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NOTA DE ABERTURA

Estimados amigos e amigas do Banco de Tempo,

Neste “Trocar Notícias” partilhamos convosco o que fizemos acontecer, no segundo semestre 
de 2015, no Banco de Tempo: encontros, formações, apresentações, a inauguração da agência 
de Santa Maria de Braga… Partilhamos também contributos, escritos a muitas mãos, que nos 
chegaram de diferentes localidades.

Falamos do projeto Banco de Tempo e Comércio Justo: Reforçando Outras Economias que 
terminou no fim de novembro e que, nos últimos dois anos, marcou a vida do Banco de Tempo 
em Portugal.

Recordaremos também, neste número, a Natália Cruz, que partiu em outubro, deixando um 
grande vazio em nós.

Começa agora um novo ano e, com ele, temos esperança que a Rede Nacional do Banco de 
Tempo cresça e se fortaleça. Esta visão otimista do futuro não deve ser lida como uma confiança 
cega e inabalável. Bem sabemos o quanto é difícil andar contra a corrente e como esta construção 
do futuro exige criatividade, energia e empenho coletivo... E contamos com tudo isto em 2016!  
E acreditamos que podemos mesmo contar porque somos muitos no Banco de Tempo a partilhar 
da convicção de Confúcio de que “é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão”!
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ENCONTRO NACIONAL DO BANCO DE TEMPO NO OUTONO 

No dia 12 de novembro o Terraço do Graal 
acolheu o Encontro Nacional do Banco de Tempo. 
Participaram neste Encontro pessoas vindas  
de Aveiro, Braga (Santa Maria de Braga), Cascais, 
Coimbra, Évora, Fernão Ferro, Lisboa (Lumiar  
e Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos), 
Portela, Póvoa de Varzim, Quarteira e Santa 
Maria da Feira. De outras localidades chegaram 
mensagens e contributos que apresentámos ao 
longo deste Encontro.

Durante a manhã partilharam-se histórias 
significativas e inspiradoras de membros  
do Banco de Tempo, analisaram-se dificuldades 
vividas, avaliaram-se dinâmicas e outros Encontros 
realizados ao longo de 2015. Ainda houve tempo 
para pensar aspetos estratégicos para melhorar 
o funcionamento e a comunicação no interior do 
movimento Banco de Tempo em Portugal.

Na parte da tarde, Maria do Loreto Paiva Couceiro 
trouxe o tema dos refugiados: falou-nos da condição 
dramática das pessoas que, para escapar à guerra, 
deixam tudo para trás e arriscam as suas vidas 
em viagens que fazem em condições desumanas. 
Desconstruiu mitos e medos relativamente aos 
refugiados e deixou uma mensagem de esperança 
na possibilidade da sociedade portuguesa se 
enriquecer ao acolher pessoas que são depositárias 
de saberes, experiências, significados e valores 
diferentes.

Maria do Loreto apresentou também a Plataforma 
de Apoio aos Refugiados (PAR), na qual 
representa o Graal, e houve ainda tempo para  

a apreciação de uma carta-proposta dirigida  
às organizações anfitriãs, na qual se apresenta 
a disponibilidade do Banco de Tempo para 
colaborar no acolhimento e na integração  
das pessoas refugiadas.

Foi um dia produtivo, favorável ao estreitamento 
de laços e que nos sintonizou com um dos grandes 
desafios do nosso tempo.
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ENCONTROS INTERNACIONAIS
20 ANOS DO BANCO DE TEMPO DE RIMINI

O Banco de Tempo Italiano de Rimini celebrou 20 
anos de existência, nos dias 2, 3 e 4 de outubro.  
A convite da sua coordenadora, Leonina Grossi, 
Eliana Madeira (Graal) apresentou uma comunicação 
sobre o Banco de Tempo em Portugal, num encontro, 
muito participado e caloroso, que reuniu pessoas 
ligadas ao Banco de Tempo vindas de diferentes 
partes de Itália - país onde se estima que 
funcionem, atualmente, 500 Bancos de Tempo!

Apresentou também comunicação neste Encontro 
Josefina Altés, Coordenadora da Red Nacional  
de Bancos del Tiempo da Asociación Salud  
y Familia e Maria Luisa Petrucci, Presidente  
da Associazione Nazionale dos Bancos de Tempo 
de Itália. Houve espaço para uma intervenção 
sobre economia solidária, para o desenvolvimento 
de workshops e para a partilha de experiências 
inovadoras desenvolvidas por diferentes Bancos 
de Tempo Italianos.

O trabalho conjunto, desenvolvido pelas 
organizações dos três países que coordenam 
redes de Bancos de Tempo, tem sido muito 
enriquecedor. Tendo em vista a intensificação 
desta colaboração, que nos reforça mutuamente 
 e é fonte de aprendizagem, perspetivámos 
linhas de trabalho conjunto que esperamos que 
se venham a traduzir em resultados e ações 
concretas que daremos a conhecer.

JORNADAS BANCOS DEL TIEMPO  
Y CIUDADANIA ACTIVA

A convite da Asociación Salud i Familia, a 
coordenação da Rede Nacional do Banco de 
Tempo esteve representada na Jornada Bancos 
del Tiempo y Ciudadania Activa, organizada por  
aquela associação, no passado dia 28 de novembro, 
em Barcelona. Margarida Amélia Santos, do Graal, 
apresentou uma comunicação sobre o tema 
“Bancos de Tempo e Fomento  
da Cidadania Ativa”. Agradecemos à Salut i Familia 
esta oportunidade de colaboração e aprendizagem!

TESTEMUNHO DE MARGARIDA SANTOS

“O que de mais significativo tenho para partilhar 
depois de ter participado nestas Jornadas dos 
BdT em Barcelona é a experiência de unidade  
e coesão entre os Bancos de Tempo de Espanha, 
Itália e Portugal: a mesma visão, a mesma 
procura/inquietação e a mesma “garra” nas 
respostas dos Bancos de Tempo às necessidades 
destes tempos interrogados. Experimentei  
o entusiasmo recíproco com as pequenas e as 
grandes ações provocatórias de Cidadania Ativa, 
descritas nas várias intervenções e com  
a vontade de as ver multiplicar”.
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TESTEMUNHO DE JÚLIA BENTES

Pom... Pom... Pon tus horas, comparte lo que 
sabes hacer... recibe outras cosas: aprende goza 
y gana en placer... passado algum tempo ainda 
guardo o ritmo da coreografia que o Banc de 
Temps de Raval nos brindou no momento final 
das jornadas. Testemunhar a energia contagiante 

de um grupo de Bancs del Temps, como dizem 
por terras da Catalunha, foi um privilégio, aliado 
ao fato de trazer na bagagem desafios de Itália e 
Barcelona para reforçarmos os laços internacionais 
do Banco de Tempo e ainda algumas memórias, 
partilhadas com a Guida (Margarida Santos),  
das ruas e praças daquela cidade fantástica.”
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ENCONTROS DE FORMAÇÃO INICIAL
LISBOA

O Terraço do Graal recebeu, no dia 20 de outubro 
mais um Encontro de Formação Inicial do Banco 
de Tempo.

O grupo muito participativo e empenhado foi, 
desta vez, constituído apenas por mulheres 
provenientes de diferentes partes do país: Almada, 
Caldas da Rainha, Coimbra, Estoril, Grijó, Lisboa, 
Santarém e Porto. Algumas participaram a título  
individual e outras representantes das seguintes 
organizações: Associação de Moradores  
da Urbanização da CHUT Banática, União  
de Freguesias de Grijó e Sermonde, SAD - Porto 
e o CASPAE (já parceiro do Graal, em Coimbra, 
no Banco de Tempo).

Ao longo do dia, para além dos conteúdos da 
formação abordados, houve espaço para o debate 
de ideias, partilha de experiências e reflexões. 

MADEIRA

Por empenho da agência do Banco de Tempo 
Jaime Moniz do Funchal e da agência do Banco 
de Tempo de Santa Cecília, em constituição, em 
Câmara de Lobos, a equipa de coordenação do 
Banco Central deslocou-se à Madeira, nos dias 4 
e 5 de Dezembro.

Esta deslocação teve como finalidade dar formação 
inicial à equipa que, em Câmara de Lobos, se 
propõe criar um novo Banco de Tempo e, também, 
participar na sessão de apresentação e divulgação 
do projeto Banco de Tempo à comunidade daquela 
cidade. Participaram nesta sessão cerca de 40 
pessoas, representando diferentes entidades da 
Ilha e, também, a título individual.

Durante aquela curta estadia foram inúmeros 
os momentos agradáveis que nos proporcionaram: 
o belíssimo almoço no restaurante da Nini Andrade 
Silva, com a presença daquela designer, que se 
mostrou curiosa e interessada em saber mais 
sobre o Banco de Tempo e a visita à exposição 
das suas obras; o passeio instrutivo ao longo do 

cais e da marina; o jantar com uma “irmandade” 
de amigas; o convívio com toda a equipa que virá 
a constituir o novo Banco de Tempo de Santa 
Cecília, no trabalho de preparação, no primeiro 
dia, na Pousada da Juventude e no almoço 
bem madeirense do último dia, além da visita 
inesperada ao Pico da Torre.

Foram dois dias de um fraterno convívio, quer com 
a equipa de coordenação e membros da agência 
do Banco de Tempo Jaime Moniz - Funchal, quer 
com a equipa de Câmara de Lobos, que nos 
permitiu conhecermo-nos melhor e, em conjunto, 
prepararmos a criação da agência do Banco  
de Tempo de Santa Cecília.

Bem hajam por esse tempo bem vivido!

BRAGA

No dia 12 de dezembro, realizou-se a última Ação 
de Formação Inicial do Banco de Tempo de 2015. 
Foi em Braga, na sede da Cooperativa European 
Citizen Group. Participaram nesta ação 16 
pessoas. O grupo muito dinâmico e participativo, 
era constituído por gente de Braga, do Porto e 
também de Canelas e de Gulpilhares, locais onde 
está em curso a criação de 2 novas agências do 
Banco de Tempo.

Entre as 11h00 e as 16h00 falou-se da história do 
Banco de Tempo em Portugal, da sua estrutura 
e níveis de organização, mas também dos seus 
princípios, objetivos e regras de funcionamento. 
Foi uma sessão muito participada, com perguntas 
e questões postas por participantes.
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INAUGURAÇÃO SANTA MARIA DE BRAGA
No dia 12 de dezembro fez-se a inauguração 
da agência de Santa Maria de Braga. A cerimónia 
teve lugar nas Oficinas de São José, onde  
a carta de parceria foi assinada por Ana Oom, 
em representação do Graal e por Maria Antónia 
Torres e Manuel Moura, pela Cooperativa Cultural 
European Citizens Group.

Tiveram ainda a palavra Fátima Almeida, 
coordenadora da nova agência e Teresa Maria 
Branco ,da Coordenação da Rede Nacional  
do Banco de Tempo.

Seguiu-se uma pequena festa, com fado e um 
lanche delicioso!
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Chegou ao fim o projeto “Banco de Tempo  
e Comércio Justo: Reforçando Outras Economias” 
e o saldo que fazemos é muito positivo!

Este projeto coordenado pelo Graal, desenvolvido 
em parceria com o CIDAC (Centro de Intervenção 
para o Desenvolvimento Amílcar Cabral), com 
o apoio financeiro do Camões IP, envolveu equipas 
dinamizadoras locais do Banco de Tempo, bem 
como os seus membros, pessoas e organizações  
das localidades onde o Banco de Tempo ganha vida.

Ao longo dos últimos dois anos, no contexto deste 
projeto, no interior da Rede Nacional do Banco de 
Tempo, multiplicámos as oportunidades de reflexão 
crítica sobre o modelo de desenvolvimento 
dominante que produz desigualdades, injustiças 
e coloca em risco a sustentabilidade do planeta 
e foram muitos os desafios para repensarmos 
o modo como vivemos e fazermos uma análise 
crítica dos consumos. 

Tivemos também diversas oportunidades de 
contactar com iniciativas orientadas para o bem 
comum, baseadas na solidariedade e na satisfação 
das necessidades de todos, de que o Comércio 
Justo é um bom exemplo, na medida em que 
contribui para a construção de relações sociais 
e económicas, equitativas e solidárias.

Esperamos encontrar condições necessárias para 
darmos continuidade a este processo de reflexão 
e intervenção, que foi muito estimulante, carregado 
de novidade e encorajador de mudança.

Nas linhas que se seguem daremos conta das 
atividades desenvolvidas, no âmbito deste projeto, 
durante do 2º semestre de 2015.

II OFICINA DE FORMAÇÃO

Na sequência da I oficina de formação, de dois 
dias, que realizámos em abril, no Centro do Graal 
da Golegã e da qual guardamos boas memórias, 
desenvolvemos no passado dia 13 de novembro 

a II Oficina de formação do projeto Banco de Tempo 
e Comércio Justo: Reforçando Outras Economias. 

Participaram 23 pessoas, ligadas a diferentes 
agências, provenientes de Aveiro, Cascais, Évora, 
Lumiar, Portela, Póvoa de Varzim, Quarteira, 
Santa Maria da Feira e Santa Maria de Braga.

No início revisitámos momentos-chave que fizemos 
acontecer no âmbito do Projeto Banco de Tempo 
e Comércio Justo: Reforçando Outras Economias, 
um projeto muito vivo, coordenado pelo Graal 
e desenvolvido em parceria com o CIDAC 
e que, nos últimos dois anos, envolveu as equipas 
dinamizadoras do Banco de Tempo, os seus 
membros e as comunidades onde se inserem.

O acordo transatlântico de comércio e investimento 
entre os Estados Unidos e a União Europeia, 
o TTIP (sigla em Inglês), foi o segundo ponto da 
agenda. A partir de uma dinâmica experiencial 
refletimos sobre o próprio processo de negociação 
que tem sido conduzido de forma pouco transparente 
e democrática, com uma participação residual da 
sociedade civil. Analisámos motivações ligadas à 
procura de lucro e ao alargamento dos mercados 
e identificámos potenciais impactos negativos (para 
o ambiente, para a saúde/segurança alimentar, 
para o emprego, serviços públicos, etc...) 
associados à eventual aprovação deste Tratado.

BANCO DE TEMPO E COMÉRCIO JUSTO: 
REFORÇANDO OUTRAS ECONOMIAS
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Houve ainda tempo para analisarmos criticamente 
os resultados dos questionários sobre consumo 
responsável, concebidos e aplicados no âmbito 
do projeto e para perspetivarmos a ação futura 
do Banco de Tempo na sensibilização dos seus 
membros e comunidades para o consumo 
responsável e o Comércio Justo.

Os contributos dos e das participantes foram 
muito enriquecedores e foi contagiante a vontade 
partilhada de participar na construção de um outro 
mundo possível, mais justo, mais igualitário e 
mais respeitador da Natureza.

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL 
DO COMÉRCIO JUSTO

Foram 6 as iniciativas locais de Comemoração 
do Dia Mundial do Comércio Justo, organizadas 
pelas agências do Banco de Tempo e dirigidas a 
membros do Banco de Tempo e público em geral. 
Em maio, tiveram lugar em Coimbra, Aveiro  
e Lisboa (CGD) e, em Julho, foi a vez de Braga.

No último semestre realizaram-se mais duas 
Comemorações: a primeira teve lugar no dia 29 
de novembro, no Centro de Convívio da Câmara 
Municipal de Évora, onde um grupo de 10 
pessoas participou numa ação dinamizada pela 
Marta Varela. A sessão teve início com a projeção 
do vídeo “Do Campo para a Mesa”, à qual se 
seguiu a partilha de algumas reflexões críticas 
da facilitadora sobre o Consumo Responsável. 
No final da apresentação foi aberto um debate. 

O balanço da sessão é muito positivo e é nossa 
expectativa que todos façam o que uma das 
participantes verbalizou: “vou ter em atenção 
essas preocupações”.

A outra comemoração realizou-se nessa mesma 
semana, na Portela, nas instalações do Banco 
de Tempo, na Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela. Houve uma sessão sobre o «Comércio 
Justo» que esteve a cargo do Stèphane 
Laurent, do CIDAC e da Teresa Maria Branco, 
Coordenadora do Banco Central.

A apresentação, apoiada pelas imagens do filme 
“Do campo para a mesa”, suscitou grande 
interesse por parte da vasta audiência que, no final, 
quis saber pormenores sobre o cabaz mensal, 
que pode ser adquirido no CIDAC, inquirindo sobre 
a possibilidade de entregas na Portela.

Neste Encontro procedeu-se também à venda de 
diversos produtos, havendo ainda lugar para um chá 
aromático, a acompanhar os delicados biscoitos 
do “Comércio Justo”, que foram muito apreciados!
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QUESTIONÁRIOS DE ANÁLISE CRÍTICA DOS 
CONSUMOS E FICHAS DE CONSELHO

Foram concebidos 3 questionários de análise crítica 
dos consumos em 3 áreas: consumo alimentar, 
roupa/calçado e energia. Os questionários online 
foram respondidos por membros e equipas 
dinamizadoras locais do Banco de Tempo (num total 
de 185 respostas).

Os dados foram tratados, partilhados e discutidos 
na II oficina de formação do projeto e foram 
o ponto de partida para a elaboração das Fichas 
de Conselho sobre o consumo alimentar, 
o consumo energético e o consumo de roupas  
e calçado que muito em breve divulgaremos!
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Um dos temas que trabalhámos na II Oficina 
do projeto Banco de Tempo e Comércio Justo foi 
O Tratado Transatlântico de Livre Comércio e de 
Investimento (TTIP), ainda em fase 
de negociações, entre a União Europeia (UE) 
e os Estados Unidos da América (EUA).

Nas próximas linhas, apresentamos alguns 
aspetos que merecem a nossa preocupação neste 
Tratado, cuja aprovação poderá ter um impacto 
muito significativo nas nossas vidas. No final, 
partilhamos algumas referências webiográficas 
para quem tiver interesse em aprofundar o tema.

O TTIP tem como principal objetivo a eliminação  
de impostos alfandegários, burocracias 
e restrições, que constituam entraves ao comércio 
e ao investimento entre a UE e os EUA. Uma vez 
que as tarifas sobre importações entre os dois 
mercados são já reduzidas, este acordo foca-se, 
sobretudo, na redução e supressão das normas 
que limitam a transação de determinados produtos 
e serviços entre os países da EU e os EU.

MAS DE QUE TIPO DE BARREIRAS 
ESTAMOS A FALAR?

A União Europeia tem, em geral, padrões sociais, 
ambientais e de saúde pública mais exigentes:  
as regulamentações da UE, comparativamente 
com os EUA, têm subjacente uma maior 
preocupação com a proteção do consumidor,  
da saúde e do ambiente. 

Para concretizarmos, tomemos alguns exemplos 
do setor alimentar. A importação para a Europa 
de carne, de leite e dos seus derivados 
produzidos nos Estados Unidos tem sido 
fortemente limitada por haver regulamentações 
diferentes. Nos EUA são práticas correntes 
e na Europa é proibido o recurso a promotores de 
crescimento na criação de gado, o uso 
de hormonas de crescimento na indústria leiteira, 
a utilização de produtos químicos (ácido láctico, 

cloro e peroxiácido) na lavagem de carcaças de 
animais, etc.

ALGUNS IMPACTOS PREVISÍVEIS 

Se o Tratado for aprovado, a Europa deixa  
de poder restringir a circulação de produtos como 
os que acima descrevemos, facto que merece as 
maiores preocupações do ponto de vista da saúde 
e da segurança alimentar, mas também do ponto 
de vista dos produtores europeus e, em particular, 
dos produtores nacionais que, não recorrendo  
a estas técnicas que maximizam os lucros, ficam 
em situação de clara desvantagem competitiva. 
Uma outra consequência possível e também 
arriscada passará pela mudança nos quadros 
regulamentares na EU, harmonizando-se com  
os norte-americanos, baixando-se os padrões 
da UE, com reflexos negativos na saúde pública, 
na segurança alimentar, no ambiente e no bem- 
-estar animal, entre outros.

Importará ainda referir que estas negociações,  
em curso, preveem um Mecanismo de Resolução 
de Conflitos Investidor/Estado, o Investor to State 
Dispute Settlement (IDS) que confere o direito a 
investidores estrangeiros de processar os governos 
dos países onde investem, por eventuais perdas 
de potenciais lucros, resultantes de decisões 
políticas que limitem os lucros esperados. Para 
melhor se entenderem os riscos implicados num 
mecanismo desta natureza, deixamos um caso 
real que trabalhámos na oficina de formação: 
a empresa Tabaqueira Philip Morris Internacional 
(PMI) processou o Estado Uruguaio, no Centro 
Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre 
Investimentos (Ciadi), do Banco Mundial, exigindo 
uma indeminização de 25 milhões de dólares  
por entender que o Uruguai violou cláusulas  
do acordo bilateral de investimentos, assinado entre 
a Suíça e o Uruguai, ao promulgar leis mais severas 
para tentar controlar o consumo do tabaco, naquele 
país. Este exemplo emblemático ilustra bem como 

TRATADO TRANSATLÂNTICO DE LIVRE COMÉRCIO 
E DE INVESTIMENTO (TTIP)
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este mecanismo serve a supremacia do poder 
económico-financeiro sobre o poder político,  
a primazia dos interesses financeiros de alguns, 
sobre o bem comum e sobre a qualidade de vida 
no planeta.

O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO

Merece ainda referência e certamente reflexão o 
facto das negociações do TTIP estarem a decorrer 
de forma tão pouco transparente e democrática: 
na UE, os documentos de negociação do TTIP 
só poderão ser consultados dentro de 30 anos 
e os deputados do Parlamento Europeu apenas 
podem consultar uma parte da documentação  
e têm de fazê-lo em salas de leitura, por tempos 
limitados, sem poderem usar papel e caneta, nem 
máquinas fotográficas, telemóveis ou quaisquer 
outros equipamentos de gravação. 

A par com isto, a sociedade civil tem sido afastada 
das negociações e os Lobbies Corporativos têm 
nelas desempenhado um papel determinante.

PARA SABER MAIS

Recomendamos o site da Plataforma Não ao TTIP 
(https://www.nao-ao-ttip.pt) e o texto publicado 
pelo CIDAC “Soberania Alimentar, Direito à 
Alimentação e TTIP. Uma combinação impossível” 
que foi uma fonte privilegiada deste artigo, e está 
disponível no site daquela ONGD.
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BANCO DE TEMPO NOS MEDIA 
O Jornal Digital Planeta Algarve fez uma cobertura 
jornalística e publicou artigos sobre o Encontro 
Nacional no Outono e sobre a II oficina de formação 
do projeto Banco de Tempo e Comércio Justo: 
Reforçando Outras Economias.

Também o jornal Notícias do Funchal publicou uma 
notícia, na qual refere a presença das coordenadoras 
da Rede Nacional do Banco de Tempo, aquando 

da apresentação do Banco de Tempo à comunidade 
de Câmara de Lobos, no passado dia 5 de dezembro.

No passado dia 25 de Novembro, Teresa Branco 
e Eliana Madeira estiveram na Antena 3,  
no programa Donas de Casa, de Ana Galvão  
e Joana Marques e, no dia 6 de dezembro, na RTP 
Madeira, foi transmitida uma peça sobre o Banco 
de Tempo.

TERRAÇO EM DIÁLOGO

No dia 29 de novembro, no Terraço do Graal, 
o Banco Tempo foi apresentado em mais um 
“Terraço em diálogo”. Foi um Encontro muito 
participado e interessante, no qual ficámos também 
a saber mais sobre a Associação Casa Velha 
– Ecologia e Espiritualidade, apresentada pela 
Margarida Alvim, e sobre a Associação Renovar 
a Mouraria, representada pela Filipa Bolotinha.

JORNADAS DA CIDADANIA, VOLUNTARIADO 
E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Participámos nas Jornadas da Cidadania, 
Voluntariado e Responsabilidade Social,  
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa, no dia 28 de 
outubro, onde apresentámos uma banca sobre  
o Banco de Tempo.

APRESENTAÇÕES DO BANCO DE TEMPO
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A NATÁLIA CRUZ

Natália Cruz deixou-nos aos 73 anos. Faleceu 
no dia 10 de outubro de 2015, em Coimbra, vítima 
de uma doença prolongada, que encarou com 
coragem e serenidade.

Foi, durante os últimos anos, coordenadora da 
Agência do Banco de Tempo de Coimbra e, 
como participante do Graal desde os anos 70, 
coordenou a equipa de projetos do Graal em 
Coimbra e participou em várias outras equipas  
e órgãos do Graal sendo, à data do seu falecimento, 
Presidente da Assembleia Geral do Graal e curadora 
da Fundação Cuidar o Futuro.Colocando-se inteira 
em tudo o que fazia, a Natália deixou, entre nós, 
uma marca impossível de apagar.

Natural de Vimioso, licenciou-se em Físico-Químicas 
na Universidade do Porto e fez mestrado em 
Educação e Metodologia do Ensino das Ciências 
na Universidade. de Lisboa; foi professora do ensino 
secundário, na disciplina de Ciências Físico-Químicas 
e orientou a formação de docentes.  Para além 
da docência, ocupou cargos de gestão no Liceu 
D. João II (atualmente Escola José Falcão). Era 
atualmente Vice-Presidente da Associação 
de antigos alunos, professores e funcionários  
da José Falcão. Foi autora de artigos publicados 

em revistas da especialidade e de diversos manuais 
escolares, sendo pioneira no desenvolvimento de 
projetos europeus ligados ao ensino. Apaixonada 
pelo que fazia e sempre ávida de progredir 
na sua própria formação, viajava nas férias em 
busca de aprender mais sobre o que ensinava  
e sobre o mundo. A sua competência e dedicação 
à educação justificaram a condecoração, que, 
em 2005, Ano Internacional da Física, lhe foi 
concedida pelo então Presidente da República 
Jorge Sampaio, com o grau de Comendador  
da Ordem de Instrução Pública.

Era uma mulher atenta, generosa, sensível, 
determinada, inteligente, simples, terna, dedicada. 
Quem teve o privilégio de conviver com a Natália, 
sabe que quando a descrevemos, nunca dizemos 
tudo o que poderíamos dizer…

A sua vida inspira-nos e permanecerá entre nós.
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RETRATO DE UM MEMBRO
Nas linhas que se seguem podemos ler o testemunho 
comovente da Rosália Martins, membro do Banco 
de Tempo de Santa Maria da Feira.

“Nasci a 15 de Janeiro de 1956 numa aldeia Beirã 
pertencente a Pinhel. Se tivesse que reestruturar 
o meu BI teria renascido a 9 de Janeiro de 2014, 
data em que entrei no Banco do Tempo, na cidade  
de Santa Maria da Feira e a filiação seria os amigos 
do Banco de Tempo

Os braços de minha mãe, que me acolheram 
ao nascer, são por analogia os que me acolheram 
naquela tarde quando entrei sozinha, triste  
e chorando, na casa do moinho (Banco de Tempo). 
Encontrei um grupo de pessoas cativantes, que 
cultivam a cultura do encontro, e de coração aberto, 
iniciei a atribulada viagem onde os amigos do 
Banco de Tempo são os remos da minha travessia.

Inscrevi-me, não só pela troca de serviços mas, 
principalmente porque me senti envolvida por um 
calor humano que, hoje sei, me ajudou imenso 
a aceitar que a “minha estrelinha”, paixão eterna, 
brilha lá no céu. Consegui transformar as lágrimas 
em compromisso.

Prestei serviços de aulas (de dança, Francês, 
Português), companhia para conversar, 
organização de espaços, alimentação saudável, 
Reiki e organização de eventos.

Recebi: Inglês, informática, hipnoterapia, 
companhia para conversar, alimentação 
macrobiótica, condução, caminhadas e culinária.

Pertencer ao BdT, mais do que dar um pouco 
do meu tempo, é receber em dobro, amizade, 
compreensão e reaprender que a felicidade vem 
de dentro quando cuidamos do outro.

Isto é o meu BdT, ao qual me orgulho de pertencer, 
onde me posso agarrar para não fugir à vida 
e onde passo para dar um abraço amigo.

Posso dizer que me sinto segura, consegui 
enfrentar adversidades, contornar obstáculos 
e focar-me no presente, com alegria, renascendo 
para uma nova vida.

Hoje brindo a todos os que, duma forma ou de 
outra, contribuíram para que a minha vida tivesse 
mais sentido.

Um dia tentei forçar uma porta, que sei se abrirá 
naturalmente, quando à minha frente tinha janelas 
abertas com sorrisos à espreita. Numa delas 
estás tu, Margarida.”
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DAQUI E DALI
ALBUFEIRA

Neste segundo semestre de 2015, na Agência 
do Banco de Tempo de Albufeira as atividades 
desenvolveram-se em 3 tempos: o tempo  
de comemorar, mais um aniversário da Agência;  
o tempo de apoiar a comunidade, nos trabalhos  
ligados à limpeza da cidade, aquando das grandes 
chuvadas e o tempo de decorar as prendas 
de Natal, feitas em convívio e partilha.

CASTELO BRANCO

No dia 10 de Novembro a Agência de Castelo 
Branco realizou um Magusto, em que participaram 
80 pessoas, de diferentes gerações e culturas, em 
que não faltou o sol de S. Martinho, as castanhas, 
a jeropiga, os pratos típicos portugueses, 
indianos, paquistaneses e tailandeses!

São estes encontros que evidenciam como o Banco  
de Tempo se afirma como indispensável na criação 
de laços afetivos entre todos e todas!

COIMBRA

Em Coimbra, neste semestre, as trocas de serviços 
foram sobretudo de apoio à agência, ajuda 
informática, revisões de textos, acompanhamento 
e cuidados de beleza e bem-estar.

No dia 22 de Novembro, nas instalações da Casa 
da Esquina, fez-se um encontro de membros 
do Banco de Tempo, à volta do tema “Redes 
Colaborativas de Produção Local” que, segundo 
o projeto desenvolvido pela Animar (http://www.
animardl.pt/index/projectos/iefp/rcpl) “pressupõe 
a cooperação de um conjunto de pessoas, que 
produzem localmente bens e/ou serviços e que 
colaboram entre si, ao nível da inovação, criação, 
produção, vendas e comunicação dos seus 
produtos e/ou serviços, de modo a contribuírem 
para a valorização dos recursos endógenos, e por 
conseguinte, para o desenvolvimento sustentável 
dos territórios”

Para partilharem a sua experiência neste campo, 
houve convidados/as especiais! As 27 pessoas 
presentes, entre membros do Banco de Tempo  
e amigos, partilharam animadamente a reflexão  
e o lanche, que foi ocasião para novas trocas  
de experiências e de contactos. Foi manifesto 
o interesse desencadeado pelo tema do encontro 
e pela forma muito viva como decorreu.

ÉVORA

Foram variadas as atividades desenvolvidas 
durante este semestre na Agência do BdT de 
Évora: realizou-se um passeio a Fátima, atelieres 
de costura, de presépios e de arranjos de Natal, 
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em ambiente de aprendizagem e de partilha  
de saberes e um almoço de Natal, com o propósito 
de angariar fundos para ajudar quem mais precisa 
e em que o convívio foi uma constante!

ESGUEIRA - AVEIRO

Com o contributo dos membros do Banco de Tempo 
e dos voluntários da Junta de Freguesia de 
Esgueira, realizou-se a Festa de Natal do Banco 
do Tempo de Aveiro Esgueira, onde imperaram 
o convívio, a partilha de saberes e vivências que 
fizeram dessa festa um momento único.

FERNÃO FERRO

Na Agência de Fernão Ferro têm continuado 
a realizar-se trocas de serviços, de que é exemplo 
a ajuda na limpeza do sótão de um dos membros 
do Banco de Tempo, em que os mais novos 
participaram com grande entusiasmo e energia 
e, no final, todos se sentiram gratificados. 

FUNCHAL

Qual o agricultor que não rejubila quando vê a sua 
semente germinar?

Foi o que sucedeu, em boa hora, na Madeira, 
onde a agência do Banco de Tempo Jaime Moniz, 
já com uma sólida existência de doze anos, 
lançou uma semente e viu nascer uma nova 
agência em Câmara de Lobos.

A coordenação da Agência do Banco de Tempo 
Jaime Moniz, do Funchal foi convidada 
a apresentar o Banco de Tempo numa sessão 
no âmbito do Curso EFANS2 da Escola da 
Torre. Dessa apresentação resultou um enorme 
entusiasmo para a constituição de uma nova 
agência do Banco de Tempo, a de Santa Cecília, 
que, com o apoio do pároco daquela freguesia, 
está a ser criada em Câmara de Lobos.

PORTELA

Na Agência do Banco de Tempo da Portela 
o regresso das “chamadas” férias grandes traz 
sempre gente nova para membro do Banco 
de Tempo e, com novos membros, também novas 
atividades surgiram – a hora da História, da poesia, 
do autoconhecimento e da espiritualidade 
e o regresso de alguns membros que, por razões 
de emprego, se tinham afastado.

Houve apoio ao estudo e, no espaço das 
manualidades, a proximidade do Natal levou 
à feitura dos famosos talegos.
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No início de Dezembro aconteceu o convívio de 
Natal, com mais de 50 pessoas, que proporcionou 
uma tarde com muita alegria, partilha e música.

Provaram-se doces e salgados e testaram-se os 
dotes culinários dos membros cozinheiros e também 
não faltaram as bolachinhas do Comércio Justo.

Antes do final trocaram-se prendas e foi eleito 
o talego feito no Banco de Tempo, o rei das 
prendas.

QUARTEIRA

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.

SANTA MARIA DA FEIRA

O BdT da Feira concorreu à atribuição de 2 talhões 
de terreno para cultivar, num projeto de iniciativa 
da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 
No final de Agosto, 10 membros do Banco de 
Tempo iniciaram um curso de agricultura biológica 
(gratuito), tendo em vista cultivar os 2 talhões.

A experiência tem-se revelado muito interessante, 
de saudável convívio e aprendizagem e também 
tem sido um prazer colher o que a natureza dá 
e as pessoas produzem. E ainda conseguiram 
pencas para a ceia de Natal!

Além da horta outras tarefas agrícolas foram 
realizadas como, no final de Setembro, a apanha 
do milho, tendo em vista fazer uma festa de 
desfolhada e a ajuda a um casal de agricultores.  
A Desfolhada fez-se, no início de Outubro, com 
a participação de várias dezenas de Membros  
e a colaboração do Orfeão da Feira, que garantiu 
a tradição, as danças e a música.

Já em Novembro, houve ainda a festa de São 
Martinho com castanhas assadas, peça de teatro 
alusiva e muita alegria, marcando também o 2º 
aniversário da agência do Banco de Tempo 
de Santa Maria da Feira.

Outra atividade desenvolvida foi a participação 
em colóquios, com a apresentação do Banco  
de Tempo na ALPE para jovens (Agência Local 
em Prole do Emprego) e no colóquio “Feira 2020 - 
um ecossistema de inovação social”.  

Finalmente, em Dezembro, realizou-se o almoço de 
Natal, que decorreu num ambiente de fraternidade, 
muita animação e verdadeiro espírito natalício.


