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NOTA DE ABERTURA

Neste número procuramos dar conta do
que, em diversas agências, foi sendo
possível fazer acontecer, apesar da
adversidade das condições e
partilhamos algumas reflexões sobre o
papel que o Banco de Tempo poderá
jogar na manutenção de algumas
dinâmicas sociais positivas que
emergiram nos últimos meses. 

Para nutrir o nosso otimismo e sustentar
um olhar mais esperançado sobre o
futuro do Banco de Tempo,
apresentamos uma secção só com
sonhos (sonhados por muita gente) para
2025. 

Partilhamos ainda uma síntese dos
resultados dos questionários de balanço
da atividade do Banco de Tempo em
2019, uma nota sobre o novo logotipo
escolhido para o Banco de Tempo e uma
outra sobre as ligações com Bancos de
Tempo Ibero-Americanos.

Esperamos que o próximo número do
Trocar Notícias tenha já o colorido das
múltiplas iniciativas e encontros que
desejamos que possam acontecer.

Aproveitemos para aprender o que nos
pode ensinar esta Pandemia e
armazenemos energias para dar um novo
impulso ao Banco de Tempo, que ganha
um renovado sentido no atual momento
que reivindica, com especial veemência,
a construção de relações mais humanas
e solidárias.

É com uma enorme alegria que voltamos a
publicar o boletim do Banco de Tempo
“Trocar Notícias”. Nos últimos anos não
nos foi possível mantê-lo e sentimos muito
a sua falta!

Recuperamos, agora, esta forma de
comunicar que permitiu, ao longo de
tantos anos, a partilha de experiências e
reflexões. Efetivamente, os números do
"Trocar Notícias" guardam muito da
memória do nosso percurso coletivo no
Banco de Tempo em Portugal.

Retomamos esta publicação, num período
atípico da nossa história coletiva,
marcado pela pandemia que alterou
profundamente as nossas vidas e também
a vida do Banco de Tempo. 
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A maioria das agências refere a
suspensão ou a significativa
desaceleração das trocas, mas muitas
trocas se foram fazendo. Por exemplo,
em Santa Maria da Feira, foram
encerrados os clubes de bordados,
dança e cinema, mas a atividade
prosseguiu com pedidos de serviço
como, arranjos de costura, companhia
para conversar (ao telefone), compras
(farmácias e supermercado) para
pessoas de maior risco e que o
solicitaram, preenchimento de
declarações do IRS, cozinhar, limpezas
domésticas, reparação de
computadores, execução de máscaras
para evitar contágio, companhia para
caminhar (com máscara e distância
física de 2 metros), condução para ir
ao médico e até bricolage.

Em várias localidades intensificaram-se
os contactos, não presenciais, com os
membros. Disso nos deu conta a
agência da Portela, que nos fala de um
contacto semanal, de notícias que se
trocam regularmente com membros.

Em Coimbra, a equipa dinamizadora
procurou saber quem necessitava e/ou
se disponibilizava para algum apoio e
privilegiou “o contacto com membros
de mais idade e com os que tiveram
acontecimentos especiais durante esta
fase, como o nascimento de um bebé,
para conversar um pouco e ver da
necessidade de apoio”.

Assistimos, nos últimos meses, em
virtude da crise pandémica, a uma
desaceleração da atividade do Banco
de Tempo. A maioria dos membros
ficou confinada, suspenderam-se
trocas e encontros de membros   e
algumas agências, como é o caso do
Lumiar e da Portela, onde deixaram
mesmo de poder utilizar os espaços
onde funcionam. 
 
Mas nem tudo esteve parado.

BANCO DE TEMPO
EM TEMPO DE
PANDEMIA

Trocas

Relações com os membros
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No Lumiar, onde a equipa dinamizadora
realizou reuniões via Zoom e manteve o
contacto via Whatsapp, também se
manteve o contacto com os membros,
quer por email, quer por telefone e,
apesar dos constrangimentos, ainda se
realizaram entrevistas de acolhimento
através de uma plataforma virtual.
Aproveitou-se este momento de menor
atividade para elaborar um relatório de
atividades do último ano, que foi
partilhado com os membros e
parceiros.
 
A agência do Banco de Tempo de
Castelo Branco, durante os estados de
emergência e de calamidade,
contactou telefonicamente com todos
os seus membros. Informou-os da
existência de linhas telefónicas da
Câmara Municipal de Castelo Branco,
para obtenção de ajuda na compra de
medicamentos e bens alimentares e de
apoio social e psicológico.

Em Quarteira, as conversas telefónicas
diárias são uma constante no interior
da comunidade Banco de Tempo.  

A Agência de Coimbra reconhece que
as relações de amizade construídas no
Banco de Tempo têm sido um apoio
importante nesta fase de confinamento
e a agência de Santa Maria da feira
considera que “a necessidade e o
isolamento aproximaram algumas
pessoas (…). Numa época em que, por
isolamento físico, as pessoas estavam
mais sós, aprofundaram-se amizades, o
que em períodos sem pandemia seria
menos provável”.

Colaboração com
entidades locais

Em Quarteira, os membros do Banco de
Tempo colaboraram com instituições
locais, nomeadamente com a Fundação
António Aleixo e com a associação
Talentos Unidos, para garantir que
chegavam alimentos a grupos mais
vulneráveis da comunidade.
Cooperaram também com a Junta de
Freguesia, recolhendo tecidos e
confecionando máscaras sociais.
 
Também em Évora foram costuradas
200 máscaras que foram distribuídas
por estudantes universitários africanos,
numa colaboração com a Câmara
Municipal. A Agência do Lumiar
participou, online, em diversas reuniões
da Parceria Local de Telheiras,
demonstrando sempre abertura para
colaborar com os parceiros em
qualquer necessidade.

Apoio em situação de
vulnerabilidade

Na Portela, houve um especial cuidado
no acompanhamento, à distância, de
um membro infetado, já recuperado,
tendo sido feito “a ponte” com a Junta
de Freguesia para que recebesse apoio
nas compras.
 
Em Évora, durante um mês, dois
membros do Banco de Tempo fizeram
compras, confecionaram e entregaram
as refeições a um outro membro, que
vive sozinho e tem dificuldades de
locomoção.

Relações entre membros
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Vivemos tempos de grande
imprevisibilidade e com pouco
horizonte. Lembra-nos a equipa de
Santa Maria da Feira que “o futuro é
incerto, como sempre foi. Talvez agora
isso se torne mais visível”. 

Apesar das inevitáveis dúvidas e
incertezas, em alguns lugares começa-
se a planear uma fase de maior
abertura. Em Santa Maria da Feira, foi
já dado um primeiro passo: na 2ª
quinzena de maio foi organizado um
passeio para as pessoas da equipa de
coordenação, a que se juntaram alguns
familiares. O passeio realizou-se nas
imediações do Banco de Tempo,
excelente espaço verde, sem multidões
e foram cumpridas todas as regras da
DGS. “Foi uma excelente experiência
de boa saúde mental”. 
 
Noutros lugares perspetivam-se
começos de novas agências e
recomeços: na Portela há esperança na
possibilidade de utilização de um novo
espaço, a partir de setembro; na
agência dos Serviços Sociais da Caixa
Geral de Depósitos prevê-se  uma
reunião com a atual Direção  e em
muitos outros lugares, como por
exemplo no Lumiar, planeiam-se,
iniciativas várias (exposições e
caminhada, entre outras) com
esperança que, em breve, seja  mais
possível estarmos fisicamente em
presença.

Perspectivando o Futuro

continuar 
em 

frente
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ALGUNS DESAFIOS
PARA O PERÍODO
PÓS - COVID
Desafiadas pelo CIDAC, escrevemos um
artigo que intitulámos “O Banco de
Tempo e o seu lugar durante e após a
pandemia do Covid 19” (que pode ler-
se integralmente AQUI). 
 
Transcrevemos, nesta secção, uma
parte desse texto, onde partilhamos
algumas reflexões sobre de que forma
o Banco de Tempo pode contribuir para
que alguns sinais e tendências
positivas, a que assistimos durante a
pandemia, possam perdurar. 

“Face às situações de necessidade e
fragilidade que se tornaram visíveis
nesta fase, multiplicaram-se as
iniciativas solidárias, ensaiaram-se
respostas criativas, algumas nunca
antes experimentadas.

Por todo o país, pessoas, coletivos
informais e organizações de natureza
diversa assumiram como seus os
problemas de outras pessoas e grupos
em situação de especial
vulnerabilidade e mobilizaram-se para
encontrar respostas. 

Gostamos de acreditar que este
compromisso com o bem-comum, a
força da solidariedade que vimos
emergir se possam manter vivos para
além da crise pandémica. Iniciativas
como o Banco de Tempo podem apoiar
a geração e a manutenção de
dinâmicas solidárias.

A solidariedade é um valor estruturante
do Banco de Tempo que a entende e a
põe em prática de um modo particular:
todas as pessoas são, ao mesmo
tempo, agentes “ativos” e
“beneficiárias” de solidariedade, de
todas é esperado que recebam e dêem
tempo. Todas são reconhecidas como
sendo, simultaneamente, portadoras de
recursos e saberes e também de
necessidades a que outras pessoas
podem dar resposta. 

A solidariedade é, assim, no Banco de
Tempo, indissociável da reciprocidade,
da entreajuda, distanciando-se de
lógicas assistencialistas e caritativas,
que pressupõem uma relação de poder
entre quem dá e quem recebe. A
horizontalidade relacional e a
igualdade entre as pessoas são valores
centrais no Banco de Tempo, 

TROCAR NOTÍCIAS O BANCO DE TEMPO EM REVISTA

2 0 2 0 | N º 2 3 6

https://www.facebook.com/notes/loja-de-com%C3%A9rcio-justo-do-cidac/o-banco-de-tempo-e-o-seu-lugar-durante-e-ap%C3%B3s-a-pandemia-do-covid-19/3577962672217168/


onde, como antes referimos, se valoriza
de igual modo o tempo de todas as
pessoas, independentemente da sua
idade, habilitações académicas,
condição social, sexo ou origem. 

Ao longo desta pandemia que nos
confrontou com a nossa
vulnerabilidade e interdependência
enquanto seres humanos, tivemos
consciência da evitabilidade e da
indesejabilidade da fragmentação
social, da competição, do
individualismo e da indiferença tão
endémicos na sociedade capitalista,
onde as pessoas são estimuladas a
priorizarem-se, a ocuparem-se da sua
vida e a moverem-se por interesses
individuais. 

O Banco de Tempo pode funcionar
como um antídoto contra esses
processos ao criar condições para a
emergência e consolidação de
dinâmicas comunitárias conviviais e
cooperativas, para a construção de
redes de vizinhança, gerando
sentimentos de pertença, confiança e
proximidade entre as pessoas que
habitam os mesmos territórios.

Uma segunda tendência que surgiu
neste período, e que valerá a pena
manter no futuro, prende-se com o
aumento do reconhecimento social do
valor do cuidado e das atividades
reprodutivas, daquelas que asseguram
a vida. Esta tendência é visível no
quotidiano do Banco de Tempo onde se
trocam muitos serviços ligados ao
cuidado das pessoas e da natureza e
onde o tempo de produzir não tem
qualquer estatuto de privilégio. 

Aqui, rompe-se com visões utilitaristas
do tempo e com a hierarquização dos
serviços, ganhando visibilidade e
reconhecimento os tempos de cuidar,
de acompanhar, de conversar, de
aprender com outras pessoas.

Finalmente, assistimos a uma tendência
de perda da habitual centralidade do
mercado na vida das nossas
sociedades. Em muitos casos, as
agendas profissionais deixaram de se
sobrepor a todas as outras, uma parte
das pessoas viveu com menos pressa. 
Desenvolveu-se, nesta fase, uma menor
predisposição para o consumo e uma
crescente consciência do que são os
bens e os serviços essenciais. Estas
tendências alinham-se com a proposta
do Banco de Tempo que se identifica
com uma cultura do cuidado, com uma
economia que se liga à vida, que
coloca as pessoas no centro e que
resiste, apresentando-se como
alternativa a uma cultura consumista e
ao serviço do consumo que condiciona
as pessoas a procurarem resposta às
suas necessidades, sejam elas quais
forem, no mercado.

O Banco de Tempo constitui-se como
um espaço singular, onde se vive já no
presente muito do que desejamos para
o nosso futuro coletivo: realidades
humanas mais solidárias, justas e
inclusivas, onde todas as pessoas
têm valor e lugar. Oxalá ganhe um
novo impulso e novas vidas no futuro
que se avizinha!”
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Todos os anos o Graal propõe que as
agências do Banco de Tempo
preencham um questionário de
balanço da atividade desenvolvida.
Relativamente ao ano de 2019, e
talvez devido aos tempos que
estamos a viver, apenas responderam
ao questionário as agências de
Canelas, Castelo Branco, Évora, Foz
do Douro, Lumiar, Santa Maria da
Feira, Póvoa de Varzim e Quarteira.
Apesar do universo ser muito restrito,
os resultados deixam-nos algumas
pistas para reflexão.

Relativamente às mais-valias trazidas
pelo Banco de Tempo, as que se prendem
com a dimensão relacional são as mais
reconhecidas pelas equipas
dinamizadoras locais. 

- A esmagadora maioria considera que o
Banco de Tempo contribui “muitas vezes”
para “construir relações sociais mais
humanas e solidárias” e “combater a
solidão”.

- Há também um forte consenso
relativamente ao papel positivo
do Banco de Tempo no “proporcionar o
desenvolvimento de capacidades,
talentos”.

- Pelo contrário, o Banco de Tempo não
parece estar, na maioria das agências
respondentes, a ser utilizado com
frequência na “resolução de problemas
concretos da vida quotidiana”. 
Efetivamente, só duas agências
consideram que tem contribuído para tal
“muitas vezes”.

- Além disso, a possibilidade de acesso a
serviços que os membros não poderiam
usufruir no mercado, devido à sua
especificidade ou ao seu custo, são dos
itens que reúnem mais respostas “poucas
vezes”.

BALANÇO
POSSÍVEL DE 2019                                       

Que mais-valias
decorrem da participação no
Banco de Tempo?
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- A “igual valorização do tempo
independentemente do serviço” é
considerado um princípio de “fácil”
ou “muito fácil” incorporação,
assim como a “ausência de dinheiro
no sistema”. 

- Apenas um quarto das agências que
responderam ao questionário
consideram ser difícil a assunção
pelos membros do princípio das “
trocas indiretas”. 

- O princípio que parece estar ligado
a um maior nível de dificuldade é a
obrigatoriedade de dar e receber que
apenas duas agências consideram
ser “fácil” de levar à prática.

,

mulheres
80%

homens
20%

- Quanto às idades, dos membros
inscritos em 2019, observamos que não
houve inscrições de pessoas com menos
de 21 anos;13 novos membros têm menos
de 41 anos e outros 13 mais de 61 anos.
Os restantes 16 membros têm idades
compreendidas entre os 41 e os 60 anos.

Quem são os novos membros
do Banco de Tempo?

Nas agências respondentes
inscreveram-se 42 membros em 2019: 

- 80% são mulheres e 20% homens ,
mantendo-se a tendência que temos
vindo a assistir de uma maior
participação das mulheres nesta
iniciativa.

Distribuição dos novos membros do BDT
por sexo

,

60 + anos
31%

41-60 anos
38%

21-40 anos
31%

Novos membros inscritos

0% de inscrições abaixo dos 21 anos.

Qual o grau de dificuldade na
apropriação dos princípios do
Banco de Tempo?
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- Foram trocadas pelo menos 2806
horas nas 7 agências que
responderam ao questionário. Dessas
horas trocadas, 29 % são de
acompanhamento/companhia para ir
ao médico, para ir a espetáculos ou a
serviços ou simplesmente para
conversar.

- O apoio a pessoas com problemas
de saúde somou 188 horas. 

- Podemos também concluir que os
serviços ligados à aprendizagem
continuam a ter uma forte
expressão no Banco de Tempo, pois
foram trocadas 388 horas em ateliers,
aulas de inglês, costura, croché,
informática e português para
estrangeiros.

- As “boleias”, o apoio informático e
os arranjos de costura estão também
entre os serviços mais trocados em
2019 nas agências do Banco de
Tempo que responderam ao
questionário. Mas a lista dos serviços
trocados é bastante alargada, dela
constam ainda serviços como
reparações domésticas, traduções,
processamento de texto,
preenchimento de documentos das
finanças, ajuda nas compras,
culinária, limpezas e jardinagem,
entre outros.

- A maior parte das agências consideram
que as relações com as entidades
parceiras locais são “muito apoiantes”
e em nenhum caso foram consideradas
“pouco” apoiantes. A avaliação quanto
ao nível de apoio fornecido pelo Graal é
ainda mais positiva. 

Fica assim uma síntese das
respostas recebidas que nos dá
um retrato, ainda que
incompleto, da dinâmica do
Banco de Tempo em 2019.

2019

- Há ainda que sublinhar que cerca de
10% do total das horas transacionadas
relacionam-se com a vida da própria
agência, mais concretamente, com
serviços de apoio ao funcionamento e à
organização das iniciativas/eventos, bem
como com a participação em campanhas.

Que serviços foram mais
trocados no Banco de Tempo?

Como percecionam os
apoios das entidades
parceiras?
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Neste episódio, encontram-se
entrevistas e imagens captadas no
Banco de Tempo em Santa Maria da
Feira e no Terraço do Graal. Foi um
gosto recebermos a visita da equipa do
“É p’ra amanhã” a quem estamos gratas
pela visibilidade, pelo interesse e o
carinho que dedicaram ao Banco de
Tempo.

“É P’ra Amanhã”, aumenta o
nosso reservatório de esperança
num outro futuro possível. 

Recomendamos vivamente o
visionamento deste episódio sobre
Economia e também dos outros 4 sobre
Alimentação, Energia e Mobilidade,
Educação e Política. 

A série documental “É P’ra Amanhã”,
que pode ser encontrada no site:
www.epraamanha.pt, aumenta o nosso
reservatório de esperança num outro
futuro possível.

A Série documental “É P’ra Amanhã”,
recentemente exibida na SIC,
realizada por Pedro Serra, resulta do
empenho de um grupo de jovens
amigos em dar visibilidade a
iniciativas que, em Portugal,
concorrem para a construção de um
futuro mais sustentável, justo e
democrático. Uma das iniciativas
escolhidas foi o Banco de Tempo, que
é apresentado no terceiro episódio
sobre Economia.

BANCO DE TEMPO
NO É PR'AMANHÃ

TROCAR NOTÍCIAS O BANCO DE TEMPO EM REVISTA
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Nos últimos meses deram-se passos
importantes no sentido da
aproximação, conhecimento mútuo e
troca de experiências entre os Bancos
de Tempo ibero-americanos.
 
Desde logo, constitui-se a Associação
Ibero Americana dos Bancos de
Tempo, reunindo pessoas de Espanha,
Portugal e de países da América
Latina, que pretende contribuir para a
divulgação dos Bancos de Tempo em
países de língua hispânica e
portuguesa.

Esta Associação, em parceria com a
Fundação ESQUEL e com a
colaboração do Graal, organizou 2
encontros virtuais, a que foi dado o
nome “conversatórios”, que colocaram
em diálogo Bancos de Tempo de
países como: 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
Equador, Espanha, México, Paraguai,
Perú, Portugal e Republica Dominicana,
tendo no último participado um
representante do Japão. 

O primeiro conversatório realizou-se no
dia 28 de maio e focou-se nos novos
desafios e propostas dos Bancos de
Tempo face ao Covid 19. Contou com a
participação de 92 pessoas de 11
países.
O segundo encontro virtual teve lugar
no dia 2 de julho e centrou-se nas boas
práticas de comunicação, capacitação
e articulação dos Bancos de Tempo e
reuniu mais de 70 pessoas.

De Portugal participaram 12 pessoas
ligadas ao Banco de Tempo,
representando a coordenação da rede
nacional do Banco de Tempo e as
agências do Lumiar, Coimbra e Santa
Maria da Feira. Nas duas conversas o
Graal teve tempo próprio em que
apresentou contributos da experiência
de Portugal e do Brasil. 

Estes encontros, ricos em
aprendizagens, decorreram
num clima descontraído e
caloroso, reunindo pessoas de
diferentes geografias unidas
pelo desejo de construir,
através do Banco de Tempo,
realidades humanas mais
justas e solidárias.

BANCOS DE TEMPO
IBERO-AMERICANOS 
EM DIÁLOGO             
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Nesse sentido, e com o apoio de um
consultor de comunicação,
considerámos que fazia sentido renovar
a imagem do Banco de Tempo,
começando pela atualização do
logótipo. Um dos objetivos desta
revitalização é levar o Banco de Tempo
até um público mais jovem, sem
desvirtuar a imagem e a identidade da
iniciativa.

Esta mudança não faria sentido sem o
contributo das pessoas envolvidas no
Banco de Tempo: afinal, lidam com o
logótipo todos os dias, é importante
que gostem dele. Por isso, colocámos a
votação duas propostas desenvolvidas
pelo designer e este foi o logótipo
eleito:

O logótipo do Banco de Tempo
acompanha-nos desde o início. É um
elemento de identificação da
iniciativa, não só internamente, como
para o exterior. Como é habitual
noutras iniciativas, marcas e projetos
com uma longa história, os logótipos
vão sendo adaptados, mantendo-se
atualizados e cativantes.

NOVIDADES SOBRE
A IMAGEM
GRÁFICA DO
BANCO DE TEMPO

Agradecemos muito às pessoas que
contribuíram para a seleção do
logótipo. No total, responderam 24
pessoas das Agências de Benavente, de
Castelo Branco, de Coimbra, de Évora,
do Lumiar, do Porto, da Póvoa do
Varzim, da Quarteira, de Santa Maria
da Feira, de Santa Maria de Braga, de
São João da Madeira e dos Serviços
Sociais da Caixa Geral de Depósitos.
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Algumas pessoas ficaram reticentes e
com dúvidas sobre a revitalização do
logótipo. Foi então que
desenvolvemos um novo inquérito,
desta vez direcionado para jovens,
em que perguntámos se preferiam o
antigo logótipo ou o novo. 

Responderam 29 jovens e a
preferência pela nova proposta ficou
muito evidente. 

Em breve, passaremos a utilizar o
novo logótipo. Adicionalmente, o
website do Banco de Tempo vai
também ser remodelado,
acompanhando a revitalização da
imagem desta nossa acarinhada
iniciativa.

OS VÁRIOS ROSTOS DO BDT PELO MUNDO

GALERIA

2 0 2 0 | N º 2 3 1 4



BANCO DE
TEMPO EM
2025
PARTILHA 
DE SONHOS

ançámos um desafio às
agências do Banco de
Tempo: o de imaginarem o
melhor cenário para o
Banco de Tempo dentro de
cinco anos. 
 
Várias pessoas e equipas
ligadas ao Banco de Tempo
em Castelo Branco,
Coimbra, Évora, Lumiar,
Póvoa de Varzim e
Quarteira, partilharam os
seus “sonhos” para 2025.
Eis uma síntese desses
sonhos:
 

Sonhamos com um
Banco de Tempo…

L
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POR EXEMPLO, “Saraus do tempo” com convites a artistas locais e a todas as
pessoas que gostem de Arte, seja de musica, de poesia ou histórias, com
encontros em espaços públicos: jardins, Museus, Cafés com História, Clubes ou
Sociedades emblemáticas. 

Com uma dinâmica significativa grande família que é o Banco de Tempo,
intensificando-se as relações entre as agências da Rede Nacional do Banco de
Tempo e a colaboração com Bancos de Tempo doutros países. Capaz de
explorar as possibilidades que oferece a tecnologia

apaz de realizar plenamente os seus objetivos e potencialidades,
afirmando-se como um  instrumento de apoio à conciliação entre vida
familiar e vida profissional, reforçando o sentido de vizinhança, a
proximidade e os laços sociais e de pertença na comunidade e
promovendo a solidariedade, a participação, a inclusão e a igualdade.

Que conte com uma rede
alargada de agências,
com vida em todas as
cidades do país

Intergeracional, contando
com a participação de
jovens, como membros e
dinamizadores(as)

D iverso, incluindo pessoas
de diferentes origens e
condições sociais

Com visibilidade
social e com forte
presença nas
comunidades e nas
redes sociais

Com vitalidade,
intensificando-se as
trocas e multiplicando
encontros regulares
entre membros e
abertos à comunidade

Com um elevado
número de membros
ativos

C
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Com recursos financeiros suficientes e bem ancorado em
organizações locais 

SUGESTÃO: desenvolvimento e alimentação de uma plataforma
informática, aberta e participativa, onde constassem todas as agências
nacionais e que aí se encontrasse informação sobre o que fazem e como
fazem, e o que trocam. Onde existisse um calendário anual , com
encontros/eventos nas diferentes localidades onde o Banco de Tempo
ganha vida. 

Com parcerias e colaborações significativas com outros projetos e
organizações com propósitos semelhantes

Atento e com mais reflexão sobre questões económicas e sociais

S
O N H O S
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TROCAR NOTÍCIAS
O BANCO DE TEMPO EM REVISTA
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Graal - Banco Central

Rua Luciano Cordeiro

24, 6º A

1150-215 Lisboa

Tel.: 213 546 831 

Fax: 213 142 514

bancocentral@bancodetempo.net

www.bancodetempo.net

Obrigada !
Até breve ;)


