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Um Banco de Tempo é um sistema de organização de trocas solidárias que promove o 

encontro entre a oferta e a procura de serviços disponibilizados pelos seus membros. 

Um Banco de Tempo visa: 

• reforçar as redes sociais de apoio, diminuir a solidão e promover o sentido de 

comunidade e de vizinhança; 

• promover a colaboração entre pessoas de diferentes gerações e origens; 

• valorizar o tempo e o cuidado dos outros; 

• estimular os talentos e promover o reconhecimento das capacidades de cada 

pessoa; 

• apoiar a família e a conciliação entre vida profissional e familiar, através da oferta de 

soluções práticas de organização da vida quotidiana. 

O CECD – Cooperativa para a Inclusão, tem como missão o desenvolvimento de serviços de 

qualidade para pessoas com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (DID), 

defendendo e promovendo direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, 

numa perspetiva de inclusão social. 

O CECD acredita que os Bancos de Tempo podem constituir uma importante ferramenta 

para promover a participação e a inclusão social de pessoas com DID. 

O CECD juntou-se a um conjunto de parceiros europeus de Espanha, Itália, Grécia e Áustria 

para construir o projeto CAPABILITY-TB (www.capacity-tb.eu/pt/) que desenvolveu um 

Programa de Formação para aumentar as competências das pessoas com DID e das pessoas 

que as apoiam na utilização de Bancos de Tempo, como forma de melhorar a participação e 

inclusão. 

O Projeto, financiado pelo Programa Erasmus+ da Comissão Europeia, decorreu de 

01/11/2020 a 31/10/2022 e envolveu o desenvolvimento em co-criação com os utilizadores 
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finais de um Guia Metodológico, o desenho de um um percurso constituído por 5 Atividades 

Formativas, a criação de dezenas de materiais para aplicar nas Atividades Formativas e a 

construção de duas plataformas online, uma para albergar os materiais formativos e outra 

com um Banco de Tempo online para os formandos treinarem as suas competências. 

O Guia Metodológico desenvolvido em co-criação com pessoas com DID, seus familiares e 

profissionais serviu para fomentar o debate e chegar a consensos sobre as metodologias, 

conteúdos e ferramentas a serem incluídas no Programa Formativo CAPABILITY-TB.  

Este documento, construído com o apoio e colaboração de especialistas da Rede Nacional 

do Banco de Tempo, contém também informações sobre o conceito de Banco de Tempo e é 

baseado nos principais resultados obtidos através da análise do estado da arte dos Bancos 

de Tempo em cada país parceiro. 

O percurso formativo que visa o desenvolvimento de competências para uma participação 

de qualidade em Bancos de Tempo está estruturado em 5 Atividades Formativas: 

• O que é o CAPABILITY-TB? 

• Melhorar a minha Comunidade através das minhas Capacidades 

• Praticar através de um Laboratório Banco de Tempo 

• Usar um Banco de Tempo online 

• Convidar outras pessoas 

Cada Atividade Formativa foi desenvolvida de forma a que os seus conteúdos fossem 

acessíveis a pessoas com DID e integra vários desafios para serem ultrapassados pelos 

formandos. 

Os materiais formativos de apoio ao desenvolvimento das Atividades Formativas 

encontram-se disponíveis na plataforma www.platform.capacity-tb.eu. 

Adicionalmente, foi desenvolvida uma plataforma online que alberga um Banco de Tempo 

onde os formandos podem praticar as suas dinâmicas de participação num ambiente 

protegido. Esta plataforma encontra-se disponível em www.timebank.capacity-tb.eu. 

Na fase final do Projeto todos os produtos foram alvo de um processo de validação por 

parte dos utilizadores finais. Foram realizados 6 cursos de validação envolvendo um total de 

104 participantes. 

Os formadores dessas ações de validação fizeram uma avaliação muito positiva do Programa 

Formativo CAPABILITY-TB destacando a qualidade dos conteúdos, que se apresentam bem 

organizados e bem estruturados, para o atingimento dos objetivos do programa. 

Os formadores destacaram também que os materiais desenvolvidos apresentam explicações 

claras e acessíveis que favorecem a compreensão dos conceitos-chave e o desenvolvimento 

de competências por parte dos participantes. 

No fim das sessões de validação os formandos reconheceram que o Programa Formativo 

CAPABILITY-TB permitiu que elas descobrissem as suas capacidades e a forma de colocar 

http://www.platform.capacity-tb.eu/
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essas capacidades ao serviço das pessoas das suas comunidades. O CAPABILITY-TB é um 

programa que incentiva as pessoas a tornarem-se mais visíveis para a sociedade. 

O CAPABILITY-TB é também um programa inclusivo, em que nenhuma pessoa vale mais do 

que outra pois todas as pessoas têm capacidades e todas as pessoas têm necessidades que 

outros podem satisfazer. 

Os formandos consideraram os materiais formativos atrativos, bem estruturados e muito 

fáceis de trabalhar.  

As Atividades Formativas permitiram a realização de um conjunto de interações que 

ajudaram os participantes a se conhecerem melhor uns aos outros e se relacionarem de 

forma positiva e construtiva. 

O culminar da experiência formativa foram as trocas reais de tempo entre participantes que 

alimentou a vontade de cada um querer continuar a participar num Banco de Tempo. 

Foi nesta fase final que ficou em evidência o impacto positivo que participar num Banco de 

Tempo pode gerar em pessoas com DID. 

Ao longo do processo formativo, a maioria dos participantes apercebeu-se que tem imensas 

qualidades e capacidades que pode colocar ao serviço dos outros e que ajudar o próximo é 

algo que proporciona muita satisfação e realização pessoal. 

Por outro lado, o reconhecimento que todos temos necessidades e que não é sinal de 

fraqueza ou motivo de vergonha precisar da ajuda ou apoio dos outros para fazer as coisas 

que não sabemos fazer ou de que não gostamos de fazer. 

Um Banco de Tempo elimina as diferenças que possam existir entre as pessoas pois todos os 

seres humanos têm capacidades que podem colocar ao serviço dos outros e todos os seres 

humanos têm necessidades que podem ser satisfeitas pelos outros. 

Por outro lado, relativamente a pessoas com DID, os Bancos de Tempo podem dar um outro 

contributo muito pertinente pois permitem que o foco esteja nas capacidades. 

O futuro de uma sociedade que se deseja diversa e aberta à diferença depende de 

conseguirmos continuar a construir e a apoiar ferramentas que promovam a inclusão social. 

Só uma sociedade que inclui todas as pessoas pode concretizar o seu verdadeiro potencial. 

Fica demonstrado através do Projeto CAPABILITY-TB que a existência de Bancos de Tempo 

inclusivos é um excelente exemplo do caminho a seguir. 


