo do que imaginamos. 
O direito à alimentação é também o direito à 
produção de alimentos e ao acesso aos recursos 

comuns (água, terra, sementes). Neste encontro 
(“Comércio Justo e Consumo Responsável: 
Podemos Fazer a Diferença”, em Lisboa)  
a confluência de sinergias esteve bem patente 
tornando-o enriquecedor. É fundamental manter 
este canal constantemente aberto para novos 
desafios. Obrigada!”

Vera Simões (Lousã):

“O meu primeiro contacto com o Comércio 
Justo foi há muitos anos numa atividade 
promovida pela Activar. Na altura, retive que, 
para além dos produtos serem realmente bons, 
o comércio é justo desde a sua produção até 
chegar ao consumidor final. Com este encontro 
(Comemorações do Dia Mundial do Comércio 
Justo) consegui conhecer um pouco mais o conceito. 
O Comércio Justo é justo para todos os seus 
intervenientes, para o ambiente, na questão 
dos direitos humanos, no preço e nas relações 
(uma vez que potencia as relações a longo 
prazo). E consegui comprovar a ideia que tinha 
inicialmente: os produtos são muito saborosos...” 
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COMÉRCIO JUSTO FAZENDO A DIFERENÇA
DO COMÉRCIO JUSTO... 

Os Bancos de Tempo são uma alternativa 
económica, solidária, que defende uma visão 
transformadora da sociedade e das relações  
que existem entre as pessoas. Este horizonte  
é partilhado por outras alternativas que também, 
por outros meios, considerando outras prioridades, 
sob outros ângulos, visam fazer deste mundo 
um sítio melhor para se viver, questionando 
os modelos dominantes e experimentando 
outras vias de construção social e económica. 
Muito frequentemente, estas alternativas não 
comunicam, não dialogam ou simplesmente 
não se conhecem, perdendo-se deste modo 
um enorme potencial de reforço mútuo entre 
iniciativas que partilham inspirações semelhantes. 

O Comércio Justo é uma destas alternativas que 
visam transformar fundamentalmente a economia  
e particularmente o comércio, colocando o respeito 
pelos direitos humanos e pelo ambiente acima 
da estrita procura de lucro. Nasceu da convergência  
de várias iniciativas levadas a cabo entre os anos 
1940 e 1960 por movimentos religiosos ou por 
organizações não governamentais do Norte  
da Europa e dos Estados Unidos que, trabalhando 
em áreas rurais da América Latina e da América  
Central, constatavam a injustiça laboral e económica  
com a qual se confrontavam os produtores e as 
produtoras. Começou pela comercialização de 
produtos artesanais que garantia uma remuneração 
justa aos produtores e que assentava num trabalho 
rigoroso de informação e sensibilização dos cidadãos 
e das cidadãs nos países do Norte geopolítico, 
particularmente na Europa e nos Estados Unidos 
da América. À medida que ia crescendo a adesão 
dos consumidores e consumidoras a esta alternativa 
comercial, a gama de produtos alargou-se, 
passando a comercializar-se produtos que, mais 
tarde, se tornariam emblemáticos do Comércio 
Justo: café, cacau, chá, açúcar. As organizações 
dedicadas ao Comércio Justo, como as ONG, 
importadoras, redes de lojas, ganharam força 
e um movimento estruturou-se à volta de critérios  

mais definidos, e harmonizados no decorrer das 
décadas de 60 e 70 do século passado.

Do ponto de vista dos termos da comercialização, 
três elementos principais do Comércio Justo 
permitem inverter as situações de injustiça vigente 
no comércio internacional:

• o pagamento de um preço justo pelos produtos,  
  negociado com os produtores/as e que tem em  
  conta os custos de produção;

• o prefinanciamento das encomendas, que ao  
  contrário das lógicas de pagamento a 90 dias,  
  pode ser pago até 50 % do valor das mercadorias  
  no ato de encomenda, permitindo aos produtores  
  e produtoras financiar as campanhas de produção  
  e manter uma vida digna;

• as relações de longo prazo: as parcerias  
  estabelecidas com os grupos de produtores não  
  são oportunistas, mas inscrevem-se numa lógica  
  de longo prazo em que a compra de quantidades  
  anuais mínimas a um preço justo são garantidas  
  pelas importadoras, permitindo às famílias  
  associadas aos agrupamentos de produtores  
  projetar-se no futuro com maior segurança.

A estes três parâmetros, acrescenta-se um conjunto 
de critérios de ordem ética que garantem  
o respeito pela dignidade humana nos processos 
de produção e dão garantias aos consumidores  
e consumidoras:

• a proteção e a promoção dos direitos humanos,  
  nomeadamente os das mulheres, das crianças  
  e dos povos indígenas, bem como a igualdade  
  de oportunidades entre os sexos; 

• o respeito pela liberdade sindical e pelo direito  
  de reunião e reivindicação;

• a promoção de meios de produção ambientalmente  
  sustentáveis;

• a produção tão completa quanto possível dos  
  produtos comercializados no país de origem;
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• o reforço das capacidades organizativas,  
  produtivas e comerciais das produtoras  
  e dos produtores através da formação  
  e aconselhamento técnico e comercial;

• a transparência da estrutura das organizações  
  e de todos os aspetos da sua atividade, e a  
  informação mútua entre todos os intervenientes  
  na cadeia comercial sobre os seus produtos  
  ou serviços e métodos de comercialização.

O crescimento do Comércio Justo que marca os 
anos 1970 e 1980 assenta numa maior politização 
associada aos movimentos terceiro-mundistas, 
à denúncia do neo-colonialismo e dos impactos 
terríveis da economia de mercado nas populações 
das periferias. Neste quadro, o trabalho 
desensibilização, de informação e formação,  
de mobilização realizado pelos atores do Comércio 
Justo assumiu um papel fundamental na alteração 
dos padrões de consumo que passaram a integrar 
preocupações de ordem social, laboral e económica 
por parte de um cada vez maior número  
de consumidores e consumidoras com vontade  
de pôr em prática um consumo doravante 
qualificado como responsável. 

...AO COMÉRCIO DO JUSTO

Até aqui, a história é bonita, e poderia continuar 
assim, mas isso seria não contar com a fabulosa 
capacidade da economia de mercado em recuperar 
as alternativas, esvaziando-as do seu potencial 
de transformação e transformando-as em puro 
marketing...

Os níveis de popularidade e de venda atingidos 
pelos produtos de Comércio Justo no final dos 
anos 1980, sempre através de uma rede de lojas 
especializadas e maioritariamente associativas, 
gerou uma conjugação de interesses entre, por 
um lado, os apoiantes, no seio do movimento do 
Comércio Justo, da ideia de que o crescimento 
das vendas e o acesso a novos públicos só 
se podia fazer através da entrada na grande 
distribuição e, por outro lado, dos supermercados, 
que viam a possibilidade de aceder a mais um 

nicho de mercado com a vantagem de poder 
reivindicar um papel na luta contra a pobreza.

Se, como referíamos há pouco, o papel de 
informação e sensibilização desenvolvido 
pelos atores militantes do Comércio Justo 
contribuiu muito para a popularização desta 
alternativa, devemos reconhecer que este tipo 
de atividade não faz parte das atribuições de um 
supermercado... Foi então necessário encontrar 
uma via para transmitir garantias e confiança aos 
potenciais consumidores, optando-se neste caso 
pela criação de uma “certificação” e pela aposição 
de um selo nos produtos. Hoje em dia, na Europa, 
contamos com cerca de 55.000 supermercados 
que vendem produtos de Comércio Justo, contra 
2800 lojas especializadas, afirmando-se deste 
modo a grande distribuição alimentar como o 
principal agente de comercialização de produtos 
de Comércio Justo. 

Em 2005, a Nestlé, uma das maiores 
multinacionais do setor agroalimentar, conhecida 
através de mais de 150 marcas diferentes, aparece 
no palco do Comércio Justo, movimento que até 
ao momento a Nestlé sempre tinha qualificado 
de, com um café solúvel, o Partners blend. Desde 
então, grandes empresas como a Cadbury, 
Starbuck, Lipton, Chiquita, Lidl, Ben & Jerry’s 
seguiram este caminho denominado de “comércio 
do justo”, que se resume ao marketing da ética em 
vez de resultar de uma vontade genuína de alterar 
as práticas injustas no comércio internacional. 
O progressivo recurso destes atores a sistemas 
de certificação menos exigentes e a erosão dos 
critérios já existentes demonstra a prevalência 
destas lógicas economicistas e comunicacionais 
no seio do Comércio Justo.

POLARIZAÇÃO NO MOVIMENTO  
DO COMÉRCIO JUSTO

No início dos anos 2000, um conjunto de atores 
do Comércio Justo achou necessário clarificar 
posições perante esta afirmação dos atores da 
economia convencional, apontando contradições 
julgadas inultrapassáveis:
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- como justificar, se os supermercados e as 
multinacionais do setor agroalimentar visam 
efetivamente mais justiça, que a sua atividade 
continue a centrar-se em produtos convencionais, 
limitando-se a parte dita “justa” a um leque mínimo 
de produtos? Nas prateleiras dos supermercados, 
continuamos a encontrar, por exemplo, pacotes 
de café comercializados com base na exploração 
dos produtores, ao lado de café certificado...

- Porque é que, se se colocam exigências aos 
grupos de produtores de respeito pelos direitos 
laborais e pelo ambiente, não se exige o respeito 
dos mesmos critérios aos supermercados e às 
multinacionais? Qual é o impacto ambiental  
do funcionamento de uma grande superfície? 
Da exploração intensiva de soja? Que respeito há 
pelos direitos sindicais? Que assimetrias  
existem entre homens e mulheres nas políticas  
de promoção ou de remuneração?

- O Comércio Justo, ao centrar-se exclusivamente 
em produtos de exportação vindos dos países  
do Sul geopolítico, não estará simplesmente  
a manter as dependências geradas pelo comércio 
internacional?

- Ao abdicar-se da vertente educativa e de 
informação que durante décadas era indissociável 
das práticas de Comércio Justo, não se estará 
a reforçar uma moda ou envolvimentos superficiais 
dos consumidores, em vez de se promover 
uma compreensão mais profunda das causas 
das injustiças?

Estes atores, desejosos de defender uma abordagem 
mais exigente e transformadora do Comércio Justo, 
optaram por um modelo que exclui qualquer tipo 
de colaboração ou aliança com a grande distribuição  
e as empresas transnacionais, convictos de que na 
tentativa de articulação entre as lógicas de mercado  
e as lógicas de solidariedade e de justiça, a última 
acaba por se diluir na primeira, num fatal processo 
de isomorfismo institucional. O slogan publicitário 
utilizado por uma das principais marcas de  
certificação é testemunha disso, ao proclamar, numa 
perfeita inversão dos valores: “beba um café de 
comércio justo e durma de consciência tranquila”. 

O Comércio Justo sempre visou despertar 
as pessoas, não adormecê-las, e sempre teve 
consciência de que consumir uma chávena  
de café não resolve os problemas... Estes atores 
assentam então o seu trabalho em estruturas  
de comercialização de proximidade através de lojas 
associativas que, além de disponibilizar produtos, 
desenvolvem um trabalho de sensibilização e 
participam em lutas políticas que visam mudanças 
sistémicas e não uma mitigação ilusória dos efeitos 
negativos do capitalismo.

Esta procura de coerência levou uma parte destes 
atores a introduzir um elemento importante  
na sua redefinição do Comércio Justo, colocando 
no centro da sua abordagem a problemática 
da soberania alimentar. A soberania alimentar, 
conceito proposto pela organização camponesa 
de escala global Via Campesina, afirma  
a prioridade de sistemas de produção alimentar 
locais, de pequena escala e baseados em métodos 
agro-ecológicos, que visam prioritariamente 
a satisfação de necessidades locais, em 
contraponto com o sistema atual baseado 
nas exportações, gerador de dependências e de 
insegurança alimentar e económica, pelo facto 
dos alimentos serem hoje em dia considerados 
como uma mercadoria como as outras, sujeita  
a especulação. 

A assunção desta realidade no quadro  
do Comércio Justo induziu uma grande alteração 
nas práticas, ao quebrar o tropismo Norte-Sul até 
aqui vigente. Com efeito, os promotores desta 
abordagem, minoritários no conjunto dos atores 
do Comércio Justo, passaram a estabelecer 
relações com produtores e produtoras locais 
nos seus vários contextos nacionais, de modo 
a fortalecer iniciativas de produção de pequena 
escala, a defender produtos culturalmente 
significantes em oposição à globalização  
e uniformização dos paladares, a apoiar sistemas 
de comercialização transformadores como é  
o caso dos circuitos curtos, que permitem uma 
ligação direta entra produtores e consumidores, 
provocando assim um curto-circuito nas cadeias 
até aqui dominadas pelas grandes superfícies. 
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A nível internacional, esta abordagem do Comércio 
Justo dá prioridade aos apoios à diversificação 
dos cultivos nos países do Sul, com vista a uma 
maior emancipação em relação às produções  
viradas para o comércio internacional e desligadas 
das necessidades alimentares reais das populações; 
e privilegia o estabelecimento de alianças globais 
para lutar contra políticas exclusivamente 
concebidas para beneficiar as transnacionais 
do setor agroalimentar que são vetores 
da mercantilização completa dos sistemas 
agrícolas, desde a privatização das sementes 
até ao açambarcamento de terras para produzir 
agrocombustíveis...

Entre estes dois grandes modelos, que se 
convencionou chamar, um de “comércio justo 
dominante”, embutido na economia de mercado 
e o outro de “comércio justo alternativo”, enraizado 
na economia social e solidária, os consumidores 
e consumidoras estão numa encruzilhada e das 
suas opções depende a manutenção de um 
sistema predador dos direitos ambientais, sociais 
e económicos ou o fortalecimento de iniciativas 
que tentam recolocar o ser humano e os direitos  
da natureza no centro da economia. Mas para optar 
é preciso saber, conhecer, ser capaz de descodificar 
a realidade na qual se vive. 

Neste sentido, todos os esforços que visam 
permitir aos cidadãos e às cidadãs compreender 
as lógicas e potenciais impactos subjacentes  
a um modelo ou a outro não são vãos. É um  
dos objetivos do projeto Bancos de Tempo  
e Comércio Justo, reforçando outras economias 
pois, mesmo entre iniciativas que partilham 
um mesmo substrato e um mesmo horizonte, 
o desconhecimento dos meios alternativos 
propostos leva a uma perda do grande potencial 
de reforço mútuo que alianças entusiastas 
poderiam gerar. É um convite lançado aos Bancos 
de Tempo e aos atores do Comércio Justo: 
temos de olhar à nossa volta, perceber que não 
estamos sozinhos a procurar e propor soluções, 
a experimentá-las porque, se queremos alcançar 
transformações substanciais na nossa sociedade, 
temos de começar a dialogar mais e a recorrer 
aos vários serviços e produtos que oferecemos. 

O sistema atual gerou uma situação de quase 
esquizofrenia em que, enquanto trabalhadores e 
trabalhadoras, julgamos legítimo receber a melhor 
remuneração possível pelo nosso trabalho e,  
ao mesmo tempo, enquanto consumidores  
e consumidoras, procuramos pagar o preço mais 
baixo possível pelo que compramos, o que leva 
a querer tudo e o seu contrário, pois os preços 
baixos existem geralmente à custa dos direitos 
laborais. Tentamos não reproduzir isso nas 
nossas organizações e iniciativas, achando que 
as nossas alternativas são valiosas, mas ao 
mesmo tempo consideramos que as dos outros 
são demasiado caras, ou complexas.

As alternativas com as quais convivemos ao longo 
deste ano, que marcaram os encontros regionais 
e nacionais, bem relatados no artigo que puderam  
ler nesta edição do Trocar Noticias, deram-nos uma 
ideia das múltiplas possibilidades de concretizar 
uma outra economia. Está nas nossas e muitas 
outras mãos demonstrar que são caminhos 
estimulantes e realistas, fora da fatalidade  
da austeridade, da crise e da injustiça que nos 
oferece o modelo dominante.

Stèphane Laurent (CIDAC)
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PROJETO BANCO DE TEMPO ATIVO
É bastante positivo o balanço que fazemos destes 
meses iniciais de 2014 no que se refere ao projeto 
“Banco de Tempo Ativo: Reforçando Redes  
Sociais Comunitárias”, desenvolvido em parceria  
com o Centro de Estudos para a Intervenção Social 
(CESIS) e financiado pelo programa Cidadania  
Ativa, através do Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu 2009-2014 — EEAGRANTS, 
gerido pela Gulbenkian.

Realizaram-se várias atividades que reforçam  
o movimento do Banco de Tempo em Portugal:

Criou-se um novo portal do Banco de Tempo e 
páginas em duas redes sociais: twitter e facebook, 
ampliando-se a visibilidade do conceito e das 
dinâmicas do Banco de Tempo, em Portugal. 

Foi também importante a criação da plataforma 
para a gestão de informação do Banco de Tempo  
que está a ser utilizada por 13 Agências do Banco 
de Tempo. Foi elaborado um manual de apoio à 
utilização e realizaram-se 3 ações de formação 
para a utilização da nova ferramenta de gestão. 
Estas ações realizaram-se, em Quarteira 
(dezembro), Lisboa (janeiro) e em Coimbra 
(fevereiro), contaram com a participação  
de membros de equipas dinamizadoras do Banco 
de Tempo e de organizações interessadas em 
abrir novas agências do Banco de Tempo.

Ainda no domínio da formação, realizou-se uma 
ação sobre comunicação, intitulada “A Relação do 
Banco de Tempo com os media”. Teve lugar no 
âmbito do Encontro Nacional do Banco de Tempo, 
no 9 de maio em Évora. Foi avaliada de forma 
muito positiva a temática foi considerada muito 
pertinente para o trabalho das Agências. 

É igualmente de destacar o trabalho de 
aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação 
do funcionamento da rede Banco de Tempo 
para o qual muito contribuiu o CESIS, entidade 
parceira do Graal neste projeto.

Em curso está a elaboração de uma publicação  
sobre práticas bem-sucedidas no Banco de Tempo, 
da qual daremos notícia na próxima edição 
do Trocar Notícias.
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BANCO DE TEMPO NOS MEDIA
O Banco de Tempo continua a ser matéria  
de interesse para os media.

Assim, ao longo deste primeiro semestre, foram 
vários os contactos quer com a rádio, quer com  
a TV e a imprensa escrita.

Logo em janeiro a Agência Lusa entrevistou  
a Eliana Madeira (Graal) e diferentes agências  
do Banco de Tempo, produzindo duas peças, que 
constituíram a base de diversos artigos publicados 
em jornais.

Em fevereiro, a RTP levou o programa “Bom-dia 
Portugal!” ao Terraço do Graal e, aí, realizou 
uma pequena reportagem com a Eliana Madeira. 
Pouco depois, a Teresa Maria Branco foi 
entrevistada na RDP, na Antena 1, no programa 
“Portugal em Direto”.

E, ainda nesse mês, no dia 21, o Banco de Tempo 
esteve, de novo, na TV, agora na RTP 1,  
no programa “Portugal no Coração”, com 
uma participação alargada, pois participaram 
a Margarida Portela e a Daniela Serra em 
representação do Banco de Tempo de St.ª Maria 
da Feira e a Felicidade Lopes, do Banco de Tempo 
do Lumiar, além da Teresa Maria Branco, pela 
Coordenação do Banco Central. 

Foi também publicado um artigo, da autoria 
de Eliana Madeira, sobre “Banco de Tempo: um 
sistema de Trocas Solidárias, na Revista REDE – 
Reflexões (in)Oportunas, editada pela Associação 
In Loco, num número dedicado às moedas sociais. 
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RETRATO DE UM MEMBRO
Pedimos ao Miguel Pinto, elemento da equipa  
dinamizadora e membro do Banco de Tempo  
de Évora que escrevesse sobre si e sobre a sua  
vivência no Banco de Tempo. O texto que se segue 
é da sua autoria.

“Olá, sou o Miguel Pinto, nasci em Évora mas vivi 
na Portela de Sacavém, Loures, até aos 16 anos. 

Tomei conhecimento desde conceito “Banco 
de Tempo” através da minha mãe. Refleti sobre  
os seus princípios e decidi integrá-lo. 

Tenho consciência de que não posso através  
do meu parco contributo, mudar o mundo ou aliviar 
muitas das situações com que sou confrontado 
diariamente mas, não posso cruzar os braços  
e nada fazer.

Sempre acreditei e quero continuar acreditar 
que todos os contributos de solidariedade são 
necessários e só assim a vida terá sentido.

Enquanto criança passei muitas vezes férias 
numa pequena aldeia do Alentejo e recordo como 
todos se ajudavam. A minha avó ajudava a vizinha 
a fazer rissóis e a vizinha ia ajudar a minha avó 
quando ela fazia filhós ou precisava de apanhar 
azeitona. (Quase de uma forma muito semelhante 
ao que hoje se faz no Banco de Tempo).

Este princípio da reciprocidade tocou-me de tal 
forma que hoje faz parte do meu dia a dia.

Há tempos era preciso podar as laranjeiras 
da minha horta, coisa que ninguém da minha 
casa sabe fazer, então solicitei este serviço a 
um membro, sabedor da matéria. As minhas 
laranjeiras estão hoje com um brilho diferente, 
mais viçosas e cheias de rebentos mais 
saudáveis. 

Um dos serviços em que participei e que mais 
prazer me deu foi a limpeza de um jardim que 
parecia abandonado.

As ervas tinham crescido sem pedir autorização. 
As árvores reclamavam a falta de rega e o vento 
tinha-se encarregado de juntar naquele sítio 
quase todas as folhas secas da vizinhança.

É que o Jardim era para a sua dona a menina 
dos seus olhos que ela não pôde tratar de todo, 
impossibilitada por uma partida que a sua saúde 
traiçoeiramente lhe pregou.

Que satisfação sentiu depois!...

No Banco de tempo aprendi que dando um pouco 
do nosso tempo podemos devolver sorrisos, 
alegria e bem-estar, através de soluções práticas 
e adequadas o que proporciona grande satisfação 
de quem o fez e a quem o faz.”
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BALANÇO DA ATIVIDADE DO BANCO DE TEMPO 
EM 2013 
Em seguida apresentam-se os contributos  
das 21 Agências que responderam ao Questionário 
de Balanço de Atividade do Banco de Tempo 
em 2013, cujos resultados foram tratados pelo 
CESIS, Centro de Estudos para a Intervenção 
Social, entidade parceira do Graal no projeto 
Banco de Tempo Ativo: Reforçando Redes 
Sociais Comunitárias, financiado pelo programa 
Cidadania Ativa, através do Mecanismo 
Financeiro do Espaço Económico Europeu 2009-
2014 - EEAGRANTS, gerido pela Gulbenkian.

Estes resultados são úteis para a avaliação 
do funcionamento da Rede Nacional do Banco 
de Tempo, mas não refletem um retrato completo 
da dinâmica desta rede no ano de 2013, uma vez 
que das 29 agências em funcionamento, apenas 
21 Agências – responderam ao Questionário: 
Abrantes, Albufeira, Barcelos, Cascais, Castelo 
Branco, Coimbra, Ermesinde – Valongo, Évora, 
Foz do Douro – Porto, Funchal, ílhavo, Lumiar, 
Murtosa, Penha de França, Ponta Delgada, Lousã, 
Póvoa de Varzim – Basílica, Póvoa de Varzim – 
Agrupamento de Escolas Cego do maio, Quarteira, 
Santa Maria da Feira, Serviços Sociais da CGD - 
Lisboa. 

APROPRIAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

Relativamente ao grau de dificuldade na apropriação 
dos princípios do Banco de Tempo pelos membros, 
conclui-se que o princípio da “obrigatoriedade 
de dar e receber” é aquele que apresenta o maior 
grau de dificuldade de incorporação, seguido 
pelo princípio da “inexistência de troca direta 
de serviços”. 

O princípio da “ausência de dinheiro no sistema” 
foi identificado como o mais facilmente incorporado, 
seguido pelo princípio da “Igual valorização 
do tempo”.

MAIS-VALIAS DO BANCO DE TEMPO 

As agências destacaram como mais-valias mais 
significativas do Banco de Tempo, por um lado, 
o “combater a solidão”, “construir relações sociais 
mais humanas e solidárias” e também “criar 
oportunidades de colaboração entre pessoas 
de várias gerações”. 

Menos relevância foi atribuída à possibilidade 
de “aceder a serviços que, pela sua especificidade 
ou valor dificilmente poderiam ser obtidos 
no mercado de trabalho.

CARACTERIZAÇÃO DOS MEMBROS 

No total das 21 Agências de Banco de Tempo 
que responderam ao Questionário existem 
ligados ao Banco de Tempo 1590 membros, o que 
corresponde a uma média de 75.71 membros 
por Agência. 

As mulheres representam 74% da totalidade dos 
membros do Banco de Tempo. 

Relativamente às idades, a faixa etária com um 
maior número membros é a que se situa nos 
41-50 anos. 

Ao longo de 2013, inscreveram-se 202 novos 
membros no Banco de Tempo.

HORAS TRANSACIONADAS 

Segundo dados das 21 Agências respondentes, 
no ano de 2013 há registo de 4064 horas 
transacionadas. Do número total de horas 
trocadas, 1190 horas correspondem a trocas 
realizadas em grupo. 

ENCONTROS DAS AGÊNCIAS EM 2013 

18 das 21 agências promoveram 96 encontros 
de membros, no ano de 2013. Estes encontros 
contaram com a participação alargada de pessoas 
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das comunidades onde estas agências do Banco 
de Tempo se inserem, contando com um total 
de 684 participantes não membros e 632 membros.

Da análise das expectativas que as agências tinham 
para o ano de 2013 verificou-se que 18 agências 
indicam que o número de participantes em 
encontros de membros ultrapassou claramente 
as suas expectativas.

SERVIÇOS TROCADOS

Os serviços mais trocados no ano de 2013 foram: 
ateliers (trabalhos manuais, leitura, pintura, artes 
plásticas e decorativas), com 874 horas depositadas; 
aulas (informática, línguas, matemática, alfabetização, 
ginástica e pintura), com 800 horas depositadas 
e acompanhamento (para idas a consultas médicas 
e a eventos recreativos e culturais), com 335 horas 
depositadas. 

Da análise das expectativas quanto às trocas 
realizadas verificou-se que 9 agências assinalaram 
que os resultados aproximam-se do esperado, 
porém 8 agências referem que ficaram aquém 
do esperado.

RELAÇÕES INTERNAS

No Questionário de Balanço de Atividade do Banco 
de Tempo em 2013 solicitou-se às agências que 
sinalizassem as opções que melhor descrevessem 
a sua equipa no que se refere aos indicadores: 
dimensão, relacionamento, cooperação e empenho.

Relativamente à dimensão, 13 agências considera 
que a equipa tem uma dimensão adequada. 
No que se refere ao empenho a avaliação é 
bastante positiva, 3 agências indicam que a equipa 
é muito empenhada e 13 que é empenhada. 
O relacionamento entra a equipa foi igualmente 
considerado muito positivo. 

RELAÇÕES COM PARCEIROS LOCAIS 

A maior parte das respostas a propósito 
da colaboração e do apoio prestado pelos parceiros 
locais situa-se entre “moderadamente apoiantes” 

e “muito apoiantes”. O apoio moderado é também  
o indicador mais sinalizado no que se refere à 
colaboração e apoio prestado por instituições locais.

RELAÇÃO COM O BANCO CENTRAL 

As agências analisaram a sua relação com o Banco 
Central caracterizando-a como bastante positiva 
quanto ao apoio e à resposta às solicitações.
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DAQUI E DALI
ABRANTES

No final do mês de abril do corrente ano, a Agência 
do Banco de Tempo de Abrantes ficou afeta ao 
Serviço de Ação Social e a técnica Marisa 
Espadinha passou a assumir a sua coordenação. 

Atendendo a esta reestruturação tornou-se 
necessária a atualização de dados referentes 
aos membros inscritos, pelo que foram todos 
contactados com o objetivo de serem informados 
desta alteração, conhecê-los pessoalmente 
e saber quais os seus interesses (atualmente). 

Neste sentido, a Agência de Abrantes encontra-
-se em fase de acolhimento dos membros que 
pretendem continuar inscritos e de receção das 
respetivas fichas atualizadas. 

ALBUFEIRA

O primeiro semestre de 2014 foi rico em iniciativas, 
destacando-se no dia 29 de maio, o dia da Espiga, 
em que um grupo de membros do Banco de Tempo 
foi até à Fonte de Paderne ao encontro da natureza. 
Neste dia foram registados, em fotografia, alguns 
momentos de “trabalheira” para encontrar papoilas 
e malmequeres que já tinham desaparecido 
ou estavam secos, mas, sobretudo, viveram-se 
momentos de convívio entre as várias gerações 
e de partilha de tempo e saberes. 

Nestes meses as atividades artísticas não 
pararam, tendo incidido especialmente sobre 
a pintura em vidro. Sendo a fotografia outra das 
paixões de alguns dos membros, todas as obras 
produzidas nas atividades artísticas e diversos 
momentos do processo criativo foram sendo 
devidamente fotografados.

AVEIRO - ESGUEIRA

Os primeiros meses da Agência do Banco 
de Tempo de Aveiro – Esgueira, que tem a sua 
sede no Centro Cultural de Esgueira na Junta 
de freguesia de Esgueira, foram de formação 
e aquisição de conhecimentos em Santa Maria 
da Feira, Coimbra e Lisboa, sobre o 
funcionamento das dinâmicas das Agências 
do Banco de Tempo.

Todo o esforço de equipa dinamizadora culminou 
na inauguração desta agência no dia 7 de junho de 
2014, onde se envolveu toda a comunidade local, 
bem como outras agências do Banco de Tempo.

Neste momento a Agência conta já com mais de 
40 membros, que têm trocado serviços entre si, 
tendo sido registados mais de 90 movimentos 
entre os membros. As expetativas da equipa 
dinamizadora desta agência são elevadas, 
acreditando que o futuro que se avizinha será 
muito promissor. 

BRAGA

A agência do Banco de Tempo de Braga, a funcionar 
na Atlas – Cooperativa Cultural e inaugurada em 
2009, encontrou algumas dificuldades de 
animação e dinamização neste seu percurso 
de vida, reiniciando este ano uma nova etapa, 
que se pretende capaz de estimular a confiança 
e a cooperação entre os seus membros. 

Incentivar e melhorar os laços de proximidade e o 
sentido de comunidade, são alguns dos objetivos 
desta Agência.
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Para concretizar estes desafios têm sido 
desenvolvidas algumas ações de formação, sobre 
assuntos da atualidade, animadas por elementos 
do Banco de Tempo, que desta forma oferecem 
os seus saberes, esperando receber em troca 
os saberes e os serviços de outros membros.

No dia 14 de maio, realizou-se um primeiro 
Encontro, serviu para falar do Banco de Tempo, 
dos projetos e perspetivas futuras desta Agência. 
O segundo encontro, concretizou-se no dia 20 
de junho e abordou as “Boas práticas na utilização 
do Homebanking”. O terceiro encontro aconteceu 
no dia 11 de julho e incidiu sobre “Vida Saudável: 
a alimentação e o exercício físico”. O Manuel Moura, 
técnico especialista em sistemas Linux e Instalação 
e Gestão de Redes e o Alexandre Gomes, 
enfermeiro, foram os animadores, respetivamente, 
do segundo e do terceiro encontros. 

Realizou-se ainda, no dia 23 de julho, ao fim 
da tarde, uma caminhada pelo Património Histórico 
bracarense das “Sete Fontes”.

Para além da realização de diversas atividades, 
um dos eixos de intervenção desta agência que 
tem sido reforçado é o trabalho de divulgação em 
vários meios, incluindo as redes sociais, de forma 
a facilitar o contacto dos membros com a agência 
e agilizar as trocas de tempo entre os mesmos, 
mas também para dar a conhecer à comunidade 
os princípios e atividades do BdT, sensibilizando 
para a adesão de novos membros. 

Renovou-se o entusiamo e a confiança neste 
projeto solidário e de enriquecimento humano, 
que se considera fundamental para os tempos 
presentes. 

CASTELO BRANCO

A Agência do Banco de Tempo de Castelo Branco 
destaca neste 1º semestre de 2014, a sua 
participação em diversas atividades, nomeadamente 
no projeto EntrelaçArte, a funcionar todas as 6ª 
feiras,na sede da Associação Amato Lusitano. 

O Entrelaçarte é um projeto de aprendizagem 
que alia o velho croché com uma nova forma 
de expressão artística e interventiva, que pretende 
decorar e colorir os espaços urbanos com os 
materiais que são criados na oficina e está 
presente nas ruas de Castelo Branco durante 
este verão. O grupo encontra-se muito motivado 
neste espaço de partilha e convívio!

COIMBRA

Neste semestre o Banco de Tempo em Coimbra 
registou a inscrição de 2 novos membros. 

As trocas individuais prosseguiram com lições 
de línguas (português e alemão), acompanhamentos, 
apoios domésticos e culinários, massagens, entre 
outras.

A agência colaborou na organização do Encontro 
Regional dos Bancos de Tempo do Centro 
e Norte, que se realizou no Instituto Justiça e Paz, 
em Coimbra. Fora de portas, o Banco de Tempo 
de Coimbra marcou presença na sessão 
de reabertura do Banco de Tempo da Lousã, no dia 
11 de abril, e no ‘Encontro de Sensibilização  
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Comércio Justo e Consumo Responsável: podemos 
fazer a diferença?’ e inauguração do Banco 
de Tempo de Esgueira/Aveiro, a 7 de junho.

ÉVORA

A equipa dinamizadora da Agência do Banco 
de Tempo em Évora salienta, em primeiro lugar, 
a satisfação pela sua Cidade ter sido a escolhida 
para o Encontro Nacional dos Bancos de Tempo 
do ano de 2014. 

Quanto às atividades, desenvolvidas neste primeiro 
semestre, destacou-se a 2ª edição da Feira das 
Trocas da Agência do Banco de Tempo de Évora, 
que decorreu nos dias 10 e 11 de maio. Este 
evento, além de proporcionar aos e às visitantes 
da feira a possibilidade de renovarem o seu 
guarda-roupa, serviu também para o reencontro 
de membros e para momentos de convívio. 

De relevo foi também o piquenique do Banco 
de Tempo, realizado numa manhã do mês de junho, 
aproveitando as frescas sombras, na Azinhaga 
das Cinco Cepas – Canaviais, onde os aromas 
da vegetação se confundem com os cantares 
dos passarinhos.

Outra das atividades significativas neste período 
foi a troca saudável de manjares locais entre 
membros, amigos e familiares e as concertinas, 
que levaram a muitos locais de Alentejo, cantando 
e encantando. Foram momentos de convívio e 
boa disposição constantes e muito gratificantes.

FOZ DO DOURO

A Agência de Banco de Tempo da Foz do Douro, 
em virtude das alterações administrativas com 
agregação da freguesia da Foz do Douro a mais 
duas freguesias e com novo executivo, viveu 
um período de indefinição. Porém, após reuniões 
com o novo executivo, foi aceite a continuidade 
desta Agência.

Neste período de tempoa equipa dinamizadora tem 
estado a preparar o alargamento do campo de ação, 
procurando relançar o projeto. Neste sentido, têm 
sido agendadas reuniões e está a ser pensada 
a criação de uma comissão de acompanhamento, 
pretendendo-se realizar o relançamento da Agência 
em setembro, no polo de Aldoar.

FUNCHAL

Embora com ausência de coordenação a Agência 
do Banco de Tempo do Funchal não parou: a 
equipa nuclear de Porta Aberta continuou a ajudar, 
de forma diversa, a comunidade educativa 
da Escola Jaime Moniz. 

Neste primeiro semestre de 2014, salientam-se 
como atividades do Banco de Tempo a dinamização 
de uma reunião para leitura em voz alta e posterior 
debate de textos escolhidos pelos participantes 
e levada a cabo a rubrica “Nós e os Outros”, 
orientada pelo professor de Filosofia Dr. Rolando 
de Almeida.

Manteve-se a colaboração com as instituições 
e associações de caracter social do Funchal e, 
apesar de tanto mar que separa a Madeira 
ao Continente, a ligação com o Banco Central 
e as outras Agências do Banco de Tempo é uma 
realidade.
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ÍLHAVO

No Banco de Tempo de Ílhavo, fazem-se a visitas 
a doentes, trabalhos de bricolage , podam-se 
árvores e surgem outros pedidos curiosos. No 
passado dia 29 de junho foi solicitado um serviço 
invulgar: assar perto de 300 sardinhas e 150 
carapaus para festejar o S. Pedro, num lar de idosos! 
E lá foram os membros do Banco de Tempo 
prestar mais esse serviço à comunidade local.

LOUSÃ

O ano de 2014 trouxe um novo dinamismo para a 
Agência do Banco de Tempo da Lousã, inaugurada 
em 2008, mas que nos últimos tempos teve um 
período de interregno na sua atividade. 

A 11 de abril de 2014 realizou-se uma sessão de 
esclarecimento e relançamento da Agência do Banco 
de Tempo, que contou com a representação do 
Graal – Coordenação da Rede Nacional do Banco 
de Tempo - através da participação de Eliana 
Madeira, para informar e esclarecer os presentes 
acerca dos princípios, atividades, oportunidades  
e possibilidades que a iniciativa do Banco de 
Tempo oferece.

A Ativar, nesta fase de relançamento da Agência 
do Banco de Tempo da Lousã, tem uma elevada 
expectativa quanto aos apoios do Agrupamento 
de Escolas da Lousã e da Autarquia, para a criação 
de respostas novas e inovadoras que permitam 
que a comunidade da Lousã, partilhando recursos 
e tempo, encontre no Banco de Tempo sentido para 
o fortalecimento das relações entre as pessoas 
e recupere os valores da vizinhança e entreajuda.

LUMIAR

Inaugurou-se, no dia 20 de abril, a exposição 
de fotografia “O Tempo”, no foyer do auditório 
da Biblioteca Orlando Ribeiro. A sessão 
de inauguração contou com a presença 
do presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, 
Dr. Pedro Delgado Alves. 

A exposição “O Tempo”, composta por 28 fotografias, 
foi inaugurada no Encontro Internacional 
do Banco de Tempo, que teve lugar em junho 
de 2012, na Culturgest e tem circulado por vários 
Bancos de Tempo do País: passou por Cascais, 
Lousã, Coimbra, Albufeira, Castelo Branco, Póvoa 
de Lanhoso, Valongo, Funchal e Santa Maria 
da Feira.

PONTA DELGADA

Das iniciativas realizadas neste período de 2014, 
a Agência do Banco de Tempo de Ponta Delgada 
destacou a do Trilho Pedestre, atividade que já 
vem sendo habitual. 

Esta atividade decorreu no passado dia 28 
de junho e este ano incidiu no “Atalho dos 
vermelhos”, com paisagens únicas. Este trilho, 
sendo um circuito fechado, tem início e fim na 
freguesia dos Mosteiros, passando pelo lugar de 
João Bom. Foi um passeio com uma duração de 3 
horas, que contou com a presença de cerca de 30 
participantes, entre membros e amigos do Banco 
de Tempo.
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PORTELA

Com a chegada das férias, a Agência do Banco 
de Tempo da Portela começa a sentir o ”apelo” 
de um pouco de descanso. Ao longo dos meses, 
várias crianças e jovens foram apoiados nos 
estudos desde o 1º ano ao 9º ano, nomeadamente 
nas disciplinas de Português e de Matemática. 
Uma pessoa adulta teve aulas de escrita e de 
interpretação da língua portuguesa.

Dos diversos serviços que foram sendo trocados, 
destacam-se:

- As artes, cujas atividades se centraram na costura: 
talegos alentejanos, capas de revistas, prendas 
de aniversário (ímanes de frigorífico e bases 
de copos), capas para garrafas de água e capas 
para cartões de agradecimentos. Iniciou-se ainda 
a costura criativa, na vila de Moscavide, agora 
integrada na nova freguesia de Moscavide e Portela.

- As aulas de meditação, astrologia e iniciação 
a computadores ocuparam muitas horas dos 
membros do Banco de Tempo. É ainda de referir 
o tempo dedicado por um membro a ensinar várias 
pessoas a usar o tempo.

A nível de atividades de intervenção comunitária, 
assumiu grande escala a seleção de roupas e de 
alimentos, assim como a arrumação e distribuição 
a todos aqueles que delas necessitaram. Foram 
também de relevo, os serviços de apoio domiciliário, 
companhia para eventos, para compras e para 
atenuar a solidão. Outras das iniciativas, que tem 
envolvido diversos membros do Banco de Tempo 
e que já vêm sendo habituais, têm sido as 
caminhadas procurando uma vida mais saudável.

PÓVOA DO LANHOSO

Em retrospetiva das atividades do 1º semestre 
de 2014 a Agência do Banco de Tempo da Póvoa 
do Lanhoso destaca a dinamização de uma sessão 
de apresentação do Banco de Tempo, no dia 
9 de junho. Esta sessão foi dirigida a pessoas 
beneficiárias do projeto ESPECIAL.MENTE, 
cuja entidade promotora é o município da Póvoa 
de Lanhoso. Este projeto apoia pessoas que 
manifestam dificuldades a nível mental (situações 
de inadaptação por motivos de depressão, luto, 
desemprego, ansiedade, entre outras).

Nestes quadros, é importante a promoção 
de espaços de partilha e de relação interpessoal 
e institucional e, simultaneamente, de entreajuda.

Por se considerar que estas dimensões podem 
ser trabalhadas no âmbito do Banco de Tempo, 
enquanto contributo para a vida quotidiana 
e o bem-estar pessoal, dos/as beneficiários/as 
daquele projeto, foi realizada a referida sessão 
de informação, apresentação e sensibilização, 
no sentido de informar e captar elementos para 
o Banco de Tempo, dando-se também a conhecer 
enquanto um recurso de que a população pode 
dispor em seu benefício pessoal, mas também 
da restante comunidade, que todos constroem 
e para a qual devem contribuir.

PÓVOA DE VARZIM – BASÍLICA

Estes meses iniciais do ano 2014 foram ricos 
em atividades, destacando-se diversos momentos 
de mobilização de membros: a 10 de fevereiro 
realizou-se o almoço de confraternização dos 
elementos participantes nas “Vendas de Natal; 
no dia 8 de março celebrou-se o 11º aniversário 
desta agência do Banco de Tempo, com Missa 
e Jantar no salão dos Jesuítas, onde estiveram 
presentes 33 pessoas, entre membros e amigos 
do BdT; na 6ª Feira Santa um grupo de membros 
organizou-se para realizar uma celebração 
da Via-Sacra na Basílica do Sagrado Coração 
de Jesus; e já em junho, no dia 23, realizou-se 
uma sardinhada no salão e parque da Basílica 
do Sagrado Coração de Jesus. Foi um momento 
de convívio e partilha muito animado, que contou 
com a participação de 58 pessoas!
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QUARTEIRA

Na mesma linha de atuação que orienta 
o espírito de partilha entre os seus membros, 
de cooperação com o Banco Central e diversas 
entidades locais, e de promoção de iniciativas 
dirigidas e com o envolvimento da comunidade 
quarteirense em geral, o Banco de Tempo de 
Quarteira, desenvolveu/participou nas seguintes 
atividades: reuniões mensais de membros 
do Banco de Tempo; “Encontro de Poesia” para 
assinalar o Dia Mundial da Poesia; reuniões 
do Núcleo Executivo da Rede Social do Município 
de Loulé, colaborando ativamente na elaboração 
do Diagnóstico Social deste Concelho.

O Banco de Tempo de Quarteira co-organizou 
o Encontro do Sul sobre “Comércio Justo/Consumo 
Responsável: Podemos Fazer a Diferença?”, em 
colaboração com o Banco de Tempo de Albufeira, 
com o Graal e com o CIDAC.

Este primeiro semestre de 2014 foi ainda marcado 
pela comemoração dos 11 anos de vida do Banco 
de Tempo de Quarteira

SANTA MARIA DA FEIRA

A Agência do Banco de Tempo da Feira foi 
formalmente inaugurada no dia 17 de janeiro deste 
ano e tem vindo a crescer, tendo, no final do 1º 
semestre de 2014 , quase 150 membros. As trocas 
têm vindo a aumentar e o entusiasmo é grande!

Realizaram-se quatro Encontros de membros, 
cada um com temáticas diferentes: o primeiro foi 
dedicado à temática “Team Building”, havendo 
espaço para a realização de vários jogos de 
coesão de grupo; no segundo realizou-se uma 
caminhada de cerca de 7kms designada por “rota 
do castelo”; o terceiro encontro constou de uma 
mostra de serviços, organizada em 3 mesas: 
a da Culinária, a das Artes Florais e a dos Bordados 
e outro artesanato. Houve ainda demonstrações 
de danças (merengue, cha-cha-cha e valsa) 
e uma sessão de fisioterapia, outras terapias 
de bem-estar e Coaching. No último encontro 
realizou-se um divertido piquenique partilhado, 
com cozedura da tradicional boroa de milho, 
no forno do Banco de Tempo. Houve ainda espaço 
para danças e jogos tradicionais: jogo da malha, 
corrida de sacos, etc...

Promoveram-se também colóquios e palestras 
para a sensibilização para o cancro da mama, 
ovários e doenças da próstata, em colaboração 
com a Liga Portuguesa Contra o Cancro. 
Realizou-se igualmente um Colóquio sobre 
o tema “ A vida de uma Portuguesa na Palestina - 
mitos e factos”.

Depois da exposição “Quem vê corações” de Isabel 
Leal, apresentada ao público no dia da inauguração 
da Agência do Banco de Tempo, inaugurou-se 
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a exposição “ O Tempo” e teve ainda lugar uma 
outra sobre a temática “Transições”, desafiando 
a olhares atentos aos cenários que se encontram 
no caminho. 

SÃO JOÃO DA MADEIRA

A Agência do Banco de Tempo de São João 
da Madeira foi inaugurada no dia 25 de abril de 
2014 e está a laborar em pleno. Conta com quase 
40 membros a realizar trocas, quer individuais 
quer em grupo. 

Nestes primeiros meses de existência foram 
organizados dois eventos e criados dois grupos 
de atividades: o “Alinhavar o Tempo”, oficina  
de trabalhos de crochet, tricot, bordados, costura, 
etc., e o “Caminhar o Tempo”, dedicado ao exercício 
físico. 

Está a organizar-se um piquenique, previsto para 
setembro, destinado aos membros, para que 
se conheçam melhor e para estimular as trocas 
de serviços.


