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NOTA DE ABERTURA

Caríssimos amigos  e amigas do Banco de Tempo,

Neste Trocar Notícias procuramos dar conta do que de mais relevante aconteceu, durante o 
segundo semestre de 2014, no Banco de Tempo em Portugal.

Descrevemos, em linhas gerais, o Encontro Nacional que realizámos em novembro e partilhamos 
uma síntese das conclusões a que chegámos coletivamente. Falamos de outros encontros e 
participações em iniciativas promovidas por outras organizações.

Fazemos também uma retrospetiva e balanço do projeto Banco de Tempo Ativo que terminou 
recentemente e que permitiu avanços e deixou marcas positivas no Banco de Tempo em Portugal!
Ainda neste trocar Notícias apresentamos, com enorme gosto, o retrato de membro de Maria do 
Carmo Araújo.

Como habitualmente, na secção Daqui e Dali, partilhamos um pouco do que foi acontecendo 
nesta realidade plural, dinâmica e mutável que é o Banco de Tempo.

Resta-nos desejar um bom ano de 2015 e que com ele se amplie a nossa capacidade de construir, 
dentro e fora do Banco de Tempo, futuros alternativos.

Um abraço da equipa do Banco Central.
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ENCONTRO NACIONAL DO BANCO DE TEMPO NO OUTONO

Uma vez mais realizou-se no Terraço do Graal, 
no passado dia 28 de novembro, o Encontro 
Nacional do Banco de Tempo no outono.

Contámos com a participação de 35 pessoas, 
estando representadas as seguintes agências 
do Banco de Tempo: Aveiro, Esgueira, Braga, 
Cascais, Coimbra, Évora, Funchal, Lumiar, Portela, 
Quarteira, Santa Maria da Feira, São João da 
Madeira, Valongo e Funchal. Estiveram presentes 
também pessoas ligadas à Câmara Municipal de 
Moura, onde está a nascer uma nova agência!

Na sequência da apresentação dos e das 
participantes, onde cada pessoa foi convidada 
a apontar o que mais gosta na sua terra, os e 
as representantes das agências partilharam o 
que, no momento atual, lhes “carrega” e, pelo 
contrário, lhes “descarrega as baterias” no Banco 
de Tempo. 

O que mais carrega as baterias relaciona-se com 
a perceção de que o Banco de Tempo é útil e cria 
laços significativos entre os membros. O que mais 
descarrega as baterias é a escassez de pedidos e 
a pré-disposição de alguns membros apenas para 
dar e não para receber tempo. E foi precisamente 
em torno do que “descarrega as baterias” que  
organizámos a nossa reflexão coletiva: em conjunto, 
explorámos as causas e consequências da  
resistência de alguns membros em fazerem pedidos 
que são, muitas vezes, menos frequentes e menos 
espontâneos do que desejaríamos. Neste processo, 

utilizámos uma árvore, como metáfora: as causas 
foram inscritas nas raízes e as consequências nas 
folhas. A síntese das conclusões a que chegámos 
coletivamente poderão ser lidas na página seguinte.

Seguiu-se um agradável almoço. Houve tempo 
para um convívio muito animado que permitiu que 
nos conhecêssemos melhor e ficássemos a saber 
mais sobre o que se passa no Banco de Tempo.

Houve ainda oportunidade, neste Encontro para, 
em grupo, procurarmos soluções e estratégias 
para reduzir essa inércia em pedir tempo que é 
partilhada por muitos membros do Banco de Tempo.
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De seguida, revisitámos a primeira fase do projeto 
“Banco de Tempo e Comércio Justo: Reforçando 
outras Economias”, financiado pelo Camões IC 
e desenvolvido em parceria com o CIDAC (Centro 
de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar 
Cabral). Perspetivámos também a fase II do projeto, 
na qual daremos continuidade aos processos 
de reflexão e aprendizagem sobre alternativas 
económicas, Comércio Justo e Consumo 
Responsável que iniciámos na fase I do projeto.  
Mais concretamente, prevemos, para esta fase II, 
2 oficinas de formação, dirigidas a equipas 
dinamizadoras locais e 6 comemorações do Dia 
Mundial do Comércio Justo, nas quais contamos  
envolver membros e comunidades ligadas ao Banco 
de Tempo. Investiremos também na conceção 
de instrumentos de apoio à sensibilização sobre 
as temáticas do Projeto: publicaremos artigos, 
1 vídeo sobre Consumo Responsável, fichas 
pedagógicas e um instrumento de análise crítica 
dos consumos pessoais e institucionais. Neste 
Encontro selecionámos, em grupo, quatro temas  
do Consumo Responsável que trabalharemos 
nesta segunda fase do projeto e que foram os 
seguintes: produtos alimentares, água/eletricidade, 
vestuário e saúde.

Contou-se ainda no Encontro com a intervenção 
de Andreza Salgueiro que partilhou, com o grupo, 
a experiência de viver 1 ano, 11 dias, 1 hora e 1 
minuto, com 1111 euros e muitas trocas. No final, 
os 11 livros que a Andreza entregou ao Banco 
de Tempo foram trocados por uma visita guiada 

a Loulé, um belíssimo saco bordado de Évora, 
pelo livro “O Principezinho” e por um cartão com 
viagens de metro, entre outros!

Fazemos um balanço muito positivo deste Encontro  
que permitiu aprofundar o conhecimento mútuo e 
o reencontro das equipas dinamizadoras do Banco 
de Tempo. Foi também um espaço rico do ponto de 
vista da aprendizagem e da partilha de experiências.

CONCLUSÕES DO ENCONTRO NACIONAL 
DO BANCO DE TEMPO NO OUTONO 

A vitalidade do Banco de Tempo depende, em 
larga medida, dos pedidos de serviços feitos pelos 
seus membros: são os pedidos que desencadeiam 
as trocas solidárias e, no limite, se estes não 
existirem, pouco acontece no Banco de Tempo!

A escassez de pedidos constitui-se, assim, como 
uma ameaça ao bom funcionamento do Banco 
de Tempo e a inércia dos membros, no que se 
refere aos pedidos, é sem dúvida um dos maiores 
desafios que se coloca à maioria das equipas 
dinamizadoras locais. 

Foi por este motivo que analisámos coletivamente 
a raiz deste problema! Ao longo deste texto 
procuraremos evidenciar as razões que explicam 
ser comum o seguinte padrão de comportamento:  
há membros do Banco de Tempo que se inscrevem  
e esperam (passivamente) que sejam solicitados 
os seus serviços. Disponibilizam o seu tempo, mas 
não pedem o tempo dos outros para si mesmos.
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Querer dar sem receber

Concluímos que, em alguns casos, a “inércia” 
em fazer pedidos está relacionada com o facto 
de alguns membros não estarem efetivamente 
disponíveis e interessados em receber o tempo  
de outros. Querem, à semelhança do que 
acontece no trabalho voluntário, dar o seu tempo, 
de forma desinteressada, sem receber nada em 
troca. Será importante nestes casos renegociar 
expectativas ou reencaminhar as pessoas para  
outras iniciativas solidárias, dado que o Banco  
de Tempo assume a reciprocidade como princípio 
estruturante: aqui todos são chamados a dar e a 
receber tempo, a alternar os papéis de agentes  
e beneficiários de atos solidários. 

Ideologia individualista

O individualismo, hoje claramente inscrito na cultura 
ocidental, foi também considerado como um fator 
explicativo da resistência de alguns membros em 
fazerem pedidos. Atualmente, as pessoas desejam  
ser autónomas, autossuficientes, capazes de resolver 
os seus problemas sem precisarem de contar com  
os outros. Neste quadro de valores, procurar ajuda 
para si mesmo, assumir explicita ou implicitamente  
que precisamos dos outros, gera, em muitas 
pessoas, sentimentos de fraqueza, inadequação 
e até vergonha. 

Importa pois, no Banco de Tempo, pararmos para 
analisar criticamente esta armadilhada ideologia da 
autonomia e do individualismo e aprendermos a 
pedir e a aceitar ajuda, numa lógica de interdepen- 
dência que humaniza as relações e nos enriquece 
como pessoas.

Medo de incomodar

O medo de sobrecarregar e de incomodar poderá 
também explicar a inibição de alguns membros 
em pedir, a outros, serviços. Importa passar a 
mensagem que estes medos fazem pouco sentido, 
tendo em conta que no Banco de Tempo os 
membros podem não aceitar os serviços que lhes  
são solicitados e, por outro lado, se oferecem para 

serviços que realizam com gosto e não com sacrifício. 
Importa lembrar que ao pedir serviços a um membro 
estamos a dar-lhe a possibilidade de realizar algo 
que gosta e de ganhar tempo para si.

Desconfiança

De acordo com a opinião de alguns participantes 
no Encontro Nacional a desconfiança poderá 
inibir alguns membros de fazerem pedidos, 
sobretudo em sociedades em que o anonimato é 
a regra e os níveis de desconfiança interpessoal 
são acentuados. Importa, nestas situações criar 
oportunidades que promovam o conhecimento 
mútuo, a cooperação entre os membros e investir  
quotidianamente na criação de um clima de confiança 
que propicie a emergência dos valiosos pedidos!
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CONSUMO, LOGO SOU?
Devemos viver para consumir, ou consumir para 
viver? O advento da Sociedade de Consumo não 
deixou muitas dúvidas sobre o que o sistema  
económico espera de nós: viver para consumir,  
sempre mais, cada vez mais cedo. Para o efeito, os 
apóstolos da ideologia consumista desenvolveram 
métodos que visam criar e estimular necessidades 
e desejos permanentes de consumo que permitem 
alimentar e manter um sistema que se revela,  
de maneira cada vez mais óbvia, insustentável  
do ponto de vista ambiental, social e cultural. 

Serge Latouche, pensador da teoria do decrescimento, 
um movimento que se opõe à sociedade de 
consumo e defende um modo de vida mais frugal, 
menos “energívoro”, mais respeitador do meio 
ambiente e da justiça social, evoca três elementos 
fundamentais que permitem manter altos níveis 
de consumo.

− A publicidade, um estímulo omnipresente em 
quase todas as dimensões da nossa vida, 
que além de promover as qualidades de um 
produto o associa a valores ou atitudes 
(a liberdade, a competição, a rebeldia...), 
a características valorizadas (a beleza, 
a virilidade...) ou a estatutos sociais e a 
ostentação (riqueza, nível de educação...),  
jogando com os sentimentos de pertença ou, 
sobretudo, de vontade de pertença a certos 
grupos. Consumo, logo sou o que a publicidade 
disse...

− A obsolescência programada, princípio que 
visa encurtar, de várias maneiras, a vida útil 
de um produto, de modo a acelerar o seu ritmo 
de substituição. São várias as situações 
que implicam a compra de um novo produto: 
ausência de peças sobressalentes para 
consertar (ou o seu preço exorbitante que 
torna “mais vantajoso comprar de novo do que 
arranjar”), a descontinuidade dos consumíveis 
(como tinteiros para uma impressora que ainda 
funciona, ou baterias e carregadores para 
telemóveis ou computadores) e, em casos 
extremos, fragilidades ou defeitos  

voluntariamente introduzidos em aparelhos 
para que avariem após um certo período 
de utilização.

− O crédito ao consumo, sob as suas várias 
formas, que permite aos consumidores ter 
acesso a bens e serviços que não poderiam 
pagar doutra forma, mantendo um ritmo de 
consumo desligado das reais possibilidades 
aquisitivas das pessoas, e conduzindo em 
muitos casos ao sobreendividamento.

Num contexto de erosão do tecido social, em 
que o individualismo reina, estes três elementos 
encontram uma aceitação passiva por parte das 
populações e conseguem efetivamente colocar o 
consumo no centro das nossas vidas e das nossas 
estratégias de satisfação de desejos. O consumo 
como vetor de felicidade, efémera...

Os impactos deste consumo desenfreado são 
avassaladores. Do ponto de vista ambiental,  
a montante, as necessidades de matérias-primas 
e de energia sempre crescentes, associadas às 
emissões poluentes, esgotam os recursos naturais. 
A jusante, a produção de lixo também satura o 
planeta. Os impactos negativos também se 
manifestam na área social e dos direitos humanos, 
pois a procura de custos de produção sempre mais  
baixos implicam estratégias de deslocalização que 
geram desemprego de um lado, e frequentemente, 
exploração laboral nos países de relocalização 
das indústrias. Do ponto de vista cultural,  
as produções globalizantes também induzem  
uma erosão das particularidades: gastronómicas, 
do vestuário, das produções artísticas, etc.

Perante este estado da arte, particularmente 
inquietante, os consumidores e consumidoras 
podem fazer muito, mas a maioria de nós não 
tem consciência do seu poder efetivo na alteração 
dos modelos que nos regem. Neste sentido, a 
reapropriação por parte dos cidadãos e das cidadãs 
do seu poder de compra, enquanto poder  
de transformação social, é uma aposta fundamental 
para o nosso futuro coletivo. 
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Interrogar os atores económicos sobre a origem 
dos produtos, as condições laborais que sustentam 
a sua produção, os impactos ambientais que 
provocam a montante e a jusante da cadeia 
comercial é um passo importante para fazer opções, 
mas não é menos importante interrogarmo-nos 
a nós próprios sobre as motivações que nos levam 
a comprar algo.

Conhecendo a realidade e tendo presente os 
processos que nos levam a consumir, podemos ir 
à procura de alternativas que contrariam as lógicas 
dominantes do consumismo e dos seus impactos 
negativos sobre as pessoas, as sociedades e 
sobre o planeta. A lista de sugestões que se segue 
pode ajudar a lançar uma reflexão sobre estas 
questões, sem ter a pretensão de ser exaustiva: 

Pensemos nas razões porque compramos...
• porque necessitamos? 
• porque outras pessoas compram, ou têm?
• porque está na moda?
• para afastar problemas ou momentos menos  
  bons?
• por impulso?
• porque vimos/ouvimos na publicidade?
• …....? 

Pensemos nos nossos critérios de consumo: 
compramos...
• o que é mais barato?
• a partir da verificação e da escolha das  
  proveniências dos produtos?
• produtos de circuitos comerciais curtos?
• produtos ecológicos, biológicos?
• produtos do Comércio Justo?
• nas lojas mais pequenas, locais?
• só nas grandes superfícies?
• o que é mais bonito?
• o que tem mais qualidade?
• …....? 

E já agora: de que qualidade falamos?
• social?
• ambiental?
• para a saúde?

• estética?
• ….....? 

Estamos habituados/as a...
• ler as etiquetas para conhecer as proveniências  
  dos produtos?
• informar-nos sobre as condições de trabalho dos  
  e das produtores/as?
• escolher as embalagens menos poluentes e que  
  produzem menos lixo?
• procurar ativamente os produtos com cujo tipo  
  de qualidade nos identificamos mais?
• conhecer e preferir os produtos alimentares de  
  cada estação do ano?
• comprar em vários sítios, complementares,  
  em vez de tudo num só sítio, geralmente uma  
  grande superfície?
• reutilizar, reciclar, restaurar, de alguma forma,  
  o que já não usamos?
• …......? 

Estamos na fase de reduzir o consumo...
• por razões económicas?
• porque não precisamos de tanto?
• porque o planeta não aguenta um tal nível 
  de gasto de recursos, nem de lixo?
• para não contribuir para o aumento das  
  desigualdades sociais?
• para evitar os desperdícios?
• …......? 

Gostaríamos de...
• conhecer melhor quem produz o que comemos,  
  vestimos, utilizamos...?
• compreender a sério os mecanismos de produção,  
  de transformação dos produtos?
• perceber como funciona a cadeia comercial, a  
  vários níveis: local, regional, nacional, internacional?
• descobrir que papel podemos ter, socialmente  
  falando, como consumidores/as?
• sermos capazes de mudar de hábitos que não  
  nos fazem sentido?
• partilhar com outras pessoas novas ideias 
  e práticas?
• …....? 
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É interessante reler esta lista, pensando no consumo 
institucional, pois todas as organizações, publicas 
ou privadas, são também consumidoras e podem 
também, por um lado alimentar um sistema que 
revelou a sua insustentabilidade ou, por outro, 
contribuir para que a situação melhore. 

Nestes processos de mudança, é importante que 
a culpabilidade não seja o motor, mas sim o 
entusiasmo, a curiosidade, o prazer de retomar 
o poder num aspeto das nossas vidas que foi 
suavemente confiscado. Nem sempre é possível 
mudar tudo, não existem alternativas para todas  
as dimensões do nosso consumo, ou para muitas 
pessoas certas alternativas não são economicamente  
acessíveis, mas cada passo neste sentido, multiplicado 
pelos milhões de consumidores e consumidoras 
que somos pode surtir grandes efeitos e assim 
provocar uma mudança mais profunda para 
um modelo de vida que não hipoteca o futuro.
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OUTROS ENCONTROS NO BANCO DE TEMPO
FORMAÇÃO INICIAL 

No passado dia 31 de outubro, reuniram-se, 
no Terraço do Graal, 15 pessoas interessadas 
em aprofundar o seu conhecimento e abrir novas 
agências, para participar na formação inicial  
do Banco de Tempo. Contámos com uma grande 
variedade geográfica, desde Lisboa, Portela, Beja, 
Cascais, Lousã e Fernão Ferro.

A formação foi uma oportunidade para aprender, 
partilhar ideias e encontrar respostas para os 
desafios inerentes à constituição de uma nova 
agência do Banco de Tempo.

WORKSHOP LIDERANÇAS PARTILHADAS  
E INTERVISÃO

No passado dia 7 de outubro realizou-se, no Terraço 
do Graal, a ação de formação “Lideranças 
Partilhadas e Intervisão”, facilitada por Marijke 
de Koning. A ação é desenvolvida no âmbito do 
Projeto Banco de Tempo Ativo: Reforçando Redes 
Sociais Comunitárias (EeeaGrants/Gulbenkian).

Esta formação foi bastante participada, tendo estado 
presentes 28 pessoas de diversas proveniências 
geográficas. Houve espaço para a conceptualização, 
para o debate e para partilha de experiências.

AGENDA DOS PRÓXIMOS ENCONTROS 

Formação inicial do Banco de Tempo:  
25 de fevereiro, no Terraço do Graal, em Lisboa

Encontro Internacional do Banco de Tempo:  
19 e 20 de junho, em São João da Madeira  
e Santa Maria da Feira.

Para mais informações visite o nosso site em 
www.bancodetempo.net
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BANCO CENTRAL
XVI FORUM (NACIONAL) ECUMÉNICO 
DA JUVENTUDE 

O Banco Central foi convidado a dinamizar 
um workshop, no âmbito do XVI Fórum Nacional 
Ecuménico da Juventude, que teve lugar em 
Coimbra, no dia 15 de novembro. Foram a Natália 
Cruz e a Teresa Patrício (Graal e Agência do Banco 
de Tempo de Coimbra) que dinamizaram aquele 
workshop que contou com a participação de 25 
jovens que se mostraram interessados e curiosos 
em relação ao Banco de Tempo.

EXPOSIÇÃO “WE TRADERS – TROCA-SE 
CRISE POR CIDADE”

Sob o mote “troca-se crise por cidade”, foi 
inaugurada no passado dia 3 de outubro, a 
exposição We Traders, após ter estado presente  
em Madrid, Turim e Berlim. A exposição, que teve 
lugar na LX Factory, terminou no dia 2 de novembro, 
tendo apresentado, de forma interativa, diversas  
iniciativas e projetos de artistas, designers, arquitetos, 
ativistas e de muitos outros cidadãos e cidadãs.

O Banco de Tempo foi convidado a colaborar com 
esta iniciativa: montámos uma pequena exposição, 
apresentando o conceito Banco de Tempo e alguns 
testemunhos de membros. Francisco e Karina 
Muller construíram e ofereceram uma ampulheta, 
onde os e as visitantes eram convidados a indicar, 
na parte de cima, os serviços que pretendiam dar 
e, na parte de baixo, os que queriam receber.

Também no âmbito desta Exposição, no dia 17 
de outubro, ao fim da tarde, teve lugar uma 
conversa animada sobre o Banco de Tempo onde, 
para além de representantes da Coordenação 
Nacional do Banco de Tempo, contámos com  
o contributo de Irene Santos (agência de Cascais) 
e Irene Freitas e Silva (agência do Lumiar).

LANÇAMENTO DO BELIVRO 

O Banco Central foi convidado para o lançamento 
do primeiro livro de Andresa Salgueiro, intitulado 
“Belivro: Ler e ser 11% feliz!”, que se realizou em 
Lisboa, no passado dia 1/11, pelas 11h11.

O convite trazia o aviso de serem necessários 
cartões de visita, caneca e guardanapo.

Durante  o lançamento seriam entregues ao Banco 
de Tempo 11 Belivros, para virem a ser trocados 
por outros tantos tempos ou coisas que seriam 
úteis à Andresa, como, por exemplo, uma hora 
de companhia, para promover um evento, colar 
um cartaz, etc.

E de que trata o “Belivro”? Relata a aventura que 
a autora viveu durante 1 ano, 11dias, 11 horas e 1 
minuto com 1111€ e recorrendo apenas a trocas.
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COLABORANDO COM O BANCO CENTRAL

Rita Bernardo e Patrícia Silva estão a frequentar 
o Mestrado em Ciências da Educação, com 
especialização em Formação de Adultos,  
no Instituto de Educação da Universidade  
de Lisboa. Nesse âmbito, estão a fazer o seu 
Estágio Curricular no Graal e têm colaborado  
em diferentes atividades do Banco de Tempo.  
Nas linhas que se seguem falam-nos dessa  
sua experiência.

“Enquanto estagiárias do Graal, que já tínhamos 
ouvido falar do Banco de Tempo, temos agora 
plena noção de que foi o convívio direto com 
membros de Agências que nos levou a perceber 
o conceito, os princípios e a importância do 
Banco de Tempo numa sociedade ainda muito 
mercantilista.

Dos Encontros que presenciámos, percebemos 
que as relações entre membros ultrapassam os 
momentos de trocas. Em alguns casos é muito 
claro que persistem práticas de boa vizinhança, 
laços de amizade e entreajuda e que, para muitos, 
o Banco de Tempo é já uma “segunda família”.

Como pessoas que acreditam na Educação fora 
dos muros da escola, o Banco de Tempo surge 
para nós como um contexto aberto a todos e a 
todo o conhecimento, onde a arte de cada um é 
vista como uma fonte de sabedoria. Todos juntos 
representamos diferentes papéis: ensinamos e 
aprendemos simultaneamente”. 
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BALANÇO DO PROJETO BANCO DE TEMPO ATIVO
Chegou ao fim o projeto Banco de Tempo Ativo:  
Reforçando Redes Sociais Comunitárias, 
desenvolvido em parceria pelo Graal e o CESIS - 
Centro de Estudos para a Intervenção Social, com 
o apoio financeiro do  programa Cidadania Ativa, 
através do Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu 2009-2014 - EEAGRANTS,  
gerido pela Gulbenkian. Este projeto criou condições 
para o efetivo reforço da divulgação do Banco 
de Tempo: desenvolvemos um novo site, passámos 
a utilizar com regularidade 2 redes sociais (twitter 
e facebook) e elaborámos uma publicação que 
intitulámos “A Experiência do Banco de Tempo 
em Portugal: Tecendo Sentidos e Mudanças”.

Procurámos transmitir ideias-chave e as mais-valias 
trazidas pelo Banco de Tempo nesta publicação 
que está disponível em: http://ww.bancodetempo.
net/files/BdTAtivo2_pagDupla%20(2).pdf. 

Para a elaborarmos, realizámos 22 entrevistas a 
equipas dinamizadoras locais do Banco de Tempo.
Contámos com os valiosos contributos das agências  

de Abrantes, Albufeira, Aveiro, Braga, Cascais, Castelo 
Branco, Coimbra, Évora, Foz do Douro, Funchal, 
Ílhavo, Lousã, Lumiar, Corroios, Portela de Sacavém,  
Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Quarteira, 
Santa M.ª da Feira, São João da Madeira, Serviços 
Sociais da Caixa Geral de Depósitos e Valongo. 
A publicação reúne, assim, narrativas, relatos, 
testemunhos de pessoas que diariamente refletem  
e constroem o Banco de Tempo. Os processos 
de auscultação e redação foram exigentes, mas 
muito gratificantes e grande a nossa satisfação com 
as muitas reações positivas que temos recebido.

Com o precioso apoio do CESIS introduzimos, 
ao longo deste projeto, melhorias nos processos 
de avaliação e temos um novo instrumento de 
“balanço da atividade anual do Banco de Tempo”, 
já aplicado no Balanço do ano de 2013. Foi também 
no âmbito deste projeto que desenvolvemos a nova 
plataforma de gestão dos dados do Banco de 
Tempo que está já ser utilizada por 15 agências. 
Elaborámos um manual de apoio à sua utilização 
e realizámos 3 ações de formação tendo em vista 
a capacitação dos e das participantes para usarem 
esta plataforma (em Coimbra, Lisboa e Quarteira). 
Realizámos outras 2 ações de sensibilização: uma 
sobre comunicação, em Évora, e outra sobre 
Lideranças Partilhadas e Intervisão, no Terraço 
do Graal. A adesão a estas ações de formação 
superou as nossas melhores expectativas: 
participaram 108 pessoas e foram avaliadas muito 
positivamente por quem nelas participou.

O projeto teve a duração de apenas um ano, mas 
permitiu a concretização de uma série de planos 
antigos. Estamos contentes com isso e faremos  
o que estiver ao nosso alcance para manter o Banco 
de Tempo Ativo!
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RETRATO DE UM MEMBRO
Há várias edições do Trocar Notícias que temos 
desafiado a Maria do Carmo Araújo, uma figura 
incontornável quando se pensa no Banco de Tempo 
e, em particular, na agência Jaime Moniz - Funchal. 
É o seu testemunho, na primeira pessoa, que temos 
a alegria de partilhar convosco, nas linhas que  
se seguem.

“Pouco tempo antes de uma cirurgia à mama, 
tomei conhecimento do Projeto Banco de Tempo, 
através de um artigo da Dr.ª Margarida Santos, na 
Revista do D. N. de Lisboa, em 2002. No hospital, 
reli o texto e senti-me extremamente cativada por 
este tipo de solidariedade nova.  

Com colegas/amigas, demos os passos necessários 
para estabelecer uma Agência no Funchal, mais 
precisamente focada na Comunidade Educativa 
da Escola Secundária Jaime Moniz. 

Nos 11 anos de vida da Agência do Funchal - Jaime 
Moniz, o Banco de Tempo tem sido sempre  
importante na minha vida. Recordo momentos muito 
bons com profundidade de encontros, convívio e 
cultura, em passeios, visitas de estudo, conferências, 
leitura em voz alta, conversas à solta, bricolage 
e culinária. De salientar, os encontros anuais com 
o Padre José Tolentino Mendonça, que reuniam 
muita gente no Convento de Santa Clara, para 
a “Abordagem da leitura da Bíblia”.

Também a cooperação com instituições e associações 
de cariz social da Região da Madeira, deu-me 
a oportunidade de conhecer e conviver com 
pessoas “maravilhosas” com quem aprendo todos 
os dias. 

Referindo-se às trocas que faz no Banco de Tempo, 
Maria do Carmo Araújo, escreve:

“Os serviços que dou/ofereço têm, normalmente, 
a ver com a minha maneira de ser, competências  
profissionais e talentos. Atenta ao que se passa ao 
meu redor, procuro proximidade para dar presença, 
escuta, acompanhamento e afeto, tentando 
os melhores contactos específicos (pessoas, 
instituições, associações) para a resolução de 
problemas difíceis.

Peço/recebo normalmente serviços de condução, 
aconselhamento e companhia”.

Referindo-se às aprendizagens que fez no seu 
percurso no Banco de Tempo diz: “aprendi a 
valorizar a cultura do cuidado e da vizinhança, 
tornando-me mais atenta, amável e solidária.”

Maria do Carmo Araújo considera que o Banco  
de Tempo “é um projeto que implica um modo  
de ser e de estar necessário no tempo atual.  
O tempo de crise em que vivemos exige um “EU” 
e um “TU” traduzidos em Amor, Compreensão, 
Paz, Acolhimento, Afeto, Sabedoria, Ação, 
Entusiasmo/Alegria, Despreendimento, Paciência, 
e Força”. 
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DAQUI E DALI
ALBUFEIRA

Por Albufeira, durante este último semestre, 
realizaram-se várias trocas sob a forma de artes 
visuais. Em dezembro, prepararam-se arranjos 
de Natal com a orientação de um dos membros  
do Banco de Tempo ligado às artes.

Manteve-se a colaboração com os grupos da Rede 
Social em alguns eventos, alguns membros 
acompanharam idosos numa visita ao Zoomarine  
e participaram no Magusto de um Lar da Cidade.

Esta agência apoiou a preparação do evento 
do movimento Help Portrait que teve lugar no dia 6 
de dezembro em Albufeira, recebendo em troca  
a oportunidade de alguns membros serem 
fotografados por profissionais em ambiente especial, 
individualmente ou com a família. Através desta 
iniciativa de âmbito social e cultural/artístico procura- 
-se contribuir para a melhoria da autoimagem 
das pessoas fotografadas.

BRAGA

Em Braga mantem-se o empenho em divulgar 
e promover as trocas de tempo entre os membros 
do Banco de Tempo. E são vários os serviços, 
apoios e formação trocados: arranjos florais e de 
costura, trabalhos em croché, apoio ao estudo, 
consultas de bem-estar, aulas de inglês e de 
informática… São já muitas as horas trocadas  
e quantas mais atividades e trocas são realizadas, 
maior é a motivação, o entusiasmo e a confiança 
que se estabelece entre os membros do Banco de 

Tempo. As perspetivas para 2015, são animadoras, 
até porque estão já programadas trocas que muito 
irão enriquecer o Banco de Tempo!

CASCAIS

Reabriu em outubro e, com este mote, deu-se 
início a uma semana com uma série de atividades! 
Houve, por exemplo, Yoga do Riso com a Ana 
Castanheira, tendo-se vivido momentos de grande 
intensidade e boa disposição. O Henrique Matias 
organizou também um passeio fotográfico que foi 
adiado, prevendo-se a realização do mesmo num 
futuro próximo.

No encontro de membros houve lugar para a 
equipa dinamizadora de Cascais fazer propostas 
e ouvir uma série de sugestões e nasceram ali 
ideias para a constituição de grupos de interesse, 
que estão a iniciar a sua caminhada. É o caso 
das Conversas em Inglês que estão a acontecer 
todas as 2.ªs feiras. Entretanto, surgiram mais dois 
grupos: o de apoio informático e a meditação, que 
começará a funcionar em fevereiro.

As trocas individuais têm sido uma constante. 
Houve várias e com distintos pedidos: fazer 
sopa, arranjo de estores, avaliação de currículo, 
fazer companhia, conversas em português para 
crianças australianas, boleia para brinquedos, etc. 
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Foi criado, dentro do Laboratório de Aprendizagens,  
um espaço próprio do Banco de Tempo, onde  
os membros podem colocar os seus pedidos/ofertas 
e onde se realizam as entrevistas. É um espaço 
reservado, para que os membros se sintam em casa. 
Foi criado também, neste semestre, um “banco 
troca de livros”, para que os membros deixem 
os seus livros e levem outros.

CASTELO BRANCO

A chegada do outono a Castelo Branco trouxe 
consigo duas atividades muito interessantes 
e repletas de alegria. A primeira atividade, 
realizada no dia 9 de novembro, consistiu numa 
caminhada com o nome “Passo a passo pela 
Interculturalidade”, tendo contado com a presença 
de mais de 300 pessoas de todas as faixas etárias. 
No dia 14 do mesmo mês realizou-se o “Magusto 
Multicultural”, onde os membros da Agência 
participaram ativamente. O programa desta segunda 
atividade contou com cerca de 30 pessoas e com 
a participação da Unidade Local de Saúde que 
promoveu uma ação de sensibilização alusiva à 
Higiene Oral. Este dia ficou marcado pelo convívio 
habitual e pela enorme participação do público, 
muito animado, onde se trocaram experiências 
gastronómicas, culturais, musicais, entre outras.

ÉVORA

No segundo semestre de 2014 decorreram em 
Évora alguns ateliês onde se partilharam saberes 
(Costura & Arranjos de Natal).

Em novembro, realizou-se o convívio de Natal, com 
 muita alegria e animação, antecipando o espirito 

natalício e carregadinho de solidariedade. Com 
a verba angariada, foi possível ajudar uma 
associação da cidade de Évora que, neste 
momento, consegue aliviar a fome dos que, de um 
momento para outro, se viram sem trabalho. 

Em dezembro, em parceria com o Centro 
de Convívio da rua do Fragoso, teve lugar a Feira 
da Solidariedade e mais uma vez se distribuíram 
cabazes, ajudando aqueles que os receberam, 
a terem um Natal mais “doce” e enchendo de 
alegria os corações da equipa dinamizadora 
do Banco de Tempo de Évora.

FUNCHAL

No Funchal, neste último semestre de 2014, 
manteve-se a cooperação com as associações  
de cariz social da região e desenvolveram-se 
várias atividades de cariz cultural, como a visita 
à Exposição no Museu de Arte Sacra, a propósito  
da comemoração dos 500 anos da Diocese  
do Funchal e a presença no “Espaço 21”, onde 
mensalmente é analisada uma obra literária.

No expositor dirigido a toda a Comunidade Escolar 
do Liceu, onde se sedia a agência Jaime Moniz 
- Funchal, foram tratados temas diversos como: 
Regresso às Aulas, Direitos Humanos e Natal.

É ainda de referir o almoço de Natal que reuniu 
membros e amigos do Banco de Tempo.
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LUMIAR

No Lumiar, os Encontros de membros passaram 
a ser mensais: há chá, café, bolinhos e muita 
vontade de partilhar ideias e propostas de trocas 
de serviços!

A Agência do Lumiar fez uma parceria com  
o Refood do Lumiar, sendo os membros do Banco 
de Tempo convidados a dar tempo, pago pela 
agência, a este projeto que desde há dois anos 
distribuiu comida, recolhida em restaurantes, por 
famílias carenciadas de Lisboa.

Irene Freitas e Silva, coordenadora desta agência,  
marcou presença na exposição We Traders, no dia 
17 de outubro, dando o seu testemunho na sessão 
“Troco 1 hora por 1 hora”.

PORTELA

A Agência do Banco de Tempo da Portela iniciou 
no mês de outubro uma nova atividade em grupo: 
“Leitura em voz alta” de pequenos contos de autores 
nacionais e estrangeiros. Cabe a cada um, após  
a leitura participativa, fazer a apreciação crítica 
e discuti-la.

No final do mês outubro e início de novembro, 
os membros do Banco de Tempo colaboraram 
no peditório nacional da Liga Portuguesa contra 
o Cancro, atividade em que estão presentes há 
mais de quatro anos. 

O apoio ao estudo, o apoio social, a seleção e 
distribuição de alimentos e de roupa, a meditação, 
astrologia, informática e andar a pé ocupam vários 

dias por semana e envolvem pessoas em trocas, 
não apenas entre membros, mas também com a 
Junta de Freguesia, onde a Agência está instalada.

No dia 5 de dezembro, pela tarde fora, houve 
o encontro de partilha de membros do Banco de 
Tempo. Não faltaram momentos de confraternização 
e votos de amizade, música - cante alentejano, 
fado de Lisboa e de Coimbra e iguarias da época.

PÓVOA DE VARZIM

No dia 13 de julho, alguns membros do Banco 
de Tempo deram o seu contributo na preparação 
da festa e estiveram presentes na Missa Nova  
de um jovem da paróquia.

No dia 16 do mesmo mês teve lugar o pic-nic 
anual e ainda a visita a Oliveira de Azeméis, 
ao Castelo de Santa Maria da Feira e ao Museu 
do Pão de Ul. O pic-nic contou com a presença  
de 25 pessoas, entre membros e amigos.

A 10 de novembro estiveram em convívio 51 
pessoas no tradicional Magusto, no Salão dos 
Jesuítas. Desde 30 de novembro e durante todo 
o mês de dezembro, decorreu a Venda de Natal, 
com a colaboração de muitos membros do Banco 
de Tempo.

QUARTEIRA

No decurso deste período, para além das habituais 
reuniões mensais de membros, a agência  
de Quarteira desenvolveu e participou num amplo 
leque de atividades: fez-se representar nas reuniões 
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do Núcleo Executivo da Rede Social do Concelho 
de Loulé; participou no Encontro do movimento 
associativo do Concelho de Loulé; realizou, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, 
a Festa do São Martinho, aberta à comunidade e 
colaborou também com aquela Junta na realização 
de um workshop de costura. Participou também 
na feira de Natal, numa parceria entre a Junta 
de Freguesia de Quarteira e diversas associações 
locais e apresentou a comunicação “O projeto  
e a experiência do Banco de Tempo de Quarteira”, 
num Workshop  sobre economia social, promovido 
pelos alunos do Curso de Educação Social 
da Universidade do Algarve.

SANTA MARIA DA FEIRA

No passado dia 27 de setembro decorreu o 5.º 
Encontro de Membros do Banco de Tempo, muito 
concorrido e onde não faltou a habitual foto 
de família. Neste Encontro, realizou-se um workshop 
de flores de feltro e outro de flores de papel, 
e várias pessoas deram o seu contributo para 
elaborar um ramo de flores de papel para oferecer 
ao Dr. Laborinho Lúcio, no Colóquio “Os Prazeres 
da Cidadania”, organizado pelo Banco de Tempo.

Em colaboração com o Orfeão da Feira, o Banco 
de Tempo realizou, ainda durante este semestre, 
uma desfolhada, com cantares e danças, recordando  
a tradição.

No dia 15 de novembro, realizou-se a festa do 1.º 
aniversário do Banco de Tempo, tendo havido 
espaço para saborear um bolo, fazer um balanço 
desse 1º ano de atividade, teatro, prosa, poesia, 
passagem de modelos e, no final, cantar o hino 
do Banco de Tempo.

SÃO JOÃO DA MADEIRA

O Banco de Tempo de São João da Madeira 
começou a dar os seus “primeiros passos” após 
a inauguração oficial, no dia 25 de abril de 2014. 
Criou-se um grupo de trabalhos manuais, 
o “Alinhavar o Tempo”, que reúne uma tarde por 
semana na sede. Para além de se dedicarem  
a trabalhos de tricot, crochet e renda, o Alinhavar 
o Tempo representa uma ocasião de convívio e de 
aproximação entre as pessoas, bem como de troca 
de saberes respeitantes a estas artes. Este grupo, 
que tem atraído mais membros para o Banco, 
tomou a seu cargo as decorações de Natal da sede.

Organizaram um grupo de caminhadas, o “Caminhar 
o Tempo”, que funcionou ativamente durante  
os meses de primavera e verão, mas que perdeu 
alguma dinâmica com a chegada do inverno. Fazem 
ainda uma troca com uma escola de línguas local: 
a escola dá aulas de inglês aos membros e, 
em troca, a Agência mantém atualizada a página 
do Facebook da Escola.

No início do ano, vão dar início a uma troca com 
a Universidade Sénior: em troca da cedência 
da cozinha da universidade para poderem fazer 
alguns “cozinhados”, vão ensinar arraiolos aos 
alunos da universidade.

O número de membros da agência tem crescido 
lentamente, mas de forma consistente. Contam 
atualmente com 45 membros. No que respeita a 
trocas, verificam que há um interesse acentuado 
por tudo o que tenha uma valência de aprendizagem: 
os membros são curiosos, querem aprender e as 
novas tecnologias são muito valorizadas tal como 
os conhecimentos de línguas.


