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NOTA DE ABERTURA

Caríssimos amigos e amigas do Banco de Tempo,

Este é um número especial do Trocar Notícias: contempla todo o ano de 2016 e não apenas, 
como normalmente acontece, um dos semestres do ano. É, por isso, mais extenso do que o 
habitual. Apesar de “volumoso”, está longe de ser exaustivo: muito do que aconteceu ao longo do 
ano fica de fora deste número, onde partilhamos diversas participações relevantes e momentos 
significativos: inaugurações, formações, encontros de formação inicial, encontros nacionais e 
internacionais.

Temos também o gosto de vos apresentar, neste Trocar Notícias, o testemunho de um membro 
do Banco de Tempo da Agência de Santa Maria de Braga e de partilhar informações sobre 
as “fichas de conselho para um consumo responsável”, que elaborámos colaborativamente, no 
âmbito do projeto “Banco de Tempo e Comércio Justo: Reforçando outras Economias”.

Apresentamos ainda os resultados do Balanço do ano de 2015 e, na secção Daqui e Dali, damos-
-lhe conta das notícias que nos chegaram de diferentes Agências.

As nossas últimas palavras são para desejar um excelente 2017, que será um ano com um 
significado especial para o Banco de Tempo em Portugal, porque comemorarmos 15 anos do 
nascimento das primeiras agências.
 
Ao longo destes 15 anos, muitas centenas de pessoas trocaram solidariamente o seu tempo, 
enriqueceram o seu mundo relacional, partilharam e desenvolveram os seus saberes, contribuíram 
para a construção de comunidades mais igualitárias, mais solidárias e, seguramente, mais 
humanas! 2017 será, assim, um ano de celebração e esperamos reforçar com a “festa” as 
energias e a inspiração de que necessitamos para dar continuidade a esta nossa procura de 
novas formas de pensar, atuar e viver em sociedade!
 
Um abraço da equipa de coordenação da Rede Nacional do Banco de Tempo.
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INAUGURAÇÕES

INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA  
DO BANCO DE TEMPO EM CANELAS

No dia 13 de fevereiro, inaugurou-se mais uma 
Agência do Banco de Tempo em Canelas, a 
primeira Agência no concelho de Vila Nova de 
Gaia. A Agência de Canelas, resulta de uma 
parceria entre o Graal e a UCR! Associação 
Social, Cultural e Humanitária.  

A inauguração foi marcada por uma forte 
participação e pela presença da Agência de Santa 
Maria da Feira. O Graal não se conseguiu fazer 
representar porque houve interrupções nas linhas 
férreas provocadas pela chuva intensa. 

A formalização do acordo de parceria entre o 
Graal e a UCR! - Associação Social, Cultural e 
Humanitária, ocorreu em data posterior. Foi no dia 
22 de abril. 

Depois de breves palavras da coordenadora 
da Agência do Banco de Canelas Maria 
Espírito Santo, seguiu-se uma intervenção da 
representante do Graal, Eliana Madeira, e do 
presidente da UCR.

Houve tempo para um animado momento musical 
assegurado por membros do Banco de Tempo 
que integram os grupos “a Banda amigos do 
Tempo” e os “Cancioneiros do Tempo”. Este 
Encontro muito alegre e participado terminou com 
um lanche generoso preparado pelos membros 
do Banco de Tempo.

NOVO PROTOCOLO COM A UNIÃO  
DE FREGUESIAS DE ALDOAR, NEVOGILDE  
E FOZ DO DOURO 

Realizou-se no dia 22 de abril, na Foz do 
Douro, uma reunião com um grupo de pessoas 
empenhadas em perspetivar o relançamento 
do Banco de Tempo naquela localidade.

Foi assinado um novo protocolo de parceria 
entre o Graal e a União de Freguesias de Aldoar, 
Nevogilde e Foz do Douro. 

INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA  
DO BANCO DE TEMPO DE MOURA

Foi inaugurada no dia 26 de abril a Agência do Banco 
de Tempo de Moura, resultado de uma parceria 
entre o Graal e a Câmara Municipal de Moura.
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O projeto de criar uma Agência do Banco  
de Tempo em Moura vinha a ser nutrido desde 
há algum tempo. Esta nova Agência conta já com 
20 membros inscritos e tem a sua sede no Ágora 
Social, no centro da Cidade.

A Cerimónia, que decorreu no espaço exterior 
do Ágora Social, teve início com um momento 
musical: ouvimos, pela voz de Dina Marques, 
três canções sobre o tempo. Seguiram-se breves 
palavras da coordenadora da nova Agência, 
Ana Paula Santana, a que se seguiu uma 
apresentação do Banco de Tempo feita por Eliana 
Madeira, do Graal. A sessão foi encerrada com 
as palavras do Presidente da Câmara Municipal 
de Moura, Santiago Augusto Ferreira Macias que, 
na sequência das mesmas, assinou o protocolo 
de colaboração.

O encontro terminou com um lanche ao ar livre 
em torno do qual se multiplicaram conversas 
sobre o Banco de Tempo e sobre seu futuro  
na belíssima cidade de Moura.

INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA DO BANCO 
DE TEMPO DE SANTA CECÍLIA

No dia 5 de junho, inaugurou-se mais uma Agência 
do Banco de Tempo na Madeira, em Câmara  
de Lobos, resultado de uma parceria entre o Graal 
e o Centro Social Paroquial de Santa Cecília.

A carta de parceria foi assinada durante  
a celebração Eucarística na Igreja de Santa Cecília 
na sequência de referências elogiosas ao Banco 
de Tempo, no decurso da homilia pelo Padre 
Francisco Caldeira.

Tiveram também a palavra  Ana Oom, membro  
do Conselho Coordenador Graal e Eliana 
Madeira, da equipa de coordenação da Rede 
Nacional do Banco de Tempo.

Seguiu-se um lanche de confraternização, no qual 
marcaram presença, para além dos representantes 
das entidades parceiras, o presidente da Câmara 
Municipal de Câmara de Lobos, diversas pessoas 
ligadas à nova Agência do Banco de Tempo, 
a Centros Comunitários da Segurança Social, 
bem como a equipa de coordenação e diversos 
membros da Agência do Banco de Tempo  
de Jaime Moniz, que está na génese desta Agência 
que agora se inaugurou.

Foi uma inauguração vivida com brilho de festa!

A Agência, coordenada por Olga Gouveia, tem 
a sua sede no Centro Paroquial de Santa Cecília 
e contará com a colaboração de duas técnicas  
do Centro de Apoio a Crianças e Jovens de Câmara 
de Lobos e de outras duas pessoas voluntárias. 
Abre as suas portas aos sábados de manhã e às 
quartas-feiras à tarde.

Foi um prazer partilhar este momento de alegria 
e desejamos que se sigam muitos outros 
na vida desta nova Agência do Banco de Tempo 
madeirense!



N.º 22 | ANO 2016 5

FORMAÇÃO INICIAL E APRESENTAÇÕES PÚBLICAS
FORMAÇÃO INICIAL DO BANCO DE TEMPO 
NO TERRAÇO

No dia 17 de fevereiro esteve reunido um grupo 
pequeno, mas muito estimulante, durante todo  
o dia, no Terraço do Graal para mais uma Ação  
de Formação Inicial do Banco de Tempo. 
Surgiram, ao longo do dia, várias sugestões  
e diálogos desafiantes!

WORKSHOP SOBRE O BANCO DE TEMPO 
EM ÁGUEDA

No dia 11 de março de 2016, realizou-se um 
Workshop sobre Banco de Tempo, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Águeda, que 
contou a intervenção da representante do Graal, 
Eliana Madeira.

FORMAÇÃO INICIAL DO BANCO DE TEMPO 
NO FUNCHAL

Realizou-se uma formação inicial do Banco  
de Tempo no Centro Comunitário de São Martinho, 
no Funchal, no dia 6 de junho. Esta ação  reuniu 
17 pessoas, maioritariamente profissionais ligados 
aos Centros Comunitários da Segurança Social.

Contou com a participação de pessoas ligadas ao 
Banco de Tempo (Jaime Moniz) que enriqueceram 
a sessão com a partilha da sua experiência  
e aprendizagens e juntou-se também ao grupo 
a  coordenadora da Agência de Santa Cecília, 
inaugurada na véspera.

Exploraram-se os objetivos e 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. 
Perspetivaram-se, conjuntamente, caminhos 
para o desenvolvimento do Banco de Tempo  
a partir dos Centros Comunitários. Regressámos 
com elevadas expetativas no futuro do Banco  
de Tempo na Madeira!

REUNIÃO E SESSÃO PÚBLICA EM GOUVEIA

No dia 12 de maio, a coordenação da Rede 
Nacional do Banco de Tempo esteve em Gouveia 
a convite da Associação GAF (Grupo Aprender 
em Festa). De manhã, realizou-se uma reunião que 
envolveu um conjunto de entidades de Gouveia 
que se mostraram interessadas em saber mais 
sobre o Banco de Tempo tendo em vista  
a abertura de uma Agência do Banco de Tempo.

Da parte da tarde, realizou-se uma sessão pública 
de apresentação do Banco de Tempo, aberta 
à comunidade que teve forte adesão de gente de 
todas as idades. Foi muito caloroso o acolhimento 
e o entusiasmo com o Banco de Tempo.

REUNIÃO E SESSÃO PÚBLICA EM GOUVEIA

No dia 12 de maio, a coordenação da Rede 
Nacional do Banco de Tempo esteve em Gouveia 
a convite da Associação GAF (Grupo Aprender 
em Festa). De manhã, realizou-se uma reunião 
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WORKSHOP NO ENCONTRO 
SABER PARA TRANSFORMAR

Irene Santos e Eliana Madeira dinamizaram 
um Workshop sobre o Banco de Tempo, no âmbito 
do Encontro Nacional “A Educação Permanente 
em Tempo de Mudança: Saber para Transformar”, 
organizado pela Associação Portuguesa para 
a Cultura e Educação Permanente (APCEP). O 
Encontro teve lugar no Pavilhão do Conhecimento, 
em Lisboa, no dia 30 de abril. Participaram neste 
workshop pessoas ligadas à educação, 
estabeleceu-se um diálogo muito rico sobre o Banco 
de Tempo enquanto espaço de aprendizagem.

SEMINÁRIO “SOCORRO! ESTOU SEM TEMPO”

No dia internacional da erradicação da pobreza, 
17 de outubro, realizou-se em Lisboa, no Museu 
do Dinheiro (Banco de Portugal), o Seminário 
“Socorro! Estou sem Tempo”. Este seminário 
foi organizado pela Impossible – Passionate 
Happening, uma associação criada há dois anos 
por Henrique Pinto, fundador da revista CAIS,  
que defende que a pobreza seja encarada como 
uma impossibilidade e um crime.

Ouviram-se diferentes comunicações  
e testemunhos, alguns de rostos bem conhecidos 
e houve espaço para a reflexão sobre diferentes 
relações com o tempo e sobre a pobreza  
dos sem tempo.

O Banco de Tempo foi apresentado pela Eliana 
Madeira, do Graal, no painel “ser tempo: o humano 
como obra de arte em curso”.

Foi um dia intenso e desafiante, que deixou pistas de 
reflexão sobre o modo como vivemos o nosso tempo!
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ENCONTRO NACIONAL DA PRIMAVERA NO ALGARVE
Realizou-se, nos dias 17 e 18 de junho, no 
Algarve, o IX Encontro do Banco de Tempo 
na primavera! O primeiro destes Encontros, 
realizados nas localidades onde o Banco de 
Tempo ganha vida, foi também em Quarteira, 
em 2008!

Foi um Encontro muito participado, caloroso 
e estimulante, coorganizado pelo Graal e pelas 
Agências do Banco de Tempo de Quarteira  
e Albufeira, com o apoio da Câmara Municipal  
de Loulé, da Junta de Freguesia de Quarteira  
e da empresa Garvetur.

Participaram mais de 6 dezenas de pessoas: 
parte do Algarve, ligadas às Agências do Banco 
de Tempo de Quarteira e Albufeira, e outras 
provenientes de diferentes partes do País: Aveiro, 
Canelas, Cascais, Coimbra, Évora, Fernão Ferro, 
Lisboa - Lumiar, Moura, Portela, Santa Maria  
da Feira, São João da Madeira. Tivemos ainda  
a grande alegria de poder contar com a participação 
de representantes das Agências da Madeira: 
Jaime Moniz – Funchal e de Santa Cecília – 
Câmara de Lobos.

No primeiro dia, o grupo foi recebido no Centro 
Autárquico de Quarteira com um simpático café 
de boas-vindas e foi acolhido com as palavras  
do Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, 
Telmo Pinto, e das coordenadoras das Agências 
do Banco de Tempo de Quarteira, Isabel Pinto, 
e de Albufeira, Felismena Pinto.

Depois da apresentação/reencontro 
dos participantes, seguiu-se a partilha e a reflexão 
em torno da gestão das Agências do Banco 
de Tempo. Partilharam-se conselhos práticos  
e em pequenos grupos, discutiram-se 
os procedimentos a assumir no que se refere 
à confidencialidade dos dados, ao acolhimento 
e à exclusão de membros do Banco de Tempo. 
A manhã foi rica pela troca de ideias e de 
experiências, pelo diálogo frutífero que esperamos 
que se reflita nas práticas e nos instrumentos  
de gestão do Banco de Tempo.

A parte da tarde, que teve lugar no auditório do 
INUAF (Instituto Superior D. Afonso III), no belo 
Convento do Espírito Santo, em Loulé teve início 
com uma breve sessão de abertura onde tomaram 
a palavra Luísa Martins, representante da Câmara 
Municipal de Loulé, Elsa Coutinho, representante 
do Conselho Coordenador do Graal, e Isabel 
Pinto, coordenadora da Agência de Quarteira.

Seguiu-se a apresentação do filme do projeto 
Banco de Tempo e Comércio Justo: Reforçando 
Outras Economias e a apresentação da Professora 
Doutora Helena Marujo, partilhada com o Professor 
Doutor Luís Miguel Neto, intitulada “Felicidade 
Pública: construindo uma cultura de bens 
relacionais”. Esta apresentação propôs bases 
teóricas consistentes para o que, na prática, 
experienciamos e fazemos acontecer no Banco 
de Tempo. Para além de elucidativa e clara, foi 
uma sessão muito divertida e “energizante”!

Ainda no dia 17, foi inaugurada a nova sede da 
Agência do Banco de Tempo de Quarteira e foi com 
alegria que se celebraram os 13 anos de vida dessa 
Agência, cujo percurso é para nós uma referência!

O dia terminou com um jantar convívio, oferecido 
pela Câmara Municipal de Loulé, num restaurante 
junto à praia, onde a conversa foi fluída e animada 
e houve um momento de poesia - declamaram-se 
poemas de Isabel Aresta, sobre o tempo, na 
presença da sua autora, membro do Banco de 
Tempo de Quarteira.
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No dia 18, tivemos a oportunidade e o privilégio 
de visitar o centro histórico de Loulé. Duas 
colaboradoras do Município de Loulé, com 
entusiasmo e competência, deram-nos a 
conhecer o Mercado Municipal, a Igreja Matriz, as 
Portas 
de Faro, os Banhos Islâmicos, o Jardim 
dos Amuados, o Polo Museológico dos Frutos Secos, 
a rua das lojas, a Capela de Nossa Senhora 
da Conceição.

Seguiu-se um piquenique/convívio, no parque 
Municipal da Cidade de Loulé, oferecido com 
grande generosidade pelos membros do Banco 
de Tempo de Quarteira e Albufeira. 

A avaliação dos participantes dá-nos conta 
de uma apreciação muito favorável deste 
Encontro Nacional do Banco de Tempo e deixa-nos 
sugestões uteis para futuros Encontros. 
A dedicação, o “esmero” com que este encontro 
foi localmente preparado foram sublinhadas 
como tendo sido muito positivas, bem como 
as temáticas escolhidas. 

A palestra dada pela dupla Professora Helena 
Marujo e do Professor Luís Miguel Neto foi 
avaliada muito positivamente pelos participantes. 
Igualmente apreciadas foram  as visitas guiadas 
a Loulé, mas também as atividades de convívio 
organizadas, como o piquenique, o jantar  
e o reencontro festivo, que o Banco de Tempo 
sempre desenvolveu entre nós.

A equipa organizadora faz também um balanço 
positivo deste Encontro que, nos seus diferentes 
momentos, reuniu elementos fundamentais para 

o crescimento e consolidação da Rede Nacional 
do Banco de Tempo: a partilha, a aprendizagem, 
a reflexão, o diálogo, o conhecimento mútuo 
e o estreitamento das relações entre as pessoas 
que em Portugal se empenham neste projeto 
transformador.
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Helena Marujo e Luís Miguel Neto juntaram-se  
ao Encontro Nacional do Banco de Tempo, dando 
uma palestra muito enriquecedora e viva sobre 
“Felicidade Pública: Construindo uma Cultura  
de Bens Relacionais”.

Começaram por partilhar o seu percurso académico 
– e pessoal – até chegarem ao tema da felicidade 
e falaram-nos das muitas resistências que 
encontraram na comunidade académica na 
aceitação da investigação sobre a felicidade, muitas 
vezes associada a superficialidade, hedonismo.

A investigação em Psicologia tem priorizado 
a explicação de problemas e disfunções 
psicológicas. O movimento da Psicologia Positiva, 
na qual o e a palestrante se enquadram, procura 
compreender o bem-estar e o “florescimento” dos 
seres humanos, sobre “o que faz com que 
a vida valha a pena!”. Assim, bem-estar, otimismo, 
gratidão, perdão, esperança, crescimento pessoal 
e felicidade são assumidos como objeto de estudo 
e intervenção na Psicologia Positiva.

Falaram-nos do quanto o negativo tem mais peso 
que o positivo, dando um exemplo elucidativo,  
se tivermos um incidente difícil no meio de um dia 
em que muitas outras coisas correram bem, o que 
tendemos a partilhar com as pessoas que nos são 
próximas é o que não correu bem. Precisamos 
pois aprender a ver e valorizar o que é positivo!

Helena Marujo e Luís Miguel trouxeram-nos um 
olhar amplo, relacional e coletivo sobre o que é 
sermos felizes. Falaram-nos de felicidade pública 
como um bem comum, coletivo, partilhado, que 
se alimenta de bens relacionais, da qualidade das 
relações que estabelecemos com outras pessoas.

A felicidade pública identifica-se com uma visão 
de felicidade latina diferente da anglo-saxónica. 
A etimologia da palavra felicitas tem como raiz 
os conceitos de virtuosidade, fertilidade, distinta 
da ideia de happiness, (what happens - o que 

nos acontece) que é mais “externa”. No primeiro 
caso, mais do que de prazer ou o divertimento 
momentâneos, falamos de processos, de vidas 
com sentido, virtuosas, com propósitos, nas quais 
se realizam as potencialidades humanas…

Helena Marujo e Luís Miguel Neto põem em 
evidência a não linearidade da relação entre  
bens materiais e felicidade, afirmando que  
a investigação tem demonstrado que satisfeitas 
as necessidades básicas, a posse de bens 
materiais está pouco associada ao bem-estar  
das pessoas e das sociedades. Em contrapartida,  
evidenciam que são profundamente relevantes 
para a felicidade os bens relacionais, isto é bens 
que se geram nos relacionamentos humanos, 
recíprocos e que não têm preço, não há mercados 
onde possamos comprá-los. 

Falaram-nos de economistas europeus, como 
Bruni, com quem têm trabalhado, que propõe 
novas formas de pensar e viver a economia. Estes 
investigam sobre o valor de bens da esfera social, 
propondo uma economia que assente em valores 
como a igualdade, reciprocidade e fraternidade, 
em alternativa ao modelo economicista  
que promove a desconfiança, a competição  
e comportamentos sociais pouco éticos.

PALESTRA DE HELENA MARUJO E LUÍS MIGUEL 
NETO: “FELICIDADE PÚBLICA: CONSTRUINDO 
UMA CULTURA DE BENS RELACIONAIS”
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Fizeram a ponte entre o Banco de Tempo  
e a felicidade pública pondo em evidência 
algumas das suas potencialidades na construção 
de uma “sociedade feliz”: no Banco de Tempo 
circulam, em abundância, os “bens relacionais”, 
cuidam-se os laços sociais, valorizam-se  
as relações entre as pessoas, a reciprocidade,  
a gratuitidade.

Helena Marujo e Luís Miguel Neto ofereceram 
um quadro teórico de grande utilidade para 
pensarmos o Banco de Tempo. A evidente sintonia 
entre a teoria proposta e as nossas práticas foi 
também reconhecida por Luís Miguel Neto, que 
diz assim: “Temos trabalhado muito neste conceito 
de bens relacionais e vimos encontrar o Banco  
de tempo! É que há encontros maravilhosos!”.

Esperamos que contribuam para que, cada vez 
mais, sejamos capazes de fazer opções  
de consumo conscientes e críticas, respeitadoras 
do ambiente, da dignidade e dos direitos de todas 
as pessoas que estão envolvidas na produção  
e comercialização daquilo que consumimos.
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No dia 12 de dezembro de 2016 realizou-se, no 
Terraço do Graal, em Lisboa, o Encontro Nacional 
do Banco de Tempo no outono.

Participaram 40 pessoas, representando 13 
Agências do Banco de Tempo em Portugal: Santa 
Maria de Braga, Canelas, Cascais, Coimbra, 
Évora, Foz do Douro, Lousã, Lumiar, Moura, 
Póvoa de Varzim, Quarteira, Santa Maria da Feira 
e São João da Madeira. Este Encontro bastante 
participado propiciou a criação de um espaço de 
reflexão e de partilha bastante alargado  
e enriquecedor!

Durante o Encontro foi feito o balanço do ano  
de 2016, quer por cada uma das Agências, quer 
pelo Banco Central: tendo-se partilhado momentos 
marcantes, vivências positivas, mas também 
preocupações e dificuldades experienciadas.

Trabalhou-se também na construção coletiva  
de um referencial para a entrevista de acolhimento 
a novos membros, tendo-se partilhado, em grupos, 
experiências e pontos de vista relativamente ao 
sentido e ao processo de condução da entrevista 
de acolhimento.

Aprofundou-se ainda o tema da comunicação, 
com o apoio de César Neto, professor na Escola 
Superior de Comunicação Social e responsável 

pela comunicação da Plataforma Portuguesa das 
ONGD, que orientou uma conversa interessante, 
útil e viva em torno do tema “princípios básicos da 
comunicação: cuidados e boas práticas”.

As avaliações dos e das participantes sublinham 
o interesse dos temas focados, valorizam a 
partilha de experiências, as metodologias e o 
clima relacional positivo. Acompanhamos estas 
avaliações e reforçamos a nossa convicção 
da importância destes Encontros Nacionais 
bianuais que fomentam aprendizagens e relações 
significativas e acrescentam sentido a este nosso 
investimento coletivo no Banco de Tempo!

ENCONTRO NACIONAL DO BANCO DE TEMPO 
NO OUTONO
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SEMINÁRIO TEMPOS QUE CORREM
O seminário “tempos que correm: procurando 
novos equilíbrios nos usos do tempo das 
mulheres e dos homens” decorreu na tarde 
de 29 de setembro, no auditório da Escola Superior 
de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), em São 
Martinho do Bispo.

Este seminário foi promovido pelo Graal e 
coorganizado com a Escola Superior  
de Enfermagem, contou com o apoio financeiro  
da Comissão para a Cidadania e Igualdade (CIG).

Participaram neste seminário mais de 160 
pessoas, entre as quais profissionais de saúde, 
pessoas ligadas à academia (investigação, 
ensino e alunos/as), diferentes organizações não 
governamentais e poder local e ao Banco de Tempo.

O seminário desenvolveu-se em torno do tema 
da conciliação entre a vida profissional e a vida 
familiar/pessoal, um tema pleno de atualidade  
que reivindica a atenção de toda a sociedade 
(poder local e central, entidades empregadoras  
e sindicatos, organizações da sociedade civil,  
das mulheres e dos homens), dado que um maior 
equilíbrio entre as esferas de vida é fundamental  
para o aumento da qualidade de vida nas sociedades 
contemporâneas e para a concretização da igualdade 
de oportunidades entre mulheres e homens.

O Encontro teve início com as palavras da anfitriã 
Conceição Bento, Presidente da Escola Superior 
de Enfermagem. Seguiu-se Lídia Martins, membro 

do conselho coordenador do Graal, que se referiu 
à centralidade do tema da conciliação trabalho-
família na ação do Graal.

Finalmente, tomou a palavra a Secretária  
de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina 
Marcelino, que trouxe um contributo relevante 
para reflexão sobre o tema que nos reuniu 
naquela tarde e deixou palavras calorosas  
de reconhecimento do percurso do Graal.

No final da sessão de abertura, assinou-se um 
protocolo de colaboração entre o Graal e a Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra que veio 
formalizar a frutífera colaboração que existe, há 
mais de uma década, entre as duas organizações 
signatárias.

Seguiu-se a intervenção de María Angéles Durán 
(Conselho Superior de Investigações Científicas 
de Espanha), uma das mais conceituadas 
cientistas sociais da atualidade e cujo trabalho  
se tem desenvolvido no aprofundamento  
da compreensão da relação dialética entre a vida 
privada e a pública. 

 

Na comunicação intitulada “economia do dinheiro 
e economia do cuidado” María Angéles Durán 
distinguiu estes dois tipos de economia, 
considerando que a economia do dinheiro 
invisibiliza o contributo das mulheres na economia 
em todos os países. Analisou os papéis económicos 
dos homens e das mulheres e problematizou 
as consequências para estas últimas da carga 
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de trabalho não remunerado que assumem, 
associada ao cuidado de dependentes. Chamou  
a atenção para a previsível tradução das 
alterações tecnológicas e demográficas (aumento 
da esperança de vida e diminuição da natalidade) 
no aumento das necessidades de cuidado nas 
próximas décadas e lançou pontes para se pensar 
o futuro que construímos hoje!

Seguiu-se a comunicação de Ana Brázia, 
investigadora do Centro de Estudos para  
a Intervenção Social (CESIS) que apresentou 
os principais resultados do Inquérito Nacional 
aos Usos do Tempo de Homens e de Mulheres, 
promovido pelo CESIS em parceria com  
a Comissão para a Igualdade no Trabalho  
e no Emprego (CITE).

A terminar o painel duas professoras da Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra, Maria  
Neto e Cristina Veríssimo, apresentaram  
na sua comunicação dados da investigação que 
evidenciam ganhos associados à participação 
ativa dos pais na vida das crianças e partilharam 
o percurso e os contributos dados pela ESEnfC 
na promoção da paternidade ativa nas unidades 
de saúde.

Margarida Santos fez um balanço dos trabalhos, 
pondo em evidência a qualidade das comunicações 
e a riqueza do debate. As suas palavras 
antecederam a intervenção de encerramento  
da Presidente da Comissão para a Cidadania  
e a Igualdade de Género, Teresa Fragoso,  
que deixou um sinal claro da prioridade política 

atribuída ao tema da conciliação entre e a vida 
profissional e familiar/pessoal e sublinhou  
a importância da sensibilização para a correção 
das desigualdades entre homens e mulheres que 
têm condicionado projetos e percursos e limitado 
a influência das mulheres, sobretudo, na esfera 
pública.

E porque nem só de reflexões e causas se fez  
a história deste seminário, importa lembrar  
um momento de poesia no qual Jorge Neves 
(antigo coordenador da Agência do Banco  
de Tempo de Ílhavo) disse, com brilho, a calçada 
de Carriche de António Gedeão, e lembramos 
ainda o “tempo para café” e as conversas  
e (re)encontros propiciados, que contribuíram 
também para que este seminário ficasse nas 
nossas memórias!



N.º 22 | ANO 2016 14

INTERVENÇÕES EM ENCONTROS INTERNACIONAIS
20.º ANIVERSÁRIO DO BANCO DE TEMPO 
DE ROMA

O primeiro Banco de Tempo em Roma nasceu há 
20 anos! O vigésimo aniversário foi comemorado 
no Encontro “La Banca del Tempo come orologio 
della città connettiva”, no dia 24 de outubro na 
Câmara de Deputados. 

A convite da Associazione Nazionale Banche 
de Tempo, organização com a qual o Graal tem 
mantido laços fortes ao longo dos últimos anos, 
Eliana Madeira apresentou uma comunicação 
neste Encontro, na qual marcaram presença 
representantes do Banco de Tempo de Norte  
a Sul da Itália.

As comunicações foram muito interessantes 
e versaram temas bastante diversos desde  
o urbanismo, à relação do Banco de Tempo com 
o poder local, à novidade que esta proposta 
transformadora contém em si. Foi também dada 
visibilidade ao papel de valor inestimável que 
o Banco de Tempo tem desempenhado, ao longo 
dos anos, na cidade de Roma neste encontro 
muito vivo, emotivo e participado!

XVI JORNADA INTERNACIONAL “ELS BANCS 
DEL TEMPS I EL BÉ COMÚ” - BARCELONA

Nos dias 1 e 2 de dezembro, a convite da 
Associació Salut y Familia, de Barcelona, Eliana 
Madeira e Teresa Maria Branco, representaram 
o Graal na XVI jornada internacional “els bancs del 

temps i el bé comú”, em stª Coloma de Gramenet, 
onde apresentaram uma comunicação sobre 
“Banco de Tempo: uma outra Economia”. O painel 
no qual participaram foi coordenado pela Diretora 
Salut y Familia, Elvira Mendez e partilhado com 
Grazia Pratella, Presidente da Associazione 
Nazionale Banche del Tempo (Itália).

O Encontro constitui-se como uma oportunidade 
privilegiada para o aprofundamento das relações 
com quem, em Espanha, está empenhado na 
dinamização do Banco de Tempo e foi espaço 
de reflexão sobre a relação da Economia do Bem 
comum com o Banco de Tempo!
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No início de cada ano, o Graal pede a todas  
as Agências do Banco de Tempo que preencherem 
um questionário de Balanço relativo ao ano anterior 
para ser possível descrever e refletir sobre  
o funcionamento e a evolução da Rede Nacional 
do Banco de Tempo.

Este ano, relativamente ao balanço de 2016, 
obtivemos respostas de 14 Agências do Banco 
de Tempo: Abrantes, Albufeira, Aveiro – Esgueira, 
Castelo Branco, Coimbra, Corroios, Évora, Fernão 
Ferro, Funchal – Jaime Moniz, Ponta Delgada, 
Quarteira, Stª Maria da Feira, Stª Maria de Braga 
e Valongo. 

Estando o número de respostas distante do número 
de Agências em funcionamento, os resultados 
que aqui apresentamos apenas nos permitem 
a identificação de tendências e leituras 
incompletas da realidade do Banco de Tempo 
em Portugal. Os principais resultados dos 
questionários analisados são partilhados nas 
linhas que se seguem.

MAIS-VALIAS DO BANCO DE TEMPO 

No que diz respeito às mais-valias que o Banco 
do Tempo traz aos seus membros, uma vez mais, 
se observa o reconhecimento daquelas que se 
ligam ao enriquecimento do mundo relacional  
de quem participa nesta iniciativa solidária. 
A maior parte das respostas reconhecem que  
o Banco de Tempo tem contribuído muitas vezes 
para “construir relações sociais mais humanas  
e solidárias” e “combater a solidão”.

As respostas permitem-nos também concluir que, 
com frequência, o Banco de Tempo tem contribuído 
para “dar visibilidade e valorizar capacidades/
talentos” e para “proporcionar o desenvolvimento 
de capacidades/talentos”.

De acordo com as respostas obtidas “algumas 
vezes” nuns locais e “muitas vezes” noutros 
os membros têm encontrado apoio, no Banco 

de Tempo para “resolver problemas concretos 
da organização da vida quotidiana”.

Quanto ao Banco de Tempo permitir o acesso 
a serviços que dificilmente poderiam ser obtidos 
pelos membros dado o seu valor no mercado, 
as respostas são dispersas: há Agências que 
consideram que tal acontece “muitas vezes”, 
outras onde acontece “poucas vezes”, contudo 
a maioria das Agências respondentes considera 
que “algumas vezes” é no Banco de Tempo que 
são encontrados serviços que os membros não 
teriam disponibilidade financeira para os obter.

INCORPORAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

À semelhança de anos anteriores, observamos que 
o princípio da “obrigatoriedade de dar e receber” 
é aquele que a maioria das Agências consideram 
ser mais difícil de incorporação. Em diferentes 
encontros temos procurado, coletivamente, 
as causas na origem desta dificuldade e temos 
partilhado ideias e experiências sobre estratégias 
no sentido de estimular a assunção e a valorização  
da reciprocidade pelos membros do Banco de Tempo.

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

MEMBROS DO BANCO DE TEMPO 

No total, estas 14 Agências têm 992 membros. 67% 
são mulheres.

Quanto às idades, observamos que a o grupo 
mais representado se concentra na faixa etária 
entre os 61 e os 70 anos, ficando muito próximo, 
em termos de dimensão, do grupo representado 
na faixa etária entre os 41-50 anos. Os grupos 
menos representados são os que têm menos 
de 20 anos e mais de 80.

BALANÇO DA ATIVIDADE DO BANCO DE TEMPO 
EM PORTUGAL – 2015
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Quando caracterizamos os 203 membros que 
se inscreveram em 2015 nas Agências que 
responderam ao questionário, concluímos que é 
mais baixa a taxa de feminização (63%)  
e a faixa etária mais representada é a que agrupa 
os membros com idades entre os 51 e os 60, 
mantendo-se em segundo lugar a faixa que reúne 
os membros com idades entre os 41 e os 50. 
Observou-se, portanto, uma tendência para  
o “rejuvenescimento”.

TROCAS

Nestas 14 Agências do Banco de Tempo registaram- 
-se 3856,3 horas trocadas. De salientar que há, 
no que às trocas diz respeito, grandes assimetrias 
entre as Agências do Banco de Tempo. Os três 
serviços mais trocados são companhia  

e acompanhamento, em especial em situações  
de doença; seguem-se os arranjos de costura  
e as pequenas reparações domésticas.

PARCEIROS E EQUIPA DINAMIZADORA 
LOCAL 

No que se refere à apreciação do apoio recebido 
por parte dos parceiros, a maioria das Agências 
considerou os parceiros locais “moderadamente 
apoiantes” e grande maioria avaliou as relações 
com o Graal/Banco Central como sendo “muito 
apoiantes”.

No que se refere à avaliação da equipa 
dinamizadora local, a maioria das Agências 
considera que a dimensão da equipa é adequada 
e predomina uma avaliação bastante positiva 
no que se refere, ao empenho e à qualidade das 
relações entre os elementos que a compõem.
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Estão disponíveis no site do Banco de Tempo 
(http://www.bancodetempo.net/pt/Projeto/1) três 
fichas de conselho para um consumo responsável, 
elaboradas no contexto do projeto Banco de Tempo 
e Comércio Justo: Reforçando Outras Economias 
– um projeto que envolveu membros e equipas 
dinamizadoras locais do Banco de Tempo. Trata-se 
de um projeto promovido pelo Graal e desenvolvido 
em parceria com o CIDAC.

Estas 3 fichas de conselho para um consumo 
responsável de “vestuário e calçado”, “energia  
e água” e “produtos alimentares” alertam  
para o impacto social, económico e ambiental  
dos nossos consumos, apresentam alternativas  
de consumo mais conscientes e responsáveis  
e contêm referências bibliográficas e webgráficas 
para aprofundamento do tema.

FICHAS DE CONSELHO PARA UM CONSUMO 
RESPONSÁVEL
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RETRATO DE UM MEMBRO
Ana Isabel Sousa Fernandes Domingues é o 
número 12 da Agência do Banco de Tempo de 
Santa Maria de Braga.

Nesta seção podemos ler as palavras que 
escreveu sobre si mesma e sobre a sua 
participação no Banco de Tempo

“Corria o mês de maio de 1985 quando vim 
ao mundo, no Hospital de S. Marcos em Braga, 
com o nome de Ana Isabel. Ana por pressão 
paterna, Isabel afeição materna. A infância 
comunitária numa vila minhota levou-me, anos 
mais tarde, à vontade de fazer algo pelo meio 
social em que me inseria e assim cheguei, já 
adulta, ao Banco do Tempo de Braga. Antes já 
tinha feito trabalho voluntário como redatora  
de um jornal e leitura partilhada numa unidade de 
cuidados continuados em Braga.

O Banco do Tempo foi uma descoberta que fiz há 
cerca de 2 anos, com o Banco do Tempo de Santa 
Maria de Braga colaboro desde a sua fundação, 
há aproximadamente um ano. O que faço? Sendo 
eu graduada em Estudos Portugueses dou 
aulas de Literatura Portuguesa adaptada para 
seniores (ou reformados se preferirem) e aulas 
de Português a estrangeiros. Em troca já recebi 
uma lindíssima almofada bordada à mão que 
custou 30h à Laura, bordadeira por excelência 
e membro do BdT SM Braga. Ah, e minha aluna 
de Literatura, com muito orgulho! No entretanto 
também dei explicações de Português a uma 
menina africana.

Porque foi/é imprescindível esta ligação minha ao 
Banco do Tempo? Porque aqui tudo é genuíno, 
não se trata de dinheiro, mas de disponibilidade 
do que trocamos. E isso não tem preço. E já se 
sabe, as coisas que não se quantificam mas se 
qualificam são as melhores! Trocar Tempo é a 
forma mais evoluída de uma sociedade (não se 
esqueçam que antigamente se trocava um serviço 
como lavrar um campo por uma galinha ou um 
presunto) e mais equitativa também.”



N.º 22 | ANO 2016 19

DAQUI E DALI
ABRANTES

A primeira Agência do Banco de Tempo portuguesa 
nasceu em Abrantes, em janeiro de 2002. Em 2016 
investiu-se no reforço da divulgação do Banco de 
Tempo: foram distribuídos folhetos junto da população 
e intensificou-se o esforço de divulgação junto 
de entidades locais, na expetativa de aumentar o 
número de membros do Banco de Tempo 
e intensificar, localmente, a sua dinâmica.

ALBUFEIRA

Ao longo de 2016, na Agência do Banco de Tempo 
de Albufeira, trocaram-se serviços, realizaram-se 
reuniões semanais e diversas atividades que, 
no seu conjunto, se tornaram num grande 
enriquecimento para as pessoas nelas envolvidas!

Os trabalhos manuais continuam a ter grande 
centralidade na vida desta Agência: foi aqui 
preparada uma delicada “lembrança” oferecida  
a todas as pessoas que participaram no Encontro 
Nacional do Banco de Tempo, realizado em 
Quarteira em 17 e 18 de junho. As atividades 
manuais intensificaram-se também no final do ano 
com as decorações natalícias.

Houve uma boa colaboração com outras entidades 
de Albufeira, como o Clube do Avô, onde por exemplo 
se trocam aulas de pintura em porcelana por aulas 
de inglês. Ainda de destacar a colaboração  
com outras instituições, nomeadamente através  

da recolha de tampas em plástico entregues 
à GNR, da recolha de alimentos para o Banco 
Alimentar e do ensino de português a pessoas 
refugiadas acolhidas no Algarve.

AVEIRO - ESGUEIRA

Este ano ficou marcado por várias atividades, 
entre elas uma caminhada evocatória dos dois 
anos da existência desta Agência, inseridas  
nas comemorações quinhentistas da freguesia  
de Esgueira. 

Foi também realizada uma palestra sobre  
os refugiados, tendo como orador o eurodeputado 
Eng. José Manuel Fernandes e foi organizada 
uma visita à Assembleia da República, o que 
permitiu a assistência a uma sessão plenária.

BRAGA – SANTA MARIA

A vida da Agência do Banco de Tempo de Santa 
Maria de Braga continua fortalecida pelas trocas 
de serviços e pela partilha de saberes, num 
processo que se constrói serenamente com 
confiança e persistência.

Foram variados os serviços trocados como 
reparação de canalizações, de carpintaria e de 
apoio doméstico; desenho de letras e o bordado 
das mesmas; preenchimento de impostos; apoio 
à utilização do computador; ajuda na condução; 
apoio à organização e a animação musical em 
exposição artística. Houve partilha de saberes  
nas aulas de português literatura, de português 
para estrangeiros, de informática, de yoga-ki 
move, de bordados e de arranjos de natal.

Outra das atividades desenvolvidas em 
Santa Maria de Braga foi a colaboração na 
divulgação, organização e animação da 1ª Mostra 
Internacional de Arte de Braga. Naquele evento foi 
homenageado o artista plástico Carlos Antunes, 
membro ativo da Agência, pelos seus 35 anos 
de carreira.
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Houve também a participação, no dia 5 de junho, 
na celebração do dia mundial do ambiente e 
da criança, promovida pela Câmara Municipal 
de Braga, com a temática “Vamos dar Vida ao 
Picoto”, através da dinamização de uma pintura 
coletiva, orientada pelo membro Carlos Antunes. 
Houve ainda outra oportunidade de divulgação 
do BdT, na Feira das Comunidades, promovida 
em pela Câmara Municipal de Braga. 

A presença de membros desta Agência no 
encontro ZDay 2016 do Movimento Zeitgeist em 
Portugal, na Universidade do Minho, serviu para 
mais uma apresentação do Banco de Tempo.

O grupo aprender a bordar, que inclui duas 
imigrantes, foi motivo para uma reportagem do 
Jornal de Notícias, com o título, “Gente de todo 
o mundo financia Banco de Tempo”.

O ano de 2016 terminou com um convívio/lanche 
de Natal, onde se partilharam algumas das delícias 
gastronómicas e dos costumes desta época. Foi 
uma tarde muito agradável pela solidariedade 
e alegria vividas entre todas as pessoas presentes. 
Para além dos membros do BdT, participaram 
neste convívio alguns imigrantes e refugiados que 
participam no “aprender português”.

A assinalar ainda na vida da Agência do Banco 
de Tempo de Stª Mª de Braga, inaugurada a 12 
de dezembro de 2015, a entrada de novos membros 
(são agora 38) que trouxeram sangue novo  
e energia renovada. 

CANELAS

Na Agência do Banco de Tempo de Canelas, 
inaugurada este ano, têm sido realizadas diversas 
as atividades. No mês de março, o Workshop 
“Coelho de Páscoa”, que proporcionou uma 
aprendizagem divertida em torno dos ovos  
da Páscoa e das festividades pascais e a 
“Feirinha de Usados e Reciclados”

Logo após a assinatura da Carta de Parceria, que 
teve lugar em 30 de abril, realizou-se um Encontro 
de Membros, com uma caminhada pela estrada 
romana e o Caminho de Santiago, que atravessa 
a Serra de Canelas.

Diversos membros do Banco de Tempo apoiaram 
a UCR! na organização do Dia Mundial da Criança, 
que decorreu de forma criativa e divertida.

A 2 de julho, membros do Banco de Tempo 
de Canelas participaram num encontro organizado 
pela Agência do Banco de Tempo de Santa Maria 
da Feira, em que foram proporcionadas várias 
atividades. Uma delas foi a dança, que muito 
encantou! Com o sol de verão, partilharam-se 
uns pratos deliciosos no exterior. Foi mais um 
momento marcante de partilha e convívio entre 
membros do Banco de Tempo!

Em novembro, vários membros realizaram 
trabalhos manuais: aventais, porta-moedas, 
centros de mesas, e muitas decorações de Natal 
com materiais reciclados para a Feirinha de Natal 
que foi um sucesso!

Para finalizar o ano, a 17 de dezembro, vários 
membros se reuniram partilhando algumas 
iguarias natalícias. Foi um momento de convívio 
e de troca de ideias para o ano seguinte.
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Durante o mês de dezembro, foi organizado 
um concurso de Presépios e Árvores de Natal 
elaborados a partir de materiais reciclados, que 
conseguiu uma forte adesão, tendo o premiado 
em cada categoria recebido um troféu.

COIMBRA

Em 2016 realizaram-se dois encontros de membros 
abertos também a amigos e amigas do Banco 
de Tempo.

No primeiro semestre, organizou-se um encontro 
intitulado “Comer com saber/or”, participaram 
24 pessoas e 3 convidados a falar das suas 
práticas e saberes: Vítor Andrade, da Cooperativa 
“Produtos da nossa Aldeia”, em Miro-Penacova, 
criada para incentivar a economia local aliando 
a IPSS aos pequenos produtores agrícolas que, 
abastecendo-a, beneficiam ambas as partes; Sara 
Rocha, da associação “Coimbra em Transição”, 
numa rede com outras associações e movimentos 
locais com preocupações na área da agricultura 
biológica e da intervenção social, económica e 
cultural e Rosa Rodrigues do “Grupo de Consumo 
Responsável da Casa da Esquina” produtora 
agrícola, de agricultura biológica, com presença 
em diversos pontos de venda na cidade.

Escutaram-se práticas e saberes e, no final, 
no lanche partilhado, provaram-se flores e ervas 
alimentares que começam a ser divulgadas.

No segundo semestre, dentro de uma longa 
colaboração entre o Graal/Banco de Tempo com 
o CIDAC, realizou-se um encontro de membros 
na Casa da Esquina com Roni Ben Efrat, 
representante da organização Sindyanna of Galilee. 
Roni Ben Efrat FOI a Coimbra, num fim de tarde 
de tempestade, partilhar, com 16 membros 
e amigos/as, o trabalho desta organização israelo- 
-árabe, liderada por mulheres e promotora 
do Comércio Justo. Numa calorosa e animada 
sessão, ficou-se a conhecer o extraordinário 
e inspirador trabalho realizado pela Sindyanna 
of Galilee, uma associação sem fins lucrativos 
criada em 1993, liderada por mulheres Israelitas e 
Palestinianas que partilham uma visão  

de coexistência pacífica, que promove o conceito 
de “negócios para a paz” e o Comércio Justo 
em Israel. Após a apresentação da organização, 
seguiu-se um tempo de debate, com a conversa 
a estender-se para a extrema complexidade geo-
política da região, o aumento das clivagens e dos 
antagonismos entre as partes e para a tentativa 
de se encontrar formas de se ser contra corrente: 
construindo ativamente uma cultura de respeito 
mútuo, gerador de paz, justiça e inclusão.

No âmbito da parceria com a Casa da Esquina, 
promovendo novas economias, a Agência e vários 
membros apoiaram na organização e concretização 
da feira do Livro Dado (circulação de livros 
gratuitos) e do Supermarket (feira de natal com 
produtores/as locais)

Integrando-se nas atividades que estão a ser 
promovidas pelo coletivo “Há Baixa”, a Agência 
do Banco de Tempo de Coimbra promoveu uma 
troca de grupo - Aula de Yoga- numa praça 
da Baixa e apoiou na organização de um almoço 
partilhado, com os princípios da slow food.

As trocas de serviços em 2016 foram 
principalmente de acompanhamento, revisões, 
informática, jardinagem e, sobretudo, de apoio 
à Agência, nomeadamente no apoio aos eventos 
citados acima e à Feira cultural onde o Banco 
de Tempo teve um espaço de divulgação na banca 
da Casa da Esquina.

Das atividades realizadas tivemos eco 
na comunicação social local e ainda um artigo 
com um destaque especial no Jornal de Notícias 
sobre a Agência de Coimbra. 
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ÉVORA 

O dia dos namorados foi assinalado na Agência 
de Évora, em que três membros partilharam com 
os presentes as suas histórias de amor, havendo 
ainda lugar a um momento de poesia popular.

Em parceria com o Centro de Convívio da Câmara 
Municipal de Évora realizou-se o Mercadinho das 
Trocas, onde se trocaram produtos e serviços, 
sendo o evento animado pelos Gigabombos e três 
grupos de Cante Alentejano. 

Outras atividades de convívio, que juntaram 
os membros do Banco de Tempo, foram uma noite 
de fados, um churrasco e um almoço/ convívio 
de Natal com membros amigos/as e familiares, 
a que não faltaram a alegria e animação dos e das 
participantes.

Foram também realizadas visitas ao Museu 
da Bolota em Portel para um maior conhecimento 
do nosso Alentejo, da nossa cultura e do montado 
Alentejano e ao Museu do Medronho, em Alqueva 
local onde se homenageia o fruto que lhe deu 
o nome.

FERNÃO FERRO

Jogos de tradicionais, clube de leitura e atividades 
desportivas foram algumas das atividades que 
ganharam vida na Agência do Banco de Tempo 
de Fernão Ferro ao longo de 2016.

Em maio, houve uma tarde dedicada aos mais 
novos no Parque das Lagoas, da qual se destaca 
o jogo de basebol, em que todos/as, mais e 
menos novos, participaram!

FOZ DO DOURO

Esta agência do Banco de Tempo, iniciada há 
vários anos, foi reanimada em meados do ano 
de 2016, ao ser renovado o protocolo de parceria 
com o atual executivo, agora União de Freguesias 
de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

Em fase de (re)construção, a equipa dinamizadora 
tem-se focado em dar a conhecer o Banco de Tempo. 
As reuniões têm sido semanais para ganhar lanço 
enquanto grupo e articular formas de divulgação 
para dar visibilidade ao projeto e angariar novos 
membros.

A determinação de caminhar levou a fazer 
um folheto, distribuído de porta a porta e também 
deixado em locais de grande passagem (cafés 
e outros estabelecimentos comerciais) para maior 
abrangência da área geográfica.

Entretanto, as trocas de tempo já se iniciaram 
e em jeito simples de partilha do que cada pessoa 
trazia, partilhou-se um Almoço de Natal, no dia 7 
de dezembro, reunindo 15 membros deste Banco 
de Tempo. Assim se vão estreitando os laços 
de conhecimento, sentido de comunidade e de 
interação, que são a matéria-prima deste projeto. 
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FUNCHAL - JAIME MONIZ 

Apesar dos contratempos que têm surgido, com 
doença de alguns membros e ausência forçada, 
por motivos familiares, de outros, a Agência do 
Banco de Tempo do Funchal continua a trabalhar, 
ao longo destes 13 anos de existência, mantendo 
o horário de “Porta Aberta”, uma manhã e uma 
tarde, assim como o expositor, na entrada 
da Escola Jaime Moniz, sempre atualizado, com 
temáticas de interesse para a comunidade escolar 
onde está inserida. 

Igualmente continua a dar o apoio que lhe é 
solicitado, estabelecendo pontes com instituições 
parceiras, como a Cáritas Diocesana, a AMI, 
o Centro da Mãe e a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, entre outras e a ajudar elementos 
da Comunidade educativa.

Para além desses apoios tem sido um fator 
de satisfação e de ânimo a ajuda e colaboração 
dada aos novos Bancos de Tempo que têm 
surgido na Madeira, como é o caso da Agência 
do Banco de Tempo de Santa Cecília, em Câmara 
de Lobos e na preparação de novas Agências 
que se espera venham a surgir noutros locais 
da Madeira. 

GULPILHARES 

O ano de 2016 foi o ano de arranque do Banco 
de Tempo em Gulpilhares. Apesar de não estar 
ainda formalizada a parceria com o Graal, o grupo 
da Teia tem desenvolvido diversas atividades.

Numa primeira fase, dedicou-se a criar uma equipa, 
formou-se dentro do espírito e valores do Banco 
de Tempo, ao mesmo tempo que encontrou um 
espaço central onde a Agência pudesse funcionar

Depois, criaram oportunidades e contextos 
para reflexão sobre o valor do tempo, no âmbito 
dos “Encontros de Cidadania”, noites dedicadas 
à partilha entre cidadãos e cidadãs. 

Ao longo do ano, conheceram as Agências 
do Banco de Tempo mais próximas, mantendo 
este contacto, procurando fomentar a participação 
em atividades comuns. 

No último trimestre do ano, a Agência passou 
a funcionar no edifício da junta de freguesia, 
iniciando-se o processo de inscrições. Ao mesmo 
tempo, foram a todos os grupos da comunidade, 
dando a conhecer a iniciativa e as suas vantagens. 
O ponto alto aconteceu no final do ano, com 
a organização de um Fórum Comunitário da TEIA, 
que contou com representantes de todos os grupos 
e associações da comunidade, com o objetivo 
central de apresentar o Banco de Tempo. Neste 
fórum, contou-se com a presença amiga do Banco 
de Tempo de Santa Maria da Feira e do Banco 
de Tempo de Canelas e houve um concerto 
da cantora de jazz da cidade de Cluj-Napoca, 
na Roménia, Cristina Moraru. 

Passo a passo, durante este ano, o Banco 
de Tempo já criou momentos, oportunidades 
e contextos, para parar, valorizar e recriar o tempo, 
para a aproximação entre vizinhos e para uma 
vivência no concreto do quotidiano dos valores 
e do espírito da entreajuda, partilha e solidariedade. 
Que eles se continuem a concretizar e a aprofundar 
no novo ano de 2017!
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LUMIAR

No primeiro semestre de 2016 houve 9 membros 
que se inscreveram na Agência do Banco de 
Tempo do Lumiar e que começaram, desde logo, 
a trocar serviços, o que veio incentivar as trocas, 
mesmo entre os membros mais antigos. 

Atendendo à existência já longa desta Agência 
e às muitas histórias que têm passado por 
este Banco de Tempo, foram sendo registadas 
algumas no facebook, que são bem o exemplo 
da variedade e da riqueza desta experiência.

Marcou o ano de 2016 a mudança da sede para 
um outro local, para um palacete que antes 
acolhia a Junta de Freguesia do Lumiar, sendo 
este novo espaço muito aprazível!

PÓVOA DE VARZIM

Da Agência da Basílica, na Póvoa de Varzim, 
apesar de contratempos e perdas de familiares, 
chegam-nos notícias de várias atividades que 
juntaram membros do Banco de Tempo.

Logo no início do ano o Grupo Dinamizador reuniu 
e traçou o plano para as atividades a desenvolver 
em 2016. Para além de um encontro  
de confraternização, na sequência das habituais 
Vendas de Natal, realizadas em dezembro, 
realizaram festejos de comemoração do 13º 
aniversário do Banco de Tempo na Póvoa, 
no passado dia 8 de março.

Houve ainda a participação na tradicional Via Sacra, 
na altura da Páscoa.

No mês de junho houve também 2 momentos de 
encontro e confraternização, como o passeio  
a São Bento da Porta Aberta e a sardinhada, 
que terminou as atividades antes da debandada 
para férias.

Realizou-se, em novembro, o habitual Magusto 
do Banco de Tempo, com a participação de 70 
pessoas, entre membros, familiares e amigos 
do Banco de Tempo. Não faltaram as esperadas 
castanhas, e houve uma surpresa: um conjunto 
de Guitarras e uma conceituada fadista poveira, 
que animaram a festa com muita alegria 
dos presentes.

Em dezembro realizou-se a Venda de Natal, 
contando com dádivas diversas e generosas. 

QUARTEIRA

No âmbito do apoio e cooperação com 
as associações locais vocacionadas para a área 
da solidariedade social, a Câmara Municipal 
de Loulé cedeu uma loja situada na Urbanização 
do Forte Novo, em Quarteira, para funcionamento 
da sede da Agência de Quarteira do Banco 
de Tempo, o que vai permitir desenvolver projetos 
e atividades de forma condigna. A Inauguração da 
sede coincidiu com o Encontro Nacional do Banco 
de Tempo no Algarve, pelo que foi testemunhada 
por pessoas de diversas partes do país, para além 
de representantes do poder local e de membros 
do Banco de Tempo de Quarteira.
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SANTA CECÍLIA

A Agência de Santa Cecília foi inaugurada em 
Câmara de Lobos no dia 5 de julho (ver secção 
inaugurações). Esta Agência, que resulta 
da parceria entre o Graal e o Centro Social 
Paroquial de Santa Cecília, contou com o apoio 
do Município de Câmara de Lobos, que ofereceu 
o material informático necessário ao seu bom 
funcionamento.

Os serviços que têm sido trocados com mais 
frequência nesta Agência são as ajudas domésticas 
e o acompanhamento e encaminhamento a fim 
de resolver situações burocráticas.

Entretanto, 6 membros do Banco de Tempo 
colaboraram com a Cáritas Diocesana numa 
campanha de recolha de alimentos e, 
em fevereiro, a equipa dinamizadora local 
deslocou-se à Escola da Torre, a fim de dar 
a conhecer o Banco de Tempo. 

SÃO JOÃO DA MADEIRA

O grupo de membros do Banco de Tempo que se 
reúne na Oficina “Alinhavar o Tempo”, fez um Enxoval 
para Bebé. Ao longo de três meses, nos seus 
encontros semanais, o grupo dedicou-se a essa 
atividade com muito empenho e alegria e a entrega 
do enxoval deu-se no final de dezembro.

Desde o dia 1 de dezembro de 2016 esta Agência 
tem uma nova equipa de coordenação. Neste dia 
realizou-se um encontro de membros para a 
apresentação dessa equipa constituída por Anabela 
Neves, Américo Nunes e Maria Helena Pinto.

SANTA MARIA DA FEIRA

Em Santa Maria da Feira, com a festa do 2º 
aniversário daquela Agência do Banco de Tempo, 
foi feito um balanço da atividade anual, com 
um programa rico em criatividade e participado 
por vários membros do Banco de Tempo que 
mostraram os seus talentos, num desfile de 
máscaras, numa dança com coreografia criada 
para o evento e num momento musical que incluiu 
harpa, guitarra e harmónica.

Em março teve lugar uma tertúlia que, além 
de um excelente momento musical, foi animada 
à volta do tema “Inteligência emocional”. 

No que respeita à descoberta da natureza foi 
organizada, em abril, uma caminhada, durante 
a qual se descobriu uma cascata que, apesar 
de próxima da sede do Banco de Tempo, era 
completamente desconhecida de todos os seus 
membros, tendo ainda lugar uma sessão de yoga 
numa clareira de árvores, que se destinou 
a melhorar a capacidade de sentir a natureza.

Ainda em abril, com a ajuda de duas Enfermeiras, 
Membros do BdT, mais de 20 pessoas ficaram a 
saber que não tinham nem problemas de diabetes 
nem de hipertensão ou, nalguns casos, que 
os problemas de saúde estavam controlados. 
Mantendo o tema da saúde, em maio, com 
a colaboração de uma socorrista da Cruz Vermelha 
Portuguesa, realizou-se uma sensibilização 
para primeiros socorros. O facto da socorrista 
em causa, ter participado em vários projetos 
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de Voluntariado em países com muitas carências 
(sobretudo em África), possibilitou um contar 
de histórias que cativou e a todos enriqueceu. 
Ainda em maio foi realizada mais uma caminhada, 
que proporcionou o conhecimento das nascentes 
do Rio Caster, que passa junto do moinho que é 
a sede do Banco de Tempo.

A 2 de julho realizou-se um piquenique junto às 
instalações do Banco de Tempo, como é habitual, 
nesta altura do ano. O almoço foi partilhado, 
houve dança e a possibilidade de aprender 
a fazer pulseiras de vime. Estiveram presentes, 
neste encontro, amigas da Agência do Banco 
de Tempo de Canelas.

Em setembro, vários Membros do Banco de Tempo 
dinamizaram um workshop de vira-ventos para 
crianças institucionalizadas. 

Em finais de outubro apanhou-se milho do campo 
da Norvinda e no dia 5 de novembro fez-se a 
desfolhada com magusto. Não faltou música para 
dançar à volta da fogueira, depois de desfolhadas 
as espigas. O milho rei foi motivo para os abraços 
aqueceram a alma, em noite fria. Participaram 
neste encontro amigos do Banco de Tempo vindos 
de Gulpilhares e até o Sr. Cardoso, de Aveiro.

A Agência do Banco de Tempo de Santa Maria 
da Feira participou num Fórum Comunitário 
promovido pela Teia, para apresentação do Banco 
de Tempo. 

Ao longo de 2016 foram diversas as colaborações 
com instituições locais: Banco de Leite, 
Associação de Dadores de Sangue de Santa Maria 
da Feira, Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
Associações de proteção a animais. De salientar, 
a colaboração com o Gabinete para a Igualdade 
de Género da Câmara Municipal da Feira num 
filme sobre Violência Doméstica, que envolveu 
dois Membros do Banco de Tempo.

O último evento do ano foi o almoço de Natal, 
no dia 10 de dezembro, onde mais de 40 pessoas 
estiveram reunidas na Casa do Moinho, numa 
festa animada e fraterna!


