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lor das relações humanas e valorizamos mais a 
possibilidade de estarmos juntos; estamos mais 
conscientes da nossa condição de vulnerabili-
dade, da nossa interdependência e temos mais 
presente o valor da solidariedade, do cuidado 
e do tempo “não produtivo”. Talvez tenhamos 
desenvolvido também uma disposição menos 
consumista (porque o mercado deixou, por al-
gum tempo, de comandar tudo).
Neste número partilhamos notícias sobre o que 
fomos fazendo acontecer ao longo de 2021: 
ações de formação inicial, novas agências, 
apresentações públicas, participação em inicia-
tivas diversas, colaboração com outros países 
e também notícias do que se foi vivendo nas 
agências do Banco de Tempo ao longo do último ano.
Esperamos que a leitura do Trocar Notícias seja 
estimulante e alimente o reservatório de ener-
gia de que precisamos para dar novas vidas ao 
Banco de Tempo!

Amigos e amigas do Banco de Tempo,
Este número do Trocar Notícias é elaborado 
num momento em que ainda não nos é possí-
vel prever o fim da crise provocada pelo novo 
coronavírus, que dura há quase dois anos.
Esta crise tem exigido um enorme esforço de 
adaptação, desde logo porque limita a presen-
ça, a proximidade e a convivialidade que são 
tão centrais e valorizadas no Banco de Tempo.
Em vários lugares, a atividade do Banco de 
Tempo foi suspensa, noutros, foram encontra-
das formas de manter as trocas e os contac-
tos com os membros, recorrendo ao telefone e 
a outras tecnologias. Foi desta forma possível 
continuar a contribuir para a qualidade de vida 
dos membros do Banco de Tempo e para mino-
rar a solidão, dando a segurança de que a se-
paração física não significa nem esquecimento, 
nem o enfraquecimento das relações…
Temos muita esperança de que, neste ano de 
2022, no qual celebramos os 20 anos do Banco 
de Tempo em Portugal, seja possível retomar-
mos, em pleno e em segurança, as dinâmicas 
e rotinas do Banco de Tempo: os atendimentos 
presenciais, as trocas, os encontros de membros…
A vitalização do Banco de Tempo faz muito 
sentido neste momento da nossa história co-
letiva, sendo resposta às desigualdades que se 
agravaram durante a pandemia, permitindo o 
acesso a serviços sem uso de dinheiro por parte 
das pessoas cujas condições económicas fica-
ram fragilizadas e dando resposta às necessi-
dades humanas, pouco respondidas nos últimos 
anos, de interações significativas e de pertença 
a uma comunidade.
Temos alguns sinais de esperança no futuro do 
Banco de Tempo: tem havido um número sig-
nificativo de pessoas e organizações que têm 
procurado saber mais sobre o Banco de Tempo 
e têm sido dados passos importantes no senti-
do da criação de novas agências.
Além disso, reúnem-se agora algumas condi-
ções favoráveis ao crescimento e ao reforço 
dos Bancos de Tempo. Temos hoje, enquanto 
sociedade, uma consciência mais aguda do va-

NOTA DE 
ABERTURA

Depois de uma auscultação a diferentes pes-
soas ligadas ao Banco de Tempo, ficou clara a 
necessidade de desenvolvermos um novo es-
paço online e, por isso, no início do ano, foi 
lançado o novo website do Banco de Tempo. 
www.bancodetempo.pt

COORDENAÇÃO DA REDE NACIONAL 
DO BANCO DE TEMPO
Novo website

Formação Inicial

Ainda que o ano de 2021 tenha sido mar-
cado pela pandemia e pelo distancia-
mento a que ela obriga, continuaram a 
chegar até nós pessoas e organizações 
com a perspetiva de aprofundar o seu 
conhecimento acerca do Banco de Tem-
po e, nalguns casos, com o objetivo 
de dar vida a novas agências. Assim, 
foi feito um investimento na formação 
de potenciais equipas dinamizadoras 
e, durante o ano, a coordenação da 
Rede Nacional do Banco de Tempo 
promoveu cinco ações de formação 
inicial em diversos contextos. 

A primeira ação de formação, realizada nos dias 
21 e 22 de janeiro, decorreu online e envolveu 
19 pessoas provenientes de diferentes lugares: 
Coimbra, Lisboa, Matosinhos, Mortágua, Olivei-
ra do Bairro, Porto e São João da Madeira. Foi a 
primeira vez que desenvolvemos uma ação de 
formação inicial em ambiente virtual, o que exi-
giu algumas adaptações relativamente às ações 
presenciais. Apesar dos constrangimentos im-
postos pela formação à distância, foi possível 
abordar os temas habituais, trocar impressões 
e esclarecer questões sobre o funcionamento 
do Banco de Tempo.
Um mês depois, realizou-se a segunda ação de 
formação do ano, também online, que teve lu-
gar nos dias 22 e 23 de fevereiro. Nela parti-
ciparam 14 pessoas, ligadas a partir de Aveiro, 

Podem encontrar nesta página informações 
sobre o funcionamento e a história do Banco 
de Tempo em Portugal, sobre as agências em 
atividade e indicações para a inscrição como 
membro. Além disso, tem um espaço reservado 
para o reporte dos últimos acontecimentos, na 
secção “notícias”, cuja consulta recomendamos!

http://www.bancodetempo.pt
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Beja, Lisboa, Matosinhos, Mortágua e São João 
de Areias. No primeiro dia, abordámos a his-
tória, os princípios, os objetivos e as regras de 
funcionamento do Banco de Tempo, recorrendo 
a metodologias interativas de formato online. O 
segundo dia assumiu um cariz mais operacio-
nal, explorando-se ferramentas concretas que 
se utilizam na dinamização das agências e na 
ativação das trocas. Tal como na ação de ja-
neiro, houve a oportunidade de ouvir o teste-
munho da equipa dinamizadora da agência do 
Banco de Tempo do Lumiar.
Na terceira ação de formação, a 20 e 21 de 
abril, estiveram 20 pessoas na mesma sala de 
Zoom, construindo os alicerces para a criação 
de uma nova agência do Banco de Tempo no 
Porto, ligada à Associação Acesso e de outra 
em Odemira, em parceria com a Associação 
Arco do Tempo. Contámos também com a es-
timulante participação de um grupo de mulhe-
res de São Carlos, no Estado de São Paulo, que 
estão a organizar-se para dar vida ao Banco de 
Tempo naquela cidade.
A quarta ação de formação decorreu a 7 e 8 de 
outubro e contou com a participação de 22 pes-
soas que, mais uma vez, participaram a partir 
de diferentes pontos do país: Caldas da Rainha, 
Nelas, Guarda, Évora, São João da Madeira e 
Lisboa (Algés e Campolide). Também esta ação 
foi online, o que permitiu a participação de pes-
soas de outros lugares do globo, como do Cairo 
e de Belo Horizonte. 
A quinta ação de formação de 2021 realizou-se 
a 21 de novembro e foi destinada a 4 pessoas 
da equipa da Associação Mon Na Mon, uma as-
sociação de “filhos e amigos da Guiné-Bissau”, 
com sede no Bairro de Santiago, em Aveiro. Foi 
a única formação inicial a decorrer presencial-
mente e nela foram dados os primeiros passos 
na criação de uma agência do Banco de Tempo, 
numa sessão muito dialogada e promissora. 
No total, foram envolvidas 78 pessoas de 22 
localidades. 
A par com as formações iniciais, realizaram-se 
várias reuniões com grupos mobilizados para 
avançar com a criação de novas agências.
Foi para nós muito gratificante assistir a um 
interesse crescente pelo Banco de Tempo! Al-
gumas destas participações resultaram já na 
criação de novas agências (ler próxima secção) 
e temos esperança de que outras irão surgir 
num futuro próximo. Em diferentes localidades 

do país, há pessoas interessadas em contribuir, 
através do Banco de Tempo, para o necessá-
rio e urgente resgate da proximidade e para a 
fundamental construção da solidariedade nos 
lugares que habitamos. Efetivamente, há equi-
pas a dar passos consistentes para a criação 
de novas agências: organizando-se, envolven-

do outras pessoas, procurando entidades que 
acolham a agência… Temos assim esperança na 
possibilidade de vermos nascer, em 2022, Ban-
cos de Tempo em Linda-a-Velha, Lisboa (Cam-
polide), Matosinhos, Porto (Cedofeita), São João 
de Areias e noutros lugares.

21 e 22 de janeiro
1º Formação
19

7 e 8 de outubro
4º Formação
22

21 novembro
5º Formação
4

21 e 22 de fevereiro
2º Formação
14

20 e 21 de abril
3º Formação
20

online

online

online

online

presencial

São Paulo

Cairo

Algés

Ódemira

Belém

Aveiro

Belo Horizonte

Novas Agências

Distritos dos/das formandos/as

Número de pessoas

Legenda



6 7 

Trocar Notícias 2021| nº.25 Trocar Notícias 2021| nº.25

O ano que agora terminou viu nascer quatro agências do Banco de Tempo: em 
Belém, Odemira, Algés e em Aveiro, no Bairro de Santiago. Abaixo partilhamos 
mais informações sobre as organizações e grupos que, no último ano, se juntaram 
à Rede Nacional do Banco de Tempo.

Em janeiro, nasceu a agência do Banco de 
Tempo de Belém, pelas mãos de uma equipa 
jovem e dinâmica, que não se deixou demo-
ver pelo contexto pandémico. Esta agência 
resulta de uma parceria entre o Graal e a 
Impact House, uma organização empenhada 
em produzir impactos positivos na sociedade. 

Contactos: 962 748 531 
bancodetempobelem@gmail.com 
Estrada do Forte do Alto do Duque, 1586 
1400-091 Lisboa | Facebook

Em julho, num período mais brando da pande-
mia, foi criada a agência do Banco de Tempo 
de Algés, fruto de uma parceria entre o Graal 
e a Fábrica de Alternativas. A coordenação da 
Rede Nacional do Banco de Tempo esteve na 
inauguração da agência, a 3 de julho, que con-
tou com a participação de 25 pessoas e come-
çou com a inauguração da Exposição “Banco de 
Tempo: 15 Anos, 15 Histórias”. Apresentaram-
-se os princípios e o funcionamento do Banco 
de Tempo, numa sessão aberta a comentários 
e perguntas. Por fim, partilhou-se a experiên-
cia da agência do Banco de Tempo do Lumiar, 
seguida de um saboroso jantar, cozinhado com 
produtos da horta comunitária da Fábrica, e 
um concerto de André Diniz. 

Contactos: 962 246 462
bdtalges@gmail.com
Rua Sofia de Carvalho 1ª Algés | Facebook

De uma parceria, ainda não formalizada, 
entre o Graal e a Associação Arco do Tem-
po nasceu o Banco de Tempo de Odemira. 
Desde o mês de maio de 2021 que a equi-
pa dinamizadora local tem vindo a fazer a 
divulgação do Banco de Tempo através de 
cartazes, panfletos e também nas redes so-
ciais. Para espalhar a boa nova têm também 
sido contactados os vários organismos, as-
sociações e amigos!

Contactos: 913 612 247 
odemirabancodetempo@gmail.com
Monte Cristalmar - Odemira | Facebook

Em Aveiro, nasceu uma nova agência do 
Banco de Tempo. Tem a sua sede no coração 
da Cidade, no Bairro de Santiago!  Foi criada 
por iniciativa da Associação Mon Na Mon – 
Associação de Filhos e Amigos da Guiné-Bis-
sau, no âmbito do projeto “Entre Janelas E 
Para Além Delas”, financiado pelo programa 
Bairros Saudáveis.
Neste momento estão a ser mobilizados 
esforços de divulgação e de angariação de 
membros do Banco de Tempo.

Contactos: 234424624 e 961128909 
equipa.mnm@gmail.com 
Rua de Espinho, nº13 - Aveiro

Novas Agências

Agência do Banco de 
Tempo de Odemira

Agência do Banco de 
Tempo de Algés

Agência do Banco de 
Tempo de Belém

Agência do Banco de 
Tempo de Santiago 

em Aveiro

E assim, em 2021, a Rede Nacional do Banco de Tempo 
estendeu-se e ficou mais rica. Fazemos votos de sucesso 
a todas estas novas agências!

Odemira in Tempo Real

https://www.facebook.com/bancodetempodebelem
https://www.facebook.com/bdtalges
http://www.facebook.com/bdtodemira
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8 de março
Comemorações do Dia 

Internacional da Mulher. 

Nesta sessão, estiveram presen-

tes várias dezenas de pessoas, 

com o objetivo de refletir sobre e 

conhecer experiências de mulhe-

res do Banco de Tempo, de vários 

lugares do globo.

21 de dezembro | 

Conversatório Internacional 

“Tendiendo puentes en Navi-

dad”.
Nesta sessão, Teresa Maria Branco, da 

coordenação da Rede Nacional, partilhou 

algumas das tradições natalícias em Por-

tugal junto da comunidade ibero-ame-

ricana. Falou da véspera de Natal e das 

formas como é vivida esta grande festa 

da família e, naturalmente, não esque-

ceu a referência aos pratos e guloseimas 

tradicionais no nosso país.

25 de março
Celebração do Dia Inter-nacional dos Bancos de Tempo.

Neste encontro, realizado no Zoom, participaram 34 pessoas de Espanha, México, Colômbia, Equador, Brasil, Paraguai, Argen-tina, Japão e Portugal (8 pessoas).

13 de abril 
Conversatório Internacio-nal “Os Bancos de Tempo escolares”.

Colaboração com a Associação 
Ibero-Americana dos Bancos de 
Tempo
O Banco de Tempo em Portugal tem colabo-
rado regularmente com a Associação Ibero-A-
mericana dos Bancos de Tempo. Várias pes-
soas ligadas ao Banco de Tempo em Portugal 
integram a Junta Diretiva e o Conselho Con-
sultivo desta organização criada em 2019, que 
liga países como: Espanha, México, Argentina, 
Equador, Brasil, Colômbia, Chile…
Várias pessoas ligadas ao Banco de Tempo em 
Portugal têm marcado presença em encontros 
promovidos por esta associação, tais como:

22 de fevereiro
Sessão “Inclusão de pessoas com di-

ficuldades intelectuais e desenvolvi-

mentais no Banco de Tempo”. Esta 

sessão foi organizada pelo CECD Mira 

Sintra e teve como tema de reflex-

ão as potencialidades do Banco de 

Tempo na inclusão de pessoas com 

dificuldades intelectuais e desen-

volvimentais. Inscreveu-se no proje-

to europeu CAPABILITY-TB.

10 de dezembro Sessão “Reinventando los Bancos del Tiempo”. A Rede Nacional do Banco de Tempo esteve represen-tada por Eliana Madeira na sessão “Reinventando los Bancos del Ti-empo”, no âmbito das Jornadas Internacionais do Banco de Tem-po, promovidas pela Associació Salut i Família.

Participação em iniciativas promovidas 
por outras organizações

Vento a Favor
A coordenação da Rede Nacional do Banco de Tempo participou num processo dinamizado pela consultora Viento a Favor que pretendia concorrer para o bom desenvolvimento da AIABdT. As propostas criativas e desafiantes apresentadas, ao longo de 6 sessões pela equipa que facilitou o processo, permitiram avanços na clarificação dos objetivos, valo-res, fragilidades e forças desta associação. As sessões foram também oportunidades de aumentar o conhecimento e reforçar os la-ços entre pessoas de diferentes países liga-das a esta associação internacional.
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Na Madeira, na freguesia de São Martinho, o desafio de levar o 
Banco do Tempo a turmas do 1.º ciclo do ensino básico tem vindo 
a ganhar consistência. Estão a ser desenvolvidos materiais adap-
tados ao trabalho com crianças, foi inclusive redigido o conto 
“Banco de Tempo traduzido por miúdos”. Aguardamos novidades 
sobre esta experiência que poderá inspirar outras a levar a cabo 
com grupos de crianças.

Funchal
Urdir Encontros, 

Repensar Vontades

DAQUI 
E DALI 

De Castelo Branco chega-nos a notícia de que os contatos te-
lefónicos foram a forma encontrada de manter a ligação com 
os membros e de assegurar uma comunicação próxima com a 
comunidade Banco de Tempo.

A situação pandémica explica a suspensão das atividades du-
rante o ano de 2021. Contudo, na Junta de Freguesia de Esgueira, 
está a ser mobilizada a imaginação e a energia necessárias à 
revitalização desta agência.

Na Foz, a atividade do Banco de Tempo passou pela realização 
de caminhadas ao ar livre e encontros cautelosos, em espaços 
públicos, para evitar riscos de contágio pelo coronavírus. Numa 
nota mais positiva, e depois de um período de desaceleração, 
a equipa dinamizadora do Banco de Tempo da Foz tem reunião 
marcada para preparar a era “pós-covid”.

Depois do desmantelamento das instalações da Junta de Fre-
guesia da Portela e Moscavide, onde o Banco de Tempo tinha 
sede, a Associação de Moradores da Portela abriu as suas 
portas. É ali que semanalmente se assegura o atendimento 
e se realizam encontros entre membros do Banco de Tempo 
que conversam entre si, fazem trabalhos manuais e alimentam 
os fortes laços que se têm cultivado ao longo dos anos.

Em Coimbra, as trocas desaceleraram ao longo de 2021. Ainda 
assim, foram trocados serviços tais como: lições de Yoga online, 
apoio na arrumação de uma garagem, companhia para cami-
nhadas, arranjos de costura, poda de roseiras, entre outros.
Vários membros do Banco de Tempo receberam da agência o 
pagamento das muitas horas de apoio à realização da “feira do 
livro dado”, da “feira de troca de roupas” e do “mercado de tro-
cas das crianças”, iniciativas da Casa da Esquina e do Graal que, 
como habitualmente acontece, contaram com o apoio do Banco 
de Tempo daquela cidade.

No último ano as trocas de serviços foram reduzidas devido à 
pandemia. Ainda assim, ocorreram ajudas pontuais com compras 
de supermercado e farmácia, arranjos de costura e conversas te-
lefónicas para quebrar a solidão dos membros mais sozinhos.
De sublinhar a mobilização dos membros do Banco de Tempo 
para ações solidárias, através da angariação de roupa para pes-
soas que chegam ao nosso país sem nada ter e da preparação de 
enxovais para crianças recém-nascidas de famílias carenciadas.
Foram também enviadas roupas para Cabo Verde e manteve-se 
a colaboração da agência do Banco de Tempo de Évora com a 
HELPO. Esta organização fará chegar a Moçambique vestidos 
para meninas, cujo modelo foi desenhado por uma estilista, e que 
têm vindo a ser carinhosamente confeccionados em casa de 
vários membros do Banco de Tempo.

Castelo
Branco

Aveiro 
Esgueira

Foz do
Douro

Portela

Coimbra

Évora
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Em 2021, o atendimento presencial esteve suspenso durante 
grande parte do ano e as trocas diretas foram ainda muito 
condicionadas pela pandemia. Por isso, a agência do Lumiar 
tentou reinventar-se e encontrar outras formas de trocar tem-
po e saberes. Foi dinamizado um ciclo de trocas em grupo, 
intitulado “1 hora sobre...”, onde foram trocadas 123 horas e 
envolvidas mais de 100 pessoas (membros e amigas e amigos 
do Banco de Tempo). Foram momentos de reencontro e que 
permitiram a troca de saberes sobre azulejaria, psicologia da 
família, concretização de sonhos, as Vilas Operárias de Lisboa, 
poesia, património ferroviário de Portugal... 

Lumiar

Este ano ficou marcado pelo falecimento da Fernanda Rodrigues, 
coordenadora do Banco de Tempo da Póvoa, que deixa muitas 
saudades.
Apesar desta perda dolorosa e da crise pandémica, foi possível 
realizar alguns eventos, entre eles o habitual magusto no dia de 
São Martinho, desta vez, envolvendo menos pessoas do que o 
habitual e cumprindo as regras ditadas pela Direção Geral da Saúde.
Este ano ficou também marcado pela mudança de instalações: 
a agência tem agora sede numa dependência na Basílica do Co-
ração de Jesus.
Sempre que foi possível, realizou-se a reunião mensal de mem-
bros do Banco de Tempo, conduzida pelo Pe. Losa e a agência 
esteve envolvida, como vem sendo costume há vários anos, na 
recolha mensal de alimentos e donativos entregues a pessoas 
em situação de carência económica.

Póvoa de 
Varzim
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No ano de 2022, celebram-se os 20 anos do 
nascimento das primeiras agências do Banco de 
Tempo em Portugal. 
A primeira agência nasceu em Abrantes, a 28 
de Janeiro e nesse mesmo ano, entre outras, 
nasceu a agência de Coimbra que continua 
aberta na Casa da Esquina!

20 ANOS DO BANCO 
DE TEMPO EM 2022

Para 2022, prevemos algumas atividades co-
memorativas, sobre as quais daremos notícias, 
e estamos empenhadas em reunir condições 
para as realizar, assinalando este marco im-
portante no percurso do Banco de Tempo em 
Portugal. 

Em Santa Maria da Feira, o atendimento presencial apenas foi 
assegurado em outubro e novembro, para voltar a fechar em 
dezembro. Contudo, o facto de não haver atendimento presen-
cial não significou que tivesse havido uma paragem, pois o Ban-
co de Tempo continuou ativo. Em 2021 foi ultrapassado em 11% 
o objetivo anual das 1.000 horas.
A companhia para conversar por telefone foi dos serviços mais 
solicitados e continuaram a fazer-se arranjos de costura, com-
pras, companhia para caminhar, entre outros serviços.
Durante este ano, apesar do contexto adverso, foi possível a 
realização de alguns eventos: duas caminhadas locais e o festejo 
do dia de S. Martinho, com magusto.
O grupo dos bordados funcionou nos meses em que o Banco 
de Tempo manteve o atendimento presencial e houve aulas de 
valsa no Castelo da Feira. Assim que os números do coronavírus 
baixem, a sede do Banco de Tempo reabrirá as suas portas!

Chegam-nos de São João da Madeira boas notícias: o Banco de 
Tempo vai reiniciar a sua atividade! Está planeada uma reunião 
com todas as pessoas inscritas e, em breve, uma nova equipa de 
coordenação assumirá a dinamização desta iniciativa solidária, 
com vários anos de história naquela Cidade.

Santa Maria 
da Feira

Realizaram-se algumas trocas e reuniões, sendo a comunicação 
por telefone entre membros uma constante, em 2021. 
No dia de S. Martinho, o Banco de Tempo em Quarteira organizou 
um magusto que contou com a presença do presidente da Junta 
de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, e da presidente da As-
sembleia de Freguesia de Quarteira, Lígia Brito. Foi um encontro 
animado, com uma grande participação da comunidade e onde 
não faltaram as castanhas assadas, a água-pé e o bailarico!
Pela altura do Natal, organizou-se um workshop de enfeites nata-
lícios, que foi um momento de convívio, beleza e alegria!

Quarteira

12 

São João da 
Madeira 

http://bancodetempo.pt

