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NOTA DE ABERTURA

Foi intensa a atividade do Banco de Tempo no primeiro semestre de 2015. As páginas desta 
edição dão-nos conta de uma parte do que de significativo fizemos acontecer nesse período.

O Encontro Internacional do Banco de Tempo Cidadania e Igualdade foi um momento marcante 
na vida do Banco de Tempo. Realizou-se em São João da Madeira e Santa Maria da Feira e 
foi um Encontro muito participado, com intervenções inspiradoras e aprofundadas e com muito 
sentido na procura, que fazemos quotidianamente no Banco de Tempo, de contribuir para uma 
sociedade mais justa e igualitária.

É frequente as pessoas negarem a existência de desigualdades entre as mulheres e os homens. 
Não é raro considerarem que são questões do passado e que hoje as mulheres já não são 
vítimas de discriminação. No entanto, persistem desigualdades salariais (na ordem dos 18%); as 
mulheres estão longe de estar representadas paritariamente no mundo da política e na esfera do 
poder económico: representam apenas 3% dos presidentes das empresas e 12% dos membros 
dos Conselhos de Administração. A violência doméstica, uma expressão extrema da desigualdade, 
mata cerca de 4 mulheres por mês em Portugal. Continua a ser desequilibrada a distribuição de 
tarefas e responsabilidades familiares, sendo evidente a sobrecarga das mulheres.

É importante, por tudo isto, olharmos de frente para as desigualdades entre homens e mulheres. 
A este ritmo, de acordo relatório anual do Fórum Económico Mundial , só daqui a 81 anos haverá 
igualdade. Há ainda muito a fazer, mas somos dos que acreditam que é andando que se faz 
caminho!

Neste número do Trocar Notícias detemo-nos no “Projeto Banco de Tempo e Comércio Justo 
Reforçando Outras Economias”, desenvolvido em parceria com o CIDAC, e que tem sido um 
estímulo importante para aprofundarmos no interior do Banco de Tempo a reflexão sobre “Outras 
Economias”. 

Apresentamos ainda um balanço da atividade do ano de 2014, um retrato de um membro da 
Agência do Banco de Tempo Aveiro-Esgueira e o “Daqui e Dali” -  uma secção escrita a muitas 
mãos.  Agradecemos reconhecidamente a todas as pessoas que contribuíram para mais esta 
edição do nosso boletim bianual do Banco de Tempo.

Boa leitura!
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ENCONTROS DE FORMAÇÃO INICIAL

No dia 25 de fevereiro realizou-se, no Terraço  
do Graal, a primeira ação de formação inicial  
de 2015.

Participaram 14 pessoas, algumas a título 
individual, outras em representação de autarquias 
e associações de Lisboa, Leiria, Vila Franca  
de Xira, Vagos e Fernão Ferro.

Todas as pessoas se mostraram interessadas  
em aprofundar o seu conhecimento sobre  
o Banco de Tempo, tendo participado vivamente 
neste Encontro onde 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.

 

Já em junho, no passado dia 11 de julho, 
reuniram-se no Terraço do Graal 3 elementos 
da equipa dinamizadora da recém-criada 
agência do Banco de Tempo de Fernão Ferro e 5 
elementos da agência de Vila Franca de Xira,  
em processo de constituição.

O grupo, muito participativo e motivado, 
aprofundou a reflexão sobre os objetivos  
e princípios do Banco de Tempo, apropriou-
-se de aspetos relacionados com a gestão 
quotidiana do Banco de Tempo e discutiu fatores 
internos e externos que condicionam o bom 
desenvolvimento do Banco de Tempo. O diálogo 
foi estimulante e esperamos continuar a dar 
“boas notícias” sobre o Banco de Tempo nestas 
localidades onde agora ganha vida!

INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA EM FERNÃO FERRO
No dia 4 de abril, assinalou-se o início do 
funcionamento da agência do Banco de Tempo de 
Fernão Ferro, resultado de uma parceria entre o 
Graal e a Junta de Freguesia daquela localidade. 
Marcou este início uma cerimónia simples que 
contou com a presença várias instituições locais.

Na secção Daqui e Dali podemos já saber notícias 
sobre atividades que por lá têm desenvolvido!
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Nos dias 19 e 20 de junho, realizou-se o Encontro 
Internacional do Banco de Tempo Cidadania  
e Igualdade, em São João da Madeira e Santa 
Maria da Feira, tendo sido coorganizado pelo 
Graal e pelas agências do Banco de Tempo  
em funcionamento naquelas cidades, com  
o apoio financeiro da Comissão para a Cidadania 
e Igualdade de Género.

Foi um encontro muito vivo que, de acordo com 
os nossos registos, reuniu 91 pessoas (17 homens 
e 74 mulheres) ligadas ao Banco de Tempo, 
vindas de Braga, Coimbra, Fernão Ferro, Ílhavo, 
Lousã, Lumiar, Portela, Póvoa de Varzim, 
Quarteira, Santa Maria da Feira, São João  
da Madeira; Serviços Sociais da Caixa Geral  
de Depósitos e Vila Franca de Xira e ainda de Ponta 
Delgada. Participaram outras pessoas ligadas 
a coletivos interessados em criar novas agências 
do Banco de Tempo, bem como, pessoas ligadas 
ao poder local, a órgãos de comunicação social  
e a instituições académicas.

Os e as participantes foram recebidos no aprazível 
Museu de Chapelaria em São João da Madeira 
com um café de boas vindas. Para além da 

documentação, cada participante recebeu um 
encantador cata-vento de feltro, elaborado 
no Banco de Tempo de Santa Maria da Feira. 
Foram também convidadas a deixar-se fotografar 
enquanto seguravam uma placa com o título  
do Encontro, criativamente decorada por membros 
do Banco de Tempo de São João da Madeira.

Na sessão de trabalho tivemos o privilégio  
de escutar diversas comunicações que trouxeram 
novidade e inspiração ao Banco de Tempo. 
Contámos com a intervenção de mulheres  
do Graal, de pessoas ligadas ao Banco de Tempo 
em Portugal, Espanha e Itália, bem como  
de investigadoras e peritas na área da Igualdade 
de Género e Cidadania.

A sessão de boas vindas contou com a intervenção 
de Ana Oom, membro do Conselho Coordenador  
do Graal, seguida de Eliana Madeira também  
do Graal, e parte da equipa de coordenação 
da Rede Nacional do Banco de Tempo, e de 
Margarida Barbedo, coordenadora da Agência  
do Banco de Tempo de São João da Madeira.

ENCONTRO INTERNACIONAL DO BANCO DE TEMPO 
CIDADANIA E IGUALDADE 
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Seguiu-se um momento de poesia, no qual Jorge 
Neves que declamou, com alma, a “Calçada  
de Carriche” de António Gedeão.

O painel “Usos e valorização do tempo: uma 
questão de género”, moderado por Teresa Castro 
Laranjeiro (Graal), teve início com a comunicação 
de Maria-Angeles Dúran, professora do Conselho 
Superior de Investigações Científicas de Espanha. 
Na sua intervenção, sábia e cativante, analisou as 
diferenças nos usos do tempo de homens e mulheres, 
e as consequências sociais dessas diferenças.

Carla Moniz, coordenadora da Agência do Banco 
de Tempo de Valongo, na sua viva comunicação, 
colocou em evidência o potencial do Banco 
de Tempo enquanto dispositivo de apoio à 
conciliação trabalho/família, partilhando exemplos 
concretos do quotidiano do Banco de Tempo.

Seguiu-se Lina Coelho, investigadora no Centro  
de Estudos Sociais e professora de Economia  
na Faculdade de Economia da Universidade  
de Coimbra, que prendeu a atenção do público 
com a clareza da sua comunicação “Crise 
económica, usos do tempo e desigualdade 
de género nas famílias portuguesas”, na qual 
apresentou os resultados de um estudo sobre 
a forma como a crise económica tem afetado 
as dinâmicas familiares dos casais portugueses 
com filhos. Sublinhou que a austeridade e a crise 
económica têm contribuído para o agravamento 
dasa desigualdades de género na repartição 
dos usos do tempo, ameaçando, desse modo, 
degradar a qualidade da vida pessoal, conjugal 
e parental nestas famílias.

Ainda neste painel foi possível ouvir Josefina 
Altés, coordenadora Red Nacional de Bancos 

del Tiempo da Asociación Salud y Familia que 
partilhou, com um entusiasmo contagiante,  
os resultados do projeto “Cidadania em partes 
Iguais” e reconheceu a importância de se 
desenvolverem estratégias que aumentem  
a adesão dos homens no Banco de Tempo, onde 
estão sub-representados.

Da parte da tarde, o painel “Desigualdades e 
Fragilidades da Cidadania de Mulheres e Homens“, 
coordenado por Margarida Santos (Graal), teve 
início com a intervenção de Leonina Grossi,  
da direção da Associazione Nazionale dos Bancos 
de Tempo de Itália, que apresentou a evolução 
da legislação italiana relativa à igualdade entre 
mulheres e homens e sublinhou, com convicção,  
o papel que o Banco de Tempo pode jogar  
no desenvolvimento de competências dos homens 
em áreas tradicionalmente femininas e vice-versa.

Seguiu-se comunicação clarividente de Regina 
Tavares da Silva, perita na área da igualdade de 
género, que chamou a atenção para a necessidade 
de se dar visibilidade e legitimidade política à 
dimensão da Igualdade para Mulheres e Homens, 
sem o que a contribuição das Mulheres para  
a vida da “cidade” permanecerá invisível.
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A terminar o painel, ouvimos a Rute Castela 
e Teresa Patrício, ambas coordenadoras da Agência 
do Banco de Tempo de Coimbra, que partilharam 
reflexões amadurecidas sobre do Banco de Tempo 
enquanto espaço de participação cidadã  
das mulheres, de empoderamento e promotor  
da igualdade. Abordaram as vantagens e os riscos 
de uma participação maioritariamente feminina  
e lançaram o desafio de se pensar como trazer  
os homens para participar no Banco de Tempo –  
e, em particular, na esfera do cuidado – no sentido 
de contribuir para uma efetiva promoção 
da igualdade entre mulheres e homens.

Na sequência deste painel, teve lugar um momento 
dinamizado por José João Rodrigues que foi 
apresentado no Encontro como um “artesão 
social procurando bocadinhos de futuro, para com 
ele, construirmos o presente, e presentes para 
partilharmos”. José João propôs uma dinâmica, 
inspirada nas técnicas do Teatro do Oprimido,  
que favoreceu a descompressão, a participação 
e arrancou muitas gargalhadas! 

Passou-se à sessão de encerramento, desta fase 
do Encontro, iniciada por Teresa Vasconcelos 
(Graal), que revisitou o Encontro e destacou,  
de forma criativa e surpreendente, alguns aspetos 
e conteúdos particularmente relevantes. Seguiu-se 
a Intervenção de Rosa Oliveira, em representação 
da Comissão para a Igualdade de Género  
e Cidadania, que apresentou a entidade que 
representa e reconheceu a relevância do percurso 
do Graal na promoção da igualdade de género. 

A sessão foi efetivamente encerrada por duas 
coordenadoras do Banco de Tempo: Teresa 

Maria Branco (coordenadora da Rede Nacional 
do Banco de Tempo) e Margarida Portela 
(coordenadora da Agência do Banco de Tempo 
de Santa Maria da Feira). Ambas fizeram 
agradecimentos pessoais e institucionais 
e sublinharam a importância da temática em foco 
e dos Encontros do Banco de Tempo, em geral 
daqueles que têm uma dimensão internacional, 
em particular.

O conjunto das intervenções trouxeram novidade 
e apontaram para novas leituras da realidade 
e para novos caminhos no sentido da construção 
de uma sociedade mais igualitária. 

Ao fim da tarde,  inaugurámos a exposição 
de trabalhos de artistas do Banco de Tempo que 
contou com obras de natureza muito diversa, 
algumas individuais outras coletivas, que foram 
apresentadas no mesmo espaço onde Manuela 
Correia, membro do Banco de Tempo de Santa 
Maria da Feira, nos contou a história da “moça 
tecelã”,  de Marina Colasanti, e onde nos 
esperava um requintado lanche.
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Seguiu-se a visita ao Museu de Chapelaria, 
guiada com entusiasmo e criatividade por Joana 
Galhano e no final do jantar os e as participantes 
puderam ainda assistir, no Cineteatro António 
Lamoso de Santa Maria da Feira, à peça de teatro 
“Às Portas da História” da Universidade Sénior 
daquela Cidade, muito aplaudida pelo Público.

O dia seguinte, começou com uma visita ao 
Museu do Papel em Paços de Brandão, guiada 
com grande vivacidade por António Marques 
Silva, a que se seguiu  uma visita ao emblemático 
Castelo de Santa Maria da Feira, que foi 
apresentado de forma muito apaixonada  
e esclarecedora por Roberto Carlos Reis.

No final, esperava-nos um grupo a cantar o hino do 
Banco de Tempo da Feira e um delicioso piquenique 
oferecido pelos membros do Banco de Tempo. 
Houve música  e também poesia e até circularam 
“Fernandos Pessoas” por entre os e as participantes.

O Encontro Internacional do Banco de Tempo 
Cidadania e Igualdade, que tivemos imenso 
gosto em coorganizar com as agências do Banco 
de Tempo de Santa Maria da Feira e São João 
da Madeira (que colocaram ao serviço deste 
Encontro um inexcedível empenho, criatividade  
e entusiasmo), deixou-nos muito gratificadas e fez 
crescer o desejo de novos e muitos Encontros  
no Banco de Tempo!
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EXPOSIÇÃO DOS ARTISTAS DO BANCO DE TEMPO
Foi com o objetivo de dar a conhecer os muitos 
talentos artísticos que se têm revelado no Banco 
de Tempo que nasceu a ideia de organizarmos 
uma Exposição que apresentasse trabalhos 
artísticos, individuais ou coletivos, de membros  
do Banco de Tempo.

Elsa Farto, coordenadora da Agência do Banco 
de Tempo dos Serviços Sociais da Caixa Geral  
de Depósitos, mostrou, desde o primeiro momento, 
disponibilidade para apoiar a organização dessa 
Exposição.

A exposição foi montada, numa sala ampla  
e iluminada do Museu da Chapelaria, reunindo 
obras de arte vindas de diferentes partes do país: 
de Abrantes chegou um vestido de boneca feito 
em crochet pela Teresa Santos; de Aveiro uma 
obra coletiva, uma aguarela, representando 
o Pelourinho, marco histórico da freguesia  
de Esgueira; de Braga veio uma almofada bordada 
por Laura Conceição. De Évora chegou-nos uma 
fotografia a preto e branco, intitulada o “Tempo”, 
da autoria de Maria Pires e foi também uma 
fotografia,a preto e branco, de Elsa Farto, que foi 
apresentada pela Agência do Banco de Tempo 
dos Serviços Socais da Caixa Geral de Depósitos.

Do Lumiar chegou uma fotografia de um telão 
feito por filhos e netos de membros do Banco 
de Tempo, sob a orientação de Paula Azevedo  
e a Agência de Fernão Ferro apresentou o quadro 
“Profundis” que espelha a proximidade do seu 
autor, Vitor Prata, com o mar.

Da Portela vieram duas obras, ambas elaboradas 
por membros do Banco de Tempo e pela artista 
plástica Berta Monteiro, intituladas “Galo de Barcelos” 
e “ Árvore de Natal”. A elaboração destas obras 
coletivas, desenvolvidas nos ateliers “Arte Escondida” 
proporcionou “momentos de convívio, partilha 
de saberes e amizades”.

Da Póvoa de Varzim foi trazido um pano de cozinha, 
bordado por Celeste Faria e, de Coimbra, uma 
grande coleção de bonecos de pano desenhados 
por crianças, na Casa da Esquina, onde a Agência 
de Coimbra tem, agora, sede.

Quarteira apresentou um trabalho de colagem 
com conchas, representando as amendoeiras 
em flor e uma gaivota, motivos tradicionalmente 
algarvios, da autoria de Fátima.

As agências anfitriãs apresentaram também obras 
especiais: Santa Maria da Feira, um quadro 
de Anabela Rocha, com o título “Primavera do Dia”, 
no qual há pétalas de rosas pintadas a aguarela 
e pastel, que foram recortadas por diversos 
membros do Banco de Tempo e um moinho 
de barro, o “Moinho da Amizade”, peça feita em 
barro, com a impressão digital dos membros 
daquela Agência do Banco de Tempo.

São João da Madeira apresentou um quadro com 
um bordado, resultado de um processo coletivo, 
de que, à frente, se falará.

A Exposição espelhou bem o talento e a originalidade 
dos artistas do Banco de Tempo,que tem sido, 
em muitos momentos, palco privilegiado  
de partilha e desenvolvimento de atividades 
artísticas e prazerosas!
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ALINHAVAR O TEMPO
“O tempo passa e nós aqui (no Banco de Tempo 
de São João da Madeira) somos mais felizes” 
foi este o nome dado à obra apresentada, pela 
agência de São João, na Exposição de Artistas 
do Banco de Tempo.

Trata-se de um pano bordado a várias mãos, 
emoldurado, propositadamente elaborado para 
esta Exposição. As artistas (Ascensão Silva, 
Diana Ferreira, Irene Silva, Maria Fernanda 
Laranjeira, Lucinda Nogueira, Maria Glória Praça, 
Maria Helena Pinto, Maria de Lourdes Barbosa e 
Maria do Rosário Correia) fazem parte da oficina 
“Alinhavar o Tempo”, criada no Banco de Tempo 
de S. João da Madeira, no dia 14 de abril de 
2014. 

São mulheres de diferentes gerações que 
partilham este gosto pelos lavores. Algumas 
aprenderam as artes do bordado e do croché em 
pequeninas e toda a vida as praticaram, outras 
pararam durante algum tempo e retomaram agora 
e outras, ainda, aprenderam só agora para a 
realização deste trabalho.

E dizem-nos o seguinte sobre a obra que 
apresentaram nesta Exposição:

«Partiu-se dos lenços de namorados como 
ideia inicial, mas rapidamente se evoluiu para 
um quadro em que os típicos corações foram 
substituídos pelos símbolos da Cidade – chapéus 
e sapatos. 

A ligação ao Banco de Tempo não poderia deixar 
de existir – o que sentimos nele (“felizes”)  
e o “aqui” a ligar ao nosso logótipo, para reforçar 
o local onde nos sentimos bem.

Centramo-nos na temática do tempo, “o tempo 
passa”, do desenvolvimento de um ser humano 
(neste caso, uma mulher porque nós, na “Alinhavar”, 
somos todas mulheres) e do “nós” para reforçar 
as relações entre as várias gerações. As cores 
não foram ao acaso, demos preferência às que 
nos identificam como agência de São João 
da Madeira.

Trabalhamos bem em equipa, decidindo por 
maioria. Muitos dos elementos que compõem 
o nosso quadro foram eleitos por votação dos 
membros da “Alinhavar”».
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Nos últimos dois anos, no interior da rede 
Nacional do Banco de Tempo, temos multiplicado 
as oportunidades de reflexão e aprendizagem 
sobre o Comércio Justo e sobre o Consumo 
Responsável. O projeto “Banco de Tempo  
e Comércio Justo: Reforçando Outras Economias” 
tem sido determinante na criação de condições 
para ampliarmos a nossa consciência crítica 
relativamente ao modelo socioeconómico 
dominante e para, em conjunto, perspetivarmos 
mudanças.

Ao longo deste primeiro semestre de 2015, 
realizámos a I oficina de formação do projeto 
e várias comemorações do dia Mundial  
do Comércio Justo.

I OFICINA DE FORMAÇÃO 

A primeira oficina de formação teve lugar nos dias 
27 e 28 de abril no Centro do Graal na Golegã 
e reuniu pessoas ligadas ao Banco de Tempo 
vindas de Braga, Aveiro, Cascais, Lisboa, Évora 
e Coimbra.

No primeiro dia, depois das boas vindas  
e apresentações, o grupo revisitou o tema 
do Comércio Justo através de uma dinâmica 
experiencial que foi ponto de partida para 
a reflexão acerca das dimensões a garantir em 
processos de sensibilização. À noite, visionaram-se 
e debateram-se dois documentários sobre 
o Comércio Justo que permitiram um maior 
aprofundamento do tema.

O segundo dia começou cedo e organizou-se em 
torno do planeamento das Comemorações locais 
do Dia Mundial do Comércio Justo. Surgiram 
muitas ideias diferentes que se concretizarão em 
diversas iniciativas, algumas das quais já foram, 
entretanto, realizadas em Coimbra, Aveiro, Braga 
e Lisboa.

Na avaliação desta oficina, as pessoas 
manifestaram o seu contentamento com o que 
aconteceu naqueles dois dias, em que houve 
tempo para trocar ideias, refletir, aprender, 
partilhar recursos e pensar o nosso contributo  
nas mudanças que queremos ver acontecer! 
Houve também tempo para conversar, rir  
e para estarmos juntos, usufruindo da discreta 
hospitalidade e do “bem viver” tão próprios  
do Centro do Graal da Golegã!

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO 
COMÉRCIO JUSTO

A propósito do Dia Mundial do Comércio Justo, 
que se comemora no primeiro sábado do mês  
de maio, desenvolveram-se uma série de 
iniciativas, em diversas localidades do país.

Em Lisboa, no dia 14 de maio Stèphane 
Laurent (CIDAC) deu uma palestra intitulada 
“Consumidores Responsáveis para um Comércio 
Justo”, no Edifício Central da Caixa Geral  
de Depósitos, onde foram também apresentados 
produtos do Comércio Justo e uma exposição 
sobre Consumo Responsável. 

INICIATIVAS DO PROJETO BANCO DE TEMPO 
E COMÉRCIO JUSTO
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No dia seguinte, em Aveiro, um grupo de membros 
do Banco de Tempo reuniu-se para visionar  
e discutir o documentário “Do Campo para a Mesa”. 
Nessa noite, houve ainda tempo para se trocarem 
objetos, para se visitar a exposição do CIDAC 
sobre Consumo Responsável e provar produtos 
do Comércio Justo.

Ainda em maio, no dia 21, Stèphane Laurent 
esteve em Coimbra, na casa da Esquina, nova 
sede do Banco de Tempo naquela Cidade onde, 
perante um grupo muito interessado, fez uma 
palestra intitulada “Consumidores Responsáveis 
por um Comércio Justo.

Já no mês de julho, no dia 14, também no âmbito 
deste projeto e por iniciativa da cooperativa 
European Citizens Group, sediada em Braga, 
realizou-se um Encontro intitulado “Comércio 
Justo e Soberania Alimentar“, ao fim da tarde 
do dia 14 de julho, no auditório da Junta 
de Freguesia de São Victor, reunindo 30 
participantes.

Fátima Almeida abriu a sessão dando as boas-
-vindas, fazendo uma breve apresentação da 
cooperativa European Citizens Group,  
e enquadrando esta iniciativa nos objetivos  
da recém-criada cooperativa. Seguiu-se 
a intervenção de Eliana Madeira sobre o Banco  
de Tempo enquanto Outra Economia e de Stèphane 
Laurent (CIDAC) sobre o Comércio Justo 
e Soberania Alimentar. Finalmente, Paulo Pereira 
da ATAHCA (Associação de Desenvolvimento  
das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave) 
partilhou a experiência desta Associação 
relativamente à iniciativa PROVE.

Na discussão plenária surgiram muitas questões 
e o diálogo foi muito enriquecedor!

Continuaremos a estruturar oportunidades propícias 
ao aprofundamento do nosso conhecimento 
e da nossa reflexão sobre os temas do Consumo 
Responsável e sobre o Comércio Justo, um 
movimento alternativo ao modelo socioeconómico 
dominante que gera desigualdades, injustiças  
e ameaça o futuro do planeta.
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COMÉRCIO JUSTO, UM DIA NÃO CHEGA...
Comércio Justo, um dia não chega...  A cada ano, 
no segundo sábado de maio, celebra-se  
o Dia Mundial do Comércio Justo, uma ocasião 
para dar visibilidade a esta alternativa através  
da organização de palestras e debates, da difusão 
de documentários, da realização de exposições, 
que trazem junto do grande público informações 
que permitem perceber melhor a injustiça no 
comércio internacional e o poder dos consumidores 
para mudar esta realidade. 

Se durante muitos anos o Comércio Justo que  
se exprimia neste Dia Mundial só apoiava 
os produtores e produtoras nos países menos 
desenvolvidos, essencialmente na Ásia, 
África e América Latina, vimos aparecer mais 
recentemente novos discursos, novas práticas, 
outros atores, que defendem que a geografia 
das injustiças nas relações comerciais é mais 
complexa do que a separação entre países 
mais ricos e mais pobres, e que nos países 
desenvolvidos, também, os pequenos produtores 
estão cada vez mais marginalizados pelos atores 
dominantes da economia de mercado.

Uma exploração agrícola tradicional desaparece  
a cada 3 minutos na Europa, em benefício  
da produção de grande escala e da agroindústria, 
anunciando a morte programada da agricultura 
camponesa e familiar, esta mesma que 
a Organização das Nações Unidas para  
a Alimentação reconhece como sendo a mais  
apta a alimentar o mundo de maneira saudável  
e equilibrada, a preservar o meio ambiente,  
os recursos e a biodiversidade e a estimular 
uma economia local ao serviço das pessoas  
e das comunidades rurais. 

Este Comércio Justo com uma visão mais ampla 
e global, não circunscrito a uma estrita relação 
entre países ricos e pobres, assenta na defesa 
de uma ideia promovida pelos movimentos 
camponeses mundiais como a Via Campesina: 
a Soberania Alimentar, ou seja, o direito dos povos 
a escolherem livremente os seus sistemas  
de produção agrícola e alimentares, em benefício 

das pessoas e do meio ambiente, em benefício 
de um futuro sustentável e justo.

O que podemos fazer para inverter esta terrível 
tendência que permite que 900 milhões 
de pessoas ainda sofram de fome, que estejamos 
tão perto de um desastre ambiental irreversível, 
que uma camponesa, seja no Sul ou no Norte 
do mundo, não possa viver dignamente do seu 
trabalho..? Podemos sentir-nos impotentes 
perante tal retrato, em grande parte porque  
a economia de mercado conseguiu fazer de nós 
meros consumidores passivos, em detrimento 
da nossa cidadania. A reapropriação do nosso 
poder de compra pode, no entanto, contribuir para 
transformar esta realidade, se formos atentos às 
alternativas ao nosso alcance: circuitos curtos 
(os já famosos cabazes vendidos diretamente 
pelos produtores, por ex.), lojas ou restaurantes 
de produtos locais, lojas de Comércio Justo 
podem ser vias de intervenção através do nosso 
consumo. Mas é também importante não 
abdicar do nosso papel cidadão e, pela nossa 
participação, fazer de modo a que as políticas 
públicas possam consolidar estas alternativas. 
Para isso, é fundamental que nos mantenhamos 
informados, que percebamos o que está em jogo 
nas discussões políticas, a nível local, nacional, 
europeu...

E se começássemos por tentar entender o que é 
o Transatlantic Trade and Investment Partnership 
– TTIP, um acordo que está a ser negociado 
de maneira muito opaca e que pode seriamente 
hipotecar o nosso futuro coletivo?

Stèphane Laurent
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Para ser possível obter uma visão global do que 
acontece a cada ano na vida do Banco de Tempo 
em Portugal , o Graal, no início de cada ano, 
dirige a todas as agências do Banco de Tempo o 
pedido de preencherem um questionário 
de Balanço relativo ao ano anterior.

Este ano, obtivemos respostas de 15 agências 
do Banco de Tempo ao Questionário de Avaliação, 
referente ao Balanço da Atividade do Banco 
do Tempo em 2014: Abrantes; Aveiro-Esgueira, 
Castelo Branco; Braga; Coimbra; Évora; Funchal; 
Lumiar; Ponta Delgada; Póvoa de Varzim – 
Basílica; Quarteira, Santa Maria da Feira; São 
João da Madeira e Valongo.

Apresentamos nesta secção os principais 
resultados obtidos.

INCORPORAÇÃO DOS PRINCÍPIOS

Relativamente aos princípios do Banco de Tempo 
mais difíceis de incorporar, concluímos que  
o princípio da “obrigatoriedade de dar e receber” 
afigura-se como sendo aquele que apresenta 
maior grau de dificuldade. 

Os restantes princípios são considerados, pela 
maioria dos respondentes, como sendo de fácil  
ou de muito fácil incorporação.

MAIS-VALIAS DO BANCO DE TEMPO

No que diz respeito às mais-valias que o Banco 
do Tempo traz aos seus membros, podemos 
concluir que combater a solidão, construir 
relações sociais mais humanas e solidárias  
e promover o sentido de comunidade e vizinhança 
são as mais-valias do Banco do Tempo mais 
referidas como surgindo “muitas vezes”. 

Ao contrário, a mais-valia de “criar contextos 
de reflexão crítica sobre a realidade social em 
que vivemos” é aquela que surge com menor 
frequência no Banco de Tempo.

MEMBROS DO BANCO DE TEMPO

No total, inscreveram-se, ao longo de 2014, nas 
agências do Banco de Tempo que responderam 
a este questionário 240 novos membros: 174 
mulheres e 66 homens.

Quanto à caracterização dos membros do Banco 
de Tempo, inscritos nestas agências, destacamos 
a maior predominância das mulheres. Os homens 
são, no universo das agências que responderam 
a este questionário, 27%.

Quanto às idades, observamos que a maior parte 
dos homens estão entre os 41 e os 50 anos 
e que a maioria das mulheres se concentra na faixa 
etária entre os 61 e os 70 anos.

TROCAS

Nas agências que responderam ao questionário, 
foram registadas 1096 trocas, num total de 2681 
horas. De salientar que há, no que às trocas diz 
respeito, grandes assimetrias entre as agências 
do Banco de Tempo.

BALANÇO DA ATIVIDADE DO BANCO DE TEMPO 
EM PORTUGAL – 2014
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EQUIPA DINAMIZADORA LOCAL

A maioria das agências considera que a dimensão 
da equipa é adequada ao trabalho realizado e 
predomina uma avaliação bastante positiva no 
que se refere, ao empenho dos seus membros.

PARCEIROS

Da análise dos questionários é possível constatar 
que, no que se refere à cooperação/apoio 
dos parceiros locais, a maioria considera-os 
“moderadamente apoiantes”, conforme se pode 
ver no gráfico abaixo.

Quanto ao Banco Central, as avaliações são  
mais positivas: a maior parte das respostas 
indicam que as relações são “muito apoiantes” 
e em nenhum caso foi transmitido que são “pouco 
apoiantes”.
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RETRATO DE UM MEMBRO
“Sou o José Armando Lopes, nasci a 2 de março 
de 1955, junto ao rio Antuã, que atravessa a linda 
cidade de Estarreja.

Acerca de 25 anos vim, por motivos profissionais, 
viver para a Veneza Portuguesa, a linda cidade 
de Aveiro, mais propriamente para a Freguesia 
de Esgueira. Faço parte, como voluntário, dos 
projetos de Ação Social da Junta de Freguesia  
de Esgueira.

No início de 2014 e numa conversa de voluntários 
abordou-se o conceito do Banco de Tempo e de 
uma possível criação duma agência em Aveiro. Da 
ideia à concretização foi um passo. Fui convidado 
a fazer parte da equipa de colaboradores para levar 
a cabo este novo projeto desde o primeiro dia.

Ser solidário, dar e receber, sempre me 
acompanhou ao longo da vida e mais nestes 
últimos anos em que me encontro reformado 
da Portugal Telecom. As relações de vizinhança 
e de amizade estão mais unidas por motivos 
óbvios. Através deste projeto sinto-me realizado 
para ajudar e ser ajudado em pequenas ações tão 
importantes para o bem-estar de todos.

Sou Voluntário no Hospital de Aveiro e surgiu a ideia 
de criar uma mascote do voluntariado. Após a criação 
do boneco era fundamental a sua execução sem 
custos. Precisava de ajuda. Foi no Banco de Tempo 
de Aveiro-Esgueira onde pedi este trabalho 
a membros disponíveis para executar as várias 
tarefas desde o molde à confeção final dos bonecos.

Senti que ao fazer o pedido realizei não só o 
trabalho a que me comprometi, como também 
tive a oportunidade de verificar o empenho e a 
dedicação dos diversos membros do Banco de 
Tempo de Aveiro – Esgueira.

Por outro lado, ofereço vários serviços onde 
destaco a informática, no apoio à utilização  
do computador. Alguns membros com mais idade 
e com vontade de aprender a utilizar o computador 
pedem para reforçar a aprendizagem quer 
na ótica do utilizador quer noutros programas 
nomeadamente nas redes sociais. 

A satisfação de partilhar tempo é a realização 
de ser útil de quem dá e de quem recebe.

Como membro, também procuro divulgar e 
angariar novos membros, sobretudo em conversas 
com amigos, em “reuniões” de café, nas redes 
sociais, em Instituições de Solidariedade e ainda 
no seio familiar, explicando o conceito do Banco 
de Tempo.

Ofereço o meu tempo para quem valoriza o que 
sei fazer de melhor!”
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DAQUI E DALI
ABRANTES

Em Abrantes, a primeira agência do Banco de Tempo 
criada em Portugal, está em curso um trabalho 
de atualização de dados dos membros inscritos. 
Estão planeadas ações de divulgação do Banco 
de Tempo, das quais, certamente, teremos notícia 
na próxima edição do Trocar Notícias.

ALBUFEIRA

As reuniões de membros continuam a realizar-se, 
trocando-se  tempo, notícias e habilidades. 
Do mesmo modo, também as trocas se vão 
realizando, nomeadamente de conhecimentos 
de informática, companhia e transporte, fora das 
datas das reuniões.

Durante a época em que ainda fazia frio foram 
realizadas sessões de pintura, tricot, costura 
e “habilidades fotográficas”. Mesmo durante este 
tempo quente, há piquenique em Monchique  
e sessões de ginástica, na relva e na piscina  
de um dos membros do Banco de Tempo.

AVEIRO – ESGUEIRA

No dia 15 de maio de 2015, um grupo de membros 
do Banco de Tempo reuniu-se para visionar 
e discutir o documentário “do Campo para 
a mesa”. Nessa noite, houve ainda tempo para 
se trocarem objetos, para se visitar a exposição 
do CIDAC sobre Consumo Responsável e provar 
produtos do Comércio Justo. 

Realizou-se, durante este primeiro semestre 
de 2015, a primeira caminhada de muitas, pelas 
ruas da Freguesia de Esgueira. Pretendeu-se com 
esta ação aproximar os membros do Banco de 
Tempo, promover o convívio e divulgar o Banco 
de Tempo. A caminhada foi aberta à população 
em geral. Durante o percurso surgiram ideias para 
novas iniciativas que serão desenvolvidas nos 
próximos meses.

CASTELO BRANCO

Apoio informático, preenchimento do IRS; 
tradução de documentos (português-francês); 
arranjos de bricolage, reparação de aparelhos 
elétricos e arranjos florais são exemplos de 
serviços trocados na agência do Banco de Tempo 
de Castelo Banco ao longo do primeiro semestre 
de 2015. Foi um membro do Banco de Tempo 
que fez um belo arranjo floral para o Seminário 
“Dinâmicas Multiculturais: Uma perspetiva sobre 
o Acolhimento, Integração e Valorização dos 
Imigrantes”, organizado pela Amato Lusitano!

COIMBRA

O início de 2015 foi marcado por uma nova 
parceria – com mais um espaço de atendimento 
– a “Casa da Esquina: Associação Cultural”. 
Para celebrar a novidade e encontrar formas 
de dinamizar o Banco de Tempo em Coimbra 
realizou-se um encontro de membros “Nov@s”, 
a 19 de fevereiro de 2015. Deste animado encontro, 
para além da habitual parte de convívio, saíram 
muitas propostas de dinamização da agência. 

Para formalizar a parceria entre o Graal com 
o CASPAE e a Casa da Esquina, realizou-se  
no dia 21 de maio um encontro de assinatura  
de protocolo com uma apresentação de  Stèphane 
Laurent (CIDAC)  intitulada “Consumidores 
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Responsáveis para um Comércio Justo”: que foi  
uma excelente oportunidade para refletir e aprofundar 
o conhecimento sobre estes temas.

Durante este período as trocas em grupo,  
em especial as lições de informática, línguas  
e costura, foram os serviços mais trocados. Das 
trocas individuais destacaram-se as revisões de 
texto, acompanhamentos, apoios técnicos  
e massagens.

A Agência esteve ainda a apresentar e a representar 
o Banco de Tempo em vários contextos, 
nomeadamente no Encontro Internacional  
do Banco de Tempo, na Universidade de Aveiro, 
na Faculdade de Economia da Universidade  
de Coimbra, na Escola Superior de Educação  
de Coimbra e na Cáritas/ Sol Nascente.

ÉVORA

No dia 19 de março, a Agência do Banco de Tempo 
de Évora inaugurou a Loja das Trocas. A mesma 
resultou de uma parceria com o Centro de Convívio 
da Câmara Municipal e fica no edifício da sede 
daquela agência. Cada um entrega peças 
de vestuário que são tratadas e recuperadas 
aguardando, em seguida, um novo destinatário 
que também entregou outras peças para troca. 
Haverá a preocupação de renovar mensalmente 
as peças de acordo com as épocas e dias festivos 
do ano. 

A 3ª Edição da Feira das Trocas, decorreu nos dias 
16 e 17 de maio na Praça do Giraldo. Tal como 
em anos anteriores trocaram-se peças de vestuário, 
calçado, bijuteria e brinquedos. A roupa dos mais 
novos é sempre a mais procurada. 

Para que a feira tivesse uma dinâmica mais 
ativa desenvolveram-se pequenas atividades 
nomeadamente: pintura, música ao vivo, 
aprendizagem de flores de papel, massagens, e 
pinturas faciais.

Alguns membros ofereceram bolos e licores 
regionais para venda. Com esta verba comprou-se 
um enxoval de bébé que foi oferecido a um casal. 

FERNÃO FERRO

Esta nova agência do Banco de Tempo organizou 
duas iniciativas visando a criação de laços 
e empatias entre os membros do Banco de Tempo 
e a angariação de novos membros. 

No dia 29 de maio,  um  “Chá Filosófico” foi palco 
de muita  conversa e trampolim para a descoberta 
do mundo da filosofia. No dia 17 de julho, teve 
lugar, na Casa da Música em Fernão Ferro,  
a tertúlia dos medos, onde a conversa sobre o que 
significa ter medo foi muito animada!
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FUNCHAL

Neste primeiro semestre de 2015, por motivos  
de saúde de alguns dos principais dinamizadores, 
a agência do Banco de Tempo do Funchal, reduziu 
sensivelmente a sua atividade. No entanto, com 
a ajuda de instituições /associações com quem 
colabora, continuou a apoiar, de forma diversa, 
a família de funcionários e alunos da Comunidade 
Educativa.

Participou em duas Feiras de Trocas, 
respetivamente em janeiro e maio, dinamizadas 
pela Vizinhança Global (semente deixada pela 
Andresa); estiveram ativamente presentes 
no Espaço 21, espaço cultural de leitura e debate 
que tem lugar, todos os meses, na Escola; 
abordando temática diversa, continuam a manter 
o Placar, expositor nos corredores da Escola 
e a distribuir oportunamente “marcadores” 
com poemas alusivos a diversas efemérides; 
participaram, em abril, numa visita de estudo 
ao histórico Convento Franciscano de S. Bernardino, 
restaurado recentemente, orientada pelo Frei A. 
Vinhas; dinamizaram, em maio, uma sessão 
de Leitura em Voz Alta, seguida de debate, com 
a colaboração dos participantes que partilharam 
textos da sua escolha sobre temas atuais  
e de grande oportunidade; estiveram presentes 
em convívios sociais, a convite de associações 
de cariz social (AMI, A.I.C...) ; também em maio, 
participaram na Recolha de Alimentos, em parceria 
com a Caritas Diocesana, em que tiveram 
o prazer de contar com a participação de jovens 
alunos de 12º ano.

Por fim, uma referência, muito especial à sessão 
da responsabilidade dos Cursos EFA (Educação 
e Formação de Adultos) da Escola da Torre em 

Câmara de Lobos, realizada no dia 20 de maio, 
na Casa da Cultura do Concelho, na qual foi 
apresentado o projeto Banco de Tempo. A Lídia 
Barbeito e a Maria Emília realizaram essa missão. 
Como consequência, a equipa dinamizadora local 
teve o prazer de reunir, recentemente, com alguns 
elementos lá presentes (referência especial à 
Isabel Cardoso e à Olga Gouveia ), no sentido 
de fazer nascer ali uma nova agência, em 
parceria com a muito dinâmica Paróquia de Santa 
Cecília. É com muita alegria e esperança que se 
acolhe esta expectativa!

LOUSÃ

Na Lousã, o Banco de Tempo está ligado à 
Associação Ativar Lousã. Algumas pessoas 
têm  procurado informações, depois de um novo 
impulso que dá nova vida ao Banco de Tempo 
naquela localidade.

PORTELA

Os primeiros meses do ano de 2015, no Banco 
de Tempo da Portela, para além das atividades 
habituais, foram aproveitados por muitos 
membros, com o tempo mais frio, para a costura. 
Reativou-se uma antiga tradição alentejana: 
fazer talegos. Talegos eram sacos muito usados 
no Alentejo, feitos de restos de tecidos (as 
sobras que se aproveitavam sempre para o 
caso de precisão) e que serviam para guardar e 
transportar tudo: o almoço para a escola e para 
quem trabalhava no campo, a merenda, o pão e 
as compras da mercearia.

Hoje, no Banco de Tempo, os talegos são 
oferecidos e acredita-se que criem elos de ligação 
entre pessoas e culturas. Escolher texturas, 
selecionar tecidos e cores, unir quadrados 
e quadradinhos, juntou  vários membros do 
Banco de Tempo, os que tinham jeito e os que 
diziam que não tinham jeito de mãos para a 
costura. Unir retalhos, convidou a um tempo 
de confraternização, de partilha e amizades 
crescentes.
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No passado dia de 23 de junho, nas Instalações 
da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, 
onde está sediado o Banco de Tempo da Portela, 
Isabel Fraga, um dos membros fundadores desta 
agência, escritora, tradutora e dinamizadora do 
grupo de Leitura em Voz Alta e da Meditação, 
lançou o seu livro de poesia “Hagiografia do 
Silêncio”. O livro foi apresentado por outro 
membro do Banco de Tempo– a Élia Gonçalves e 
alguns membros ofereceram-se para ler poemas.

PÓVOA DE VARZIM - Basílica do Coração 
de Jesus

Durante este semestre foram várias as atividades 
realizadas: houve uma reunião geral do Banco 
de Tempo, na qual foi feito o balanço do ano 
anterior e delineado o ano em curso; em janeiro, 
faze-se um almoço de confraternização dos 
elementos participantes nas “Vendas de Natal”; 
faze-se a comemoração do 12º. Aniversário  
do Banco de Tempo, em março,  assinalado com 
um almoço no salão dos Jesuítas, onde estiveram 
presentes 41 pessoas, entre membros, familiares 
e amigos do Banco de Tempo.

Vários membros do Banco de Tempo participaram, 
na Sexta Feira Santa, na Via-Sacra na Basílica 
do Sagrado Coração de Jesus. 

Em 4 de junho, realizou-se o piquenique anual  
a S. Silvestre e Nossa Senhora da Aparecida e, 
em 23 de junho, foi organizada uma  sardinhada, 
no salão e jardim da Basílica do Sagrado Coração 
de Jesus, muito animada, onde estiveram 
presentes 48 pessoas, entre membros, familiares 
e amigos.

SANTA MARIA DA FEIRA

De meados de janeiro a meados de março 
a agência do Banco de Tempo da Feira teve uma 
exposição de ilustrações de histórias infantis 
(visão no feminino- várias autoras ilustraram  
a mesma história) – gentilmente cedida pela Junta 
de Freguesia de S. João da Madeira.

Realizaram-se 3 Tertúlias: a primeira, no dia 20  
de janeiro,  com Miguel Oliveira, intitulou-se  
“o teu corpo fala”, a segunda teve lugar no dia 
26 de fevereiro e foi  sobre “falar em público”, 
com Paulo Vasconcelos. A terceira tertúlia, com 
Andresa Salgueiro, intitulou-se “viver de trocas 
para trocar de vida” e aconteceu no dia 28 de maio.

Em março, realizou-se uma excursão no Vouguinha 
(Comboio da linha do Vale de Vouga), uma visita 
ao Centro Vidreiro de Oliveira de Azeméis e ao 
Parque temático molinológico de Ul. Aquela visita 
serviu para conhecer como se trabalha o vidro, 
moagem em moinhos de água de vários cereais 
e produção do famoso pão de Ul.

No dia 25 de abril, o Encontro do Banco de Tempo 
teve como tema os jogos tradicionais e fizeram-se 
as Olimpíadas do Banco de Tempo. Ainda em 
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abril, aproveitando as férias de Páscoa, realizou-se 
um workshop de vira ventos para crianças – 
familiares de Membros do Banco de Tempo 
e crianças institucionalizadas e houve a participação 
no Imaginarius – Festival Internacional de Teatro 
de Rua, em maio. Um grupo de 14 pessoas 
participou  na peça de teatro de rua intitulada “Se 
esta rua fosse minha” com a orientação da atriz 
Paulina Almeida.

SERVIÇOS SOCIAIS DA CGD

Neste primeiro semestre de 2015, esta agência 
esteve envolvida em duas iniciativas em 
colaboração com o Banco Central: a primeira, 
aconteceu no dia 14 de maio, integrado nas 
comemorações do Dia Mundial do Comércio 
Justo. Realizou-se com o apoio da Direção dos 
SSCGD, no espaço Caixa Segura uma palestra 
intitulada “Consumidores responsáveis para 
um Comércio Justo”, por Stèphane Laurent. 
Paralelamente houve  uma exposição e venda 
de produtos  do Comércio Justo e de cartazes 
sobre Comércio Justo, no piso -1 na  área 
comercial dos SSCGD .A venda dos produtos foi 
bastante concorrida e permitiu dar a conhecer 
o Comércio Justo.

A segunda iniciativa consistiu no apoio à 
organização da exposição de “Artistas do Banco 
de Tempo”, que decorreu durante o Encontro 
Internacional do Banco de Tempo. Em paralelo 
com esta iniciativa também foi feita  a reportagem 
fotográfica daquele Encontro Internacional.


