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Amigas e amigos do Banco de Tempo,

Comemorámos, em 2022, 20 anos de existência do
Banco de Tempo em Portugal! 20 anos já passaram
desde que foram criadas as primeiras agências do Banco
de Tempo no nosso país. Duas décadas são muito tem-
po de vida, de história…

É uma história que se constrói em muitos lugares,
envolvendo muitos protagonistas. Ao longo destes 20
anos, foram criadas 67 agências do Banco de Tempo,
resultado de parcerias entre o Graal e 131 entidades de
natureza diversa.

Houve casos em que as agências tiveram uma vida curta,
algumas não chegaram mesmo a sair do plano dos
sonhos e há casos de vidas longas. Em várias
localidades, há agências que contam 19 ou 20 anos. Para
nossa alegria, assistimos atualmente a um interesse
renovado por este projeto que nos mobiliza.

É justo reconhecer que os nascimentos das agências do
Banco de Tempo resultam, maioritariamente, da ini-
ciativa de cidadãos e cidadãs comuns, que se mobilizam
para criar agências do Banco de Tempo e que “batem às
portas” de entidades locais para reunir os recursos
necessários à dinamização do Banco de Tempo nas suas
localidades.

É profundo o reconhecimento e a admiração que
nutrimos por essas pessoas extraordinárias, com que
nos fomos cruzando no Banco de Tempo, e que têm
sido companheiras de um caminho que, sem elas,
jamais teria sido construído.

Comemorar 20 anos é, sem dúvida, um marco e um
momento propício para balanços. É nossa convicção que
o saldo é positivo: apesar de todas as crises, incertezas,
deceções e certamente imperfeições, este percurso tem
sido compensatório.

O Banco de Tempo tem-nos aberto (e continuará
certamente a abrir) para um mundo de coisas boas,
belas, surpreendentes, algumas inimagináveis à partida. 

NOTA DE 
ABERTURA
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Tem trazido alegria, estímulo, aprendizagens e sentido à
vida de muitas pessoas. Tem aproximado pessoas, de
diferentes origens e grupos sociais, potenciando a ajuda
mútua e também a valorização de cada pessoa e do seu
tempo.

E, é importante dizê-lo, tem sido particularmente
importante para as mulheres que são a maioria dos
membros e as suas principais protagonistas. É impor-
tante sublinhar que tem sido (e poderá ser ainda mais no
futuro) um recurso de particular importância para mu-
lheres que se encontram em situações mais difíceis:
mulheres idosas, imigrantes, racializadas, doentes ou em
situação de pobreza.

Esperamos que as aprendizagens, que ao longo destes
20 anos fomos construindo colaborativamente, per-
mitam fortalecer o Banco de Tempo, que nos propõe
uma lógica alternativa e práticas concretas incom-
patíveis com uma sociedade desigual, hierarquizada,
excludente, competitiva e materialista, como é aquela
em que vivemos.

Esperamos que o Banco de Tempo reforce a resistência
à atomização, ao individualismo, à indiferença tão
enraizada neste tempo em que, como dizia Saramago
no seu discurso do Nobel, se chega “mais facilmente a
Marte do que ao nosso próprio semelhante”.

Durante esse ano de 2022, em torno do qual gravita
este número do Trocar Notícias, realizámos dois encon-
tros, muito significativos, onde tivemos oportunidade de
escutar intervenções desafiantes. Empenhámo-nos na
elaboração do documentário “À frente do tempo”, abri-
mos agências do Banco de Tempo, assegurámos ações
de formação inicial, acompanhámos iniciativas porta-
doras de novidade. Localmente, a vida do Banco de
Tempo vai, aos poucos, retomando a normalidade após
a crise pandémica.

Sobre tudo isto, falaremos neste número do Trocar
Notícias que partilhamos convosco! Boas leituras!
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No ano de 2022, celebrámos os 20 anos do
Banco de Tempo em Portugal. Duas décadas
de muita história, de vários inícios e alguns
finais, de recomeços, obstáculos e conquistas!

Para a comemoração dos 20 anos do Banco
de Tempo, o Graal contou com o apoio
financeiro da Comissão para a Cidadania e a
Igualdade de Género às Organizações Não
Governamentais de Mulheres (ao abrigo do
Decreto-Lei 246/98, de 11 de agosto, na sua
redação atual) que viabilizou o projeto
“Construindo a Igualdade: 20 anos do Banco
de Tempo em Portugal”. 

No âmbito do referido projeto, realizámos
dois encontros em Lisboa - o encontro nacio-
nal, em junho, e o encontro internacional, em
dezembro - e desenvolvemos o documen-
tário “À frente do tempo”, realizado por
Chiara Missaggia e Yuri Lopes Pereira. Nas
páginas que se seguem descrevemos, com
algum detalhe, estas iniciativas.

ANOS DO 
BANCO DE 
TEMPO EM 
PORTUGAL

2020
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ENCONTRO 
NACIONAL EM 
TELHEIRAS

Depois de 2 anos de contexto pandémico,
durante os quais não foi possível fazer
encontros entre as agências do Banco de
Tempo portuguesas, realizou-se, no dia 2
de junho, um encontro nacional do Banco
de Tempo.

Este encontro decorreu em Lisboa, no
Antigo Lagar da Quinta de São Vicente,
em Telheiras. Foi coorganizado pelo Graal
e pela Agência do Banco de Tempo do
Lumiar e inscreveu-se no Festival de
Telheiras, promovido pela Parceria Local
de Telheiras e pela Junta de Freguesia do
Lumiar. O encontro contou com a pre-
sença de 25 pessoas de Lisboa (Campo-
lide e Lumiar), Aveiro, Évora, Odemira,
Quarteira e Santa Maria da Feira. Con-
tudo, a presença do vírus Covid-19 não
deixou de ser relevante, na medida em
que algumas pessoas não puderam parti-
cipar no encontro por estarem infetadas e  
outras foram impedidas por razões de
saúde.

Deu-se início ao encontro com uma breve
apresentação de cada pessoa, seguindo-se
um balanço da atividade do Banco Central
e das diferentes agências locais e um
momento de partilha de planos para o
futuro. Pensou-se na comunicação externa
do Banco de Tempo com a orientação de
Daniel Mendes, especialista em comuni-
cação, através de conteúdos e dinâmicas
desafiantes, que levou ao reconhecimento
da necessidade de se continuar a refletir e
a desenvolver esta área. 

Foi, de seguida, possível apreciar a expo-
sição de fotografias premiadas num con-
curso de fotografia da iniciativa da agência
do Banco de Tempo de Algés, no âmbito
do lançamento dessa agência. São foto-
grafias que, de alguma forma, espelham
valores inerentes ao Banco de Tempo. 

A tarde do encontro iniciou-se com uma
performance de teatro playback, pela
companhia InVerso, onde foram parti-
lhadas histórias vividas no Banco de
Tempo por mulheres, que nos falam sobre
as potencialidades desta iniciativa na sua
inclusão, empoderamento e realização.

Houve ainda tempo para pensar conjun-
tamente o Encontro Internacional do
Banco de Tempo que se realizou no final
do ano de 2022.
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ENCONTRO "CONSTRUINDO A 
IGUALDADE: 20 ANOS DO BANCO 
DE TEMPO EM PORTUGAL"
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Realizou-se, no dia 10 de dezembro, um
encontro internacional, que teve lugar no
espaço da Atmosfera M, em Lisboa,
contando com a presença de 78 pessoas
vindas de diferentes partes de Portugal e
ainda de Espanha.

Na sessão de abertura fizeram interven-
ções Teresa Maria Branco e Eliana Madeira,
da Coordenação da Rede Nacional do
Banco de Tempo, Conceição Santos, do
Conselho Coordenador do Graal e, a
encerrar o painel, houve a oportunidade
de ouvir reflexões e palavras encoraja-
doras de Sandra Ribeiro, Presidente da
Comissão para a Cidadania e a Igualdade
de Género.

Seguiu-se uma breve intervenção de
Margarida Santos, da equipa do Graal que
trouxe o Banco de Tempo para Portugal.
Foi a primeira de uma sequência de
intervenções de representantes de dife-
rentes agências locais que, em jeito de
celebração, partilharam as razões pelas
quais consideram que o Banco de Tempo
está de parabéns. 

Houve, então, lugar a um momento de
lembrança e homenagem às coor-
denadoras das agências do Banco de Tem-
po de Coimbra, Albufeira e Póvoa de
Varzim, que faleceram. Foi com emoção
que se recordou a mais valia e o empenho
da Natália Cruz, da Felismena Pinto e da
Fernanda Rodrigues no desenvolvimento
das respectivas agências do Banco de
Tempo.
 
No fim da manhã, um painel constituído
por Helena Valentim, do Graal/FCSH,
Stéphane Laurent, do CIDAC e Elvira
Mendez, da Salut i Família, trouxe impor-
tantes contributos para novas leituras
sobre o Banco de Tempo, que se reto-
marão para projetar o seu futuro.

Depois do intervalo para o almoço, a
equipa de projetos do Graal e Dinis Duarte,
do CECD, apresentaram dois projetos
experimentais onde o Banco de Tempo é
dinamizado com públicos específicos: no
primeiro caso, com crianças e, no segundo,
com pessoas com dificuldades intelectuais
e desenvolvimentais.
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De seguida, deu-se o momento da
antestreia do documentário “À frente do
tempo”, realizado por Chiara Missaggia e
Yuri Lopes Pereira. O documentário, os
seus contributos e o papel do Banco de
Tempo na comunidade foram discutidos
no painel moderado por Ana Sousa Dias,
no qual se teve a oportunidade de escutar
as perspetivas e a experiência da dupla
que realizou este documentário. Contou-
se, também, com intervenções de Josefina
Altés, da Associação Ibero-americana de
Bancos de Tempo e de Rogério Roque
Amaro, que enquadrou o Banco de Tempo
no campo da economia solidária e deixou
múltiplos desafios para se pensar e
projetar a ação no Banco de Tempo.

Ao longo do encontro, houve vários
momentos de humor, protagonizados por
Afonso Sousa, que interpretou pequenos
sketches a partir dos princípios e do modo
de funcionamento do Banco de Tempo.
 
O encontro terminou com a atuação do
grupo Alpicantares e com os parabéns ao
Banco de Tempo. Houve bolo, espumante
e prolongou-se o clima de alegria e de
festa que atravessou todo o dia e,
esperançosamente, continuará ao longo
dos próximos 20 anos do Banco de
Tempo em Portugal!

T R O C A R  N O T Í C I A S  |  N º 2 6

6



T R O C A R  N O T Í C I A S  |  N º 2 6

DOCUMENTÁRIO "À FRENTE DO 
TEMPO | OS 20 ANOS DO BANCO 
DE TEMPO EM PORTUGAL"

No ano em que se comemora os 20 anos
do Banco de Tempo em Portugal, foi
lançado o documentário "À frente do
tempo", realizado por Chiara Missaggia e
Yuri Lopes Pereira.

O curto documentário conta com
contributos de membros de várias agên-
cias, de coordenadoras das equipas
dinamizadoras locais e de membros da
coordenação da Rede Nacional do Banco
de Tempo. 

No mesmo, várias pessoas deram voz ao
que tem sido e é o Banco de Tempo, para
si e para as suas comunidades e é ainda
possível assistir a trocas realizadas por
alguns dos seus membros. Este curto
documentário dá visibilidade ao contribu-
to das mulheres na construção da história
do Banco de Tempo em Portugal, na qual
têm sido, efetivamente, líderes e prota-
gonistas. 

Foi visualizado, pela primeira vez, no
encontro “Construindo a Igualdade: 20
anos do Banco de Tempo em Portugal” e
desde então foi já visto por várias
centenas de pessoas. Encontra-se,
atualmente, na página do YouTube do
Graal, disponível para quem o quiser ver!

Agradecemos muito à dupla Yuri e Chiara
e a toda a sua equipa o talento e o carinho
que dedicaram a este projeto e a todas as
pessoas que nele participaram. 
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Elvira Mendez (Salut i Familia) foi uma das
oradoras do Encontro Internacional do
Banco de Tempo. Uma parte das palavras
desafiantes e profundas que partilhou
connosco, nessa ocasião, podem agora ser
recuperadas no texto abaixo.

Somos feitos de tempo…

Tempo enquanto duração (kronos) e tempo
enquanto oportunidade (kairos). Hoje, que
celebramos o 20º aniversário dos Bancos de
Tempo em Portugal, estas duas dimensões
do tempo cruzam-se e é momento de
recordar que, há pouco mais de 20 anos, em
Bruxelas, se selou a amizade que une o Graal
e a Associação Salut i Familia em torno do
projeto do Banco de Tempo.

Eram, sem dúvida, tempos cheios de
esperança que contrastam com esta crise
múltipla, profunda e duradoura que estamos
agora a viver e que, claro, não vamos
desperdiçar. Uma crise que nos faz sentir
perdidos em muitos momentos e nos quais a
chave não é regressar, retroceder no tempo,
mas sim transformar-se.

Neste presente tão carregado, tão denso em
que vivemos, o futuro está contido como uma
série de possibilidades que existem no aqui e
no agora. Quais poderiam ser estas possibi-
lidades para os Bancos de Tempo?

ÉLVIRA 
MENDEZ

"SOMOS FEITOS 
DE TEMPO" DE 
ÉLVIRA MENDEZ
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Quando pensamos nos Bancos de Tempo,
vemos que são espaços de proximidade,
onde o tempo se cultiva com a simplicidade e
a presença, cada pessoa faz algo por si
mesma e coopera com as restantes. Os
Bancos de Tempo dão valor e relevo a tudo
aquilo que não tem preço e que dificilmente é
mercantilizável porque tem uma compo-
nente incontornável que são as relações
entre pessoas. A confiança, a ajuda mútua, a
reciprocidade que os Bancos de Tempo
promovem em cada uma das suas ações são
as bases em que se assenta a vida social e
também a nossa saúde mental e física como,
dolorosamente, se pôde comprovar durante e
após a pandemia.

Vivemos num tempo ferido, num planeta
ferido. Agora sabemos que a pandemia não
foi um parêntesis e que, uma vez finalizada,
não foi possível retomar, com pequenos
ajustes, a nossa vida anterior. Tal como não
podemos negar que os icebergs são o sinto-
ma do degelo dos glaciares, também não
podemos negar a proliferação de incêndios
ao nosso redor: mais emergências, mais
conflitos, mais aceleração, mais desigualda-
de, mais problemas que estalam deixando-  
 -nos atónitos.

Imersos nesta complexidade, nos Bancos de
Tempo aprendemos que partilhar é mais, que
não necessitamos de reclamar o que já nos
pertence como seres sociais. Nos Bancos de
Tempo recebemos o que verdadeiramente
nos pertence: apreciação social, reconhe-
cimento de presença, das capacidades,
alimentos indispensáveis para uma auto-
definição positiva. A riqueza do reconhe-
cimento social que se gera nos Bancos de
Tempo é a alavanca que ativa o sentimento
de pertença a uma comunidade. A poderosa
e delicada ferramenta do reconhecimento
social é um ativo crucial para promover a
coesão social e facilitar a experiência de
igualdade em tempo real.

Não há dúvida que é possível idealizar e
cultivar outras formas de viver em
proximidade e esse é um repto e uma tarefa
que os Bancos de Tempo podem assumir,
contribuindo que as pessoas refaçam as suas
vidas, encontrem o seu lugar, se sintam
enraizadas. Isto é necessário para todas as
pessoas em transição que enfrentam um
novo nascimento e que, bem visto, somos
todas.

Salut i Família
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UM BANCO DE TEMPO 
PARA TODAS AS PESSOAS
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PARA CRIANÇAS
O ano de 2022 trouxe novas experiências
para o Banco de Tempo! Neste ano
surgiram, então, várias iniciativas de expe-
rimentação do Banco de Tempo com
gente mais nova. Nesta secção, encon-
tramos uma breve descrição do que tem
vindo a acontecer em diversos contextos.

CampolideCampolide
Em março de 2022, nasceu o Banco de
Tempo Escolar da E. B. 2, 3 Marquesa de
Alorna. Estão disponíveis serviços de
natureza diversa:

Esta atividade arrancou com o Projeto
Academia Moov Liberdade, promovido
pela ADM Estrela em parceria com a
Fundação Aga Khan, apoiado pelo Portugal
Inovação Social e através do instrumento
de financiamento Parcerias para o Impacto
da Portugal Inovação Social no âmbito do
POR Lisboa.

Espera-se que a segunda fase arranque em
breve (envolvendo mais turmas), e preten-
de-se, até ao final do ano letivo, envolver
outros elementos da comunidade edu-
cativa. 

Desporto: ensinar técnicas de Judo;
ensinar estratégias de Andebol, Futebol
e Futsal; ensinar a andar de patins;
ensinar a fazer coreografias do TikTok;

Artes e Culinária: ensinar a usar uma
máquina de costura; ensinar a fazer
natas do céu; fotografar;

Estética e Cuidado Pessoal: ouvir
desabafos; maquilhar;

Área académica: ajudar com os trabalhos
de casa; resolver enigmas em conjunto;

Área social: fazer companhia.

. .

l)

. .
l)
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Tem-se contado com o apoio de uma
equipa dinamizadora (de modo
voluntário), com experiência de trabalho
com crianças e jovens que vivem em
Campolide ou nos bairros da Serafina e da
Liberdade.
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A partir da agência Banco de Tempo -
Urdir Encontros Repensar Vontades, no
Funchal, ligada ao Instituto de Segurança
Social da Madeira, IP-RAM, surgiu “O
Banco de Tempo Trocado por Miúdos”,
uma história da autoria de Joana Noronha,
psicóloga no Centro Comunitário de São
Martinho, destinada a crianças de 1º ciclo
de escolaridade, que tenciona promover os
valores e os princípios associados ao Banco
do Tempo e incentivar a sua implemen-
tação na comunidade escolar. 

Este conto está subdividido em cinco
capítulos. Para facilitar a exploração do
conto, apresentam-se dinâmicas e recur-
sos pedagógicos, tais como vídeos de
animação, jogos, entre outros. 

No ano de 2022, esta proposta pedagógica
foi implementada nas escolas de 1º ciclo de
São Martinho e da Lombada, no Funchal,
em duas turmas de 2º ano de escolaridade. 
A reação das crianças foi muito positiva,
demonstrando desde o primeiro capítulo
interesse pela história, bem como pelas
dinâmicas apresentadas. 

O objetivo da agência é abranger mais
escolas da Região Autónoma da Madeira,
semeando estas trocas solidárias!

Centro Social 
da Musgueira 
(Lisboa)
No âmbito do Projeto “O Tempo EDas
Crianças” desenvolvido em parceria pelo
Graal, a Fundação Gonçalo da Silveira, o
Centro Social da Musgueira e a 1, 2, 3,
Macaquinho do Xinês, contando com o
financiamento do Camões IP, surge uma
nova experiência com crianças e jovens.

O projeto, iniciado em setembro de 2022,
baseado na participação das crianças,
prevê, entre outras atividades, a promoção
e a experimentação de um Banco de
Tempo por e com crianças, no Centro
Social da Musgueira.

Numa primeira etapa, que é a que está em
curso, tem-se investido na criação de
espaços de diálogo crítico sobre a socie-
dade de consumo, abordando com o grupo
temáticas como o consumismo, a globa-
lização, a pobreza e as desigualdades, a
poluição, o desperdício, as alterações cli-
máticas, entre outras. 

Numa segunda etapa, é esperado que o
grupo se envolva ativamente na procura e
construção de alternativas à economia de
mercado, mais concretamente, é esperado
que dinamize um Banco de Tempo e
organize feiras de trocas.

Está também previsto um programa de
rádio, no qual as crianças irão partilhar as
suas perspetivas e experiências.

Para saber mais sobre o O Tempo EDas
Crianças, visite o separador do projeto
disponível AQUI.

Centro Social 
da Musgueira 
(Lisboa)

FunchalFunchal
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O CECD - Cooperativa para a Inclusão, de
Mira Sintra, desenvolveu o projeto Euro-
peu CAPABILITY-TB entre 1 de novembro
de 2020 e 31 de novembro de 2022, em
conjunto com parceiros europeus de
Espanha, Itália, Grécia e Áustria e com o
apoio do Programa Erasmus +.

Este projeto explorou o potencial do
Banco de Tempo na inclusão de pessoas
com dificuldades intelectuais e desen-
volvimentais (DID). Além das próprias,
envolveu elementos das suas famílias e
profissionais desta cooperativa para a
inclusão.

Ao longo do projeto, foi desenvolvido um
Programa de Formação e foram elabo-
rados materiais diversos, que poderão ser
úteis a outros e que podem encontrar-se
em www.timebank.capacity-tb.eu.

A equipa coordenadora da Rede Nacional
do Banco de Tempo, que acompanhou a
fase inicial do projeto, participou também
no evento de disseminação, no dia 18 de
outubro de 2022, no qual foram apre-
sentadas as várias atividades realizadas, os
recursos produzidos, os resultados obtidos
e testemunhos de participantes. 

Entretanto, localmente, reúnem-se es-
forços para a criação de um Banco de
Tempo, aberto a todas as pessoas da
comunidade, incluindo aquelas que têm
DID, que, tal como o projeto demonstrou
na prática, são dotadas de recursos que
poderão colocar ao serviço de outros
membros do Banco de Tempo.

T R O C A R  N O T Í C I A S  |  N º 2 6

PARA PESSOAS COM 
DIFICULDADES 
INTELECTUAIS E
DESENVOLVIMENTAIS
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FORMAÇÃO 
INICIAL
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Depois dos últimos dois anos marcados
pela pandemia, o entusiasmo com o Banco
de Tempo continua a crescer. Assim, e
apesar de ainda se viver num contexto de
vários cuidados e restrições, pôde-se voltar
às formações das equipas dinamizadoras
num registo presencial.

A coordenação da Rede Nacional do Banco
de Tempo desenvolveu uma sessão de
formação inicial, com vista à criação de
uma nova agência, que decorreu no dia 15
de janeiro de 2022. Reuniu-se um grupo
de 10 pessoas no Centro Comunitário de
Linda-a-Velha (CCLAV). 

Nesta sessão, exploraram-se os princípios
e as potencialidades do Banco de Tempo e
os aspetos práticos do seu funcionamento.

Boas notícias! Novas agências do Banco de
Tempo foram surgindo em 2022: em
Odemira, em Campolide, em Matosinhos e
em Linda-a-Velha.

Com os mesmos objetivos, realizou-se
uma outra ação de formação inicial, no dia
6 de maio. A sessão decorreu no terraço do
Graal, em Lisboa, e reuniu um pequeno
grupo de pessoas de Lisboa e Odemira.

NOVAS 
AGÊNCIAS

Matosinhos

Linda-a-Velha

Campolide

Odemira



A agência do Banco de Tempo de Odemira
nasceu em março, resultante de uma
parceria alargada entre o Graal, a Associa-
ção Arco do Tempo, a Câmara Municipal
de Odemira, a Associação Tic Tac e as
Juntas de Freguesia da Longueira / Almo-
grave, São Luís, São Martinho das Amo-
reiras, São Salvador e Santa Maria, São
Teotónio e Vila Nova de Milfontes.

A cerimónia de assinatura do protocolo de
parceria desta agência decorreu nas
instalações da Associação de Artesãos do
Concelho de Odemira (CACO) e contou
com a apresentação da exposição “Banco
de Tempo, 15 anos, 15 histórias”, por Inês D
´Orey, com leitura de testemunhos de
membros do Banco de Tempo. A coorde-
nação da Rede Nacional do Banco de
Tempo apresentou a iniciativa e, de
seguida, a equipa da Associação Arco do
Tempo fez uma intervenção sobre a
história e as expectativas para o futuro
daquela agência. A celebração terminou
com um momento musical interpretado
por um trio que tocou músicas portugue-
sas, seguido de um lanche com muita
conversa.
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OdemiraOdemira

913 612 247
odemirabancodete 
mpo@gmail.com
Monte Cristalmar, 
7630-592 Odemira 
Facebook

CampolideCampolide
Em junho, deu-se a inauguração da agência
do Banco de Tempo de Campolide, que
surge de uma parceria entre o Graal e o
grupo fundador, constituído pela Junta de
Freguesia de Campolide, a Associação
ADM Estrela, a Associação de Moradores
do Alto da Serafina, a Associação Tempus
Humanus e a Cooperativa Chamar o
Futuro. Para além destas entidades
parceiras, a agência conta com recursos
disponibilizados pelo projeto europeu
medtownproject (promovido, em Portugal,
pela Junta de Freguesia de Campolide) e
pelo projeto academia moov liberdade,
(promovido pela ADM Estrela, em parceria
com a Fundação Aga Khan).

A coordenação da Rede Nacional do Banco
de Tempo participou na inauguração, onde
realizou uma breve apresentação sobre a
iniciativa e presenciou as partilhas dos/as
representantes das entidades parceiras
acerca das suas motivações e da impor-
tância do Banco de Tempo na comunidade
e em contextos de especial vulnera-
bilidade. A cerimónia terminou com um
brinde ao futuro da agência.

bancodetempocam
polide@gmail.com 

Junta de Freguesia
de Campolide

Rua de Campolide,
24, 1070-036 
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https://www.facebook.com/bdtodemira/
https://www.instagram.com/medtownproject/
mailto:bancodetempocampolide@gmail.com
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Linda-a-VelhaLinda-a-Velha

966106892 
bancodotempoccla
v@gmail.com
Rua Bernardo
Santareno, Pavilhão
Habijamor
Facebook

MatosinhosMatosinhos
Em outubro, nasceu a agência do Banco de
Tempo de Linda-a-Velha, fruto de uma
parceria entre o Graal e o Centro
Comunitário de Linda-a-Velha.

A coordenação da Rede Nacional do Banco
de Tempo esteve presente na inauguração
desta agência, que contou com uma
representação teatral, encenada por Maria
Falcão da ACTEJO (Academia de Teatro
Jovem) e pelas jovens alunas, baseada
num texto da autoria de Isabel Rosa sobre
o Banco de Tempo. 

Apresentou-se a iniciativa, o seu modo de
funcionamento, princípios e objetivos e o
funcionamento do Banco de Tempo.
Decorou-se um mural com as partilhas das
pessoas presentes quanto aos seus pedi-
dos e ofertas e terminou-se a celebração
com um lanche e uma caminhada pelo
bosque. 

221119883 
911174667
bancodetempomato 
sinhos@gmail.com
Rua Augusto 
Gomes, 313 – 4450- 
053 Matosinhos 
Facebook

Ainda em outubro, o presidente da Junta
da União de Freguesias de Matosinhos e
Leça da Palmeira e a sua equipa, rece-
beram a coordenação da Rede Nacional do
Banco de Tempo e o grupo impulsionador
da agência em Matosinhos. Esta agência
surgiu da parceria entre o Graal e a referida
Junta da União de Freguesias.

Assinado o protocolo de cooperação entre
as duas entidades, seguiu-se uma visita ao
espaço onde o Banco de Tempo terá sede
em Matosinhos.

Com estas novas agências, deu-se
um passo importante na história do
Banco de Tempo e alargou-se a
Rede Nacional!
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mailto:bancodotempocclav@gmail.com
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Em 2022, a agência realizou um concurso
de fotografia dedicado ao tema "Banco de
Tempo", em que premiou dois fotógrafos e
entregou menções honrosas a outros três,
durante uma sessão, em abril, que serviu,
também, para a inauguração da exposição
de fotografias de todos os premiados.
Desde então, a agência tem explorado
possibilidades de apresentação desta
exposição ao público.
 
Ao nível do registo digital da informação e
gestão do Banco de Tempo, a equipa dina-
mizadora tem estado a analisar diferentes
soluções, como a espanhola, a que o Graal
disponibiliza e o excel, sendo que optou
por, temporariamente, usar o Google
Sheets. 

Em julho, realizou-se uma reunião com os
membros inscritos na agência que, na
sequência, fizeram um pequeno ensaio do
que poderiam ser a troca de serviços.

Para 2023, o Banco de Tempo de Algés
pretende ganhar outra dinâmica, come-
çando por promover encontros mensais de
membros. O primeiro irá realizar-se no dia
28 de janeiro, pelas 15h00, no qual será
visualizado o documentário “À frente do
tempo”, realizado por Chiara Missaggia e
Yuri Lopes Pereira.

Em Coimbra, ao longo do ano de 2022,
ainda se sentiram os efeitos decorrentes
da pandemia, que impactou a dinâmica de
interação entre membros. Assim, as trocas
de serviços foram reduzidas, mas o inte-
resse das pessoas para se tornarem mem-
bros continuou a emergir. 

A agência, com o contributo de alguns dos
seus membros, colaborou nas duas edições
da “feira do livro dado”, iniciativa organi-
zada pela Casa da Esquina, associação
cultural onde a agência de Coimbra tem
sede. 

Vários dos membros da agência  parti-
ciparam no documentário “À frente do
tempo” e no Encontro "Construindo a
Igualdade: 20 anos do Banco de Tempo
em Portugal”, que decorreu em Lisboa.

DAQUI E DALI
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Coimbra

A equipa dinamizadora participou no do-
cumentário “À frente do tempo”, o que
reforçou o sentimento de pertença ao
projeto e gerou um impacto positivo na
comunidade albicas-trense.

A Amato Lusitano - Associação de Desen-
volvimento, que irá comemorar os seus 25
anos, promove o Banco de Tempo com
“orgulho e dedicação”.

Castelo Branco
No ano de 2022, entraram cinco novos
membros para a agência do Banco de
Tempo de Castelo Branco e foram troca-
das, por diferentes membros, 175 horas. 

Três membros do Banco de Tempo parti-
ciparam na construção dos Cabeçudos de
Carnaval: durante uma semana coseram,
cortaram e costuraram. Os membros do
Banco de Tempo participaram também no
Magusto da Amato Lusitano - Associação
de Desenvolvimento.

Algés
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Devido aos constrangimentos decorrentes
da pandemia, no passado ano, as trocas de
serviços foram reduzidas. No entanto,
foram trocados serviços como: arranjos de
costura, idas ao cinema, companhia para
conversar, ajudas técnicas, compra de
medicamentos e confecção de materiais e
doces para a participação desta agência na
feira dos “Saberes e Fazeres”, que se
realizou em setembro.

A agência de Évora procurou dinamizar
diferentes atividades de cariz solidário,
entre elas, deu continuidade à cola-
boração com a Helpo, num projeto
orientado por uma estilista da cidade, no
qual se fizeram cerca de quarenta vestidos
que foram enviados para países de África.
Os membros desta agência fizeram ainda
kits, com roupa da loja social, para crianças,
mulheres e homens, organizados por
idades e tamanhos, que foram enviados
para Moçambique, com o apoio da Acade-
mia do Sporting. Recolheu-se roupa de
casa e mobiliário, procurando dar-se uma
nova vida a objetos em desuso, que foram
doados a famílias da comunidade. 

Para terminar o ano, a agência do Banco de
Évora organizou um jantar solidário com
conversa, convívio e dança, tendo-se
angariado uma verba para apoiar a Insti-
tuição “Pão e Paz”.

Évora

Foz do Douro
Com a crise pandémica, o Banco de Tempo
da Foz do Douro sofreu alterações na sua
estrutura e atividade, perdendo-se a
habitual dinâmica. Neste momento, na
perspetiva da equipa dinamizadora local,
não é viável a entrada de novos membros.

Contudo, foi possível manter a unidade
entre um pequeno grupo de membros. Nas
palavras de um membro da equipa
dinamizadora da Foz “permanece o espí-
rito de grupo, a valorização das trocas e a
certeza de coesão eterna”.

No pós-pandemia, para compensar o
anterior tempo de isolamento, começaram
a fazer-se algumas caminhadas a pé e
alguns encontros, sempre em esplanadas… 

Em Linda-a-Velha, viu-se nascer, em 2022,
uma nova agência. Nas palavras da equipa
dinamizadora “a terra foi tratada, a
semente lançada e agora estamos a reunir
energias e afetos para que da semente
nasça uma flor”. Esta equipa está a
assegurar um atendi-mento todos os
sábados das 10h00 às 12h00 e conta com
doze membros, dos quais nove são
mulheres e três homens. A divulgação da
iniciativa para a inclusão de mais pessoas
da comunidade está a ser trabalhada pela
equipa, contando com o apoio da Junta de
Freguesia.

O próximo passo para o bom funciona-
mento da agência de Linda-a-Velha é a
realização de um encontro de membros,
para se começarem a estabelecer relações
de afetividade e confiança e se dar início às
trocas de serviços.

Linda-a-Velha

Muitas horas têm sido dedicadas ao apoio
de uma senhora idosa, muito ativa no
Banco de Tempo, que partiu uma perna e
ficou incapacitada para as lides diárias. Os
membros ativos, reunidos num grupo de
WhatsApp, responderam de imediato à
reorganização da vida daquela senhora e
da sua casa: horários de permanência,
visitas ao hospital, refeições, economato,
tudo tem sido resolvido pelos membros.
Os encontros e lanches passaram a fazer- 
 -se naquela morada e “é uma animação”.
Com esta situação, recuperou-se o senti-
mento de utilidade e antigas pertenças.
Nas palavras de um membro da equipa: "ali
estava o nosso bairro e o nosso banco a
funcionar em pleno”.
 
Em 2022, alguns membros organizaram
fins de semana fora da cidade. No próximo
ano, há a intenção de se repetirem estes
agradáveis passeios “numa perspetiva
cultural, gastronómica e de lazer”, tal como
aconteceu ao longo de vários anos.
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O Banco de Tempo de Odemira abriu o seu
espaço e tem apoiado diversos membros
nas mais diferenciadas trocas de tempo:
massagens, aulas de língua portuguesa ou
estrangeira, aulas de yoga e terapias de
som, companhia para caminhadas e para
almoçar, boleias, babysitting ou até ajuda
em hortas, carpintaria, costura, entre
outros. O Banco de Tempo sustenta,
assim, uma rede de trocas, de entreajuda,
de desenvolvimento pessoal, colmatando
necessidades básicas, como segurança e
higiene, mas também necessidades
secundárias, como burocracias ou busca do
autoconhecimento.
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Durante o ano de 2022, no Banco de
Tempo do Lumiar realizaram-se várias
trocas. Algumas em grupo, outras de
membro para membro, decorreram trocas
dos mais diversos serviços, tais como:
sessão de alongamentos, workshop de
culinária grega, confeção de brigadeiros,
apoio em pequenos arranjos, aula de
desenho, de maquilhagem e de compos-
tagem, companhia, entre outros.

Em julho, a agência do Lumiar acolheu o
encontro nacional, no qual vários mem-
bros contactaram, alguns pela primeira
vez, com pessoas de outras agências do
país. 

Membros e a equipa dinamizadora da
agência participaram no documentário
sobre os 20 anos do Banco de Tempo:
partilharam a sua experiência e foram
ainda filmadas várias trocas.

Deram-se as boas-vindas a novos mem-
bros e renovou-se a convicção de que o
Banco de Tempo é uma resposta capaz de
transformar comunidades! 

Lumiar
Nesta fase inicial de implementação do
projeto, o principal objetivo é dar a
conhecer o conceito de Banco de Tempo
junto de entidades representativas do
concelho, como associações, coletividades,
escolas e universidades séniores, assim
como a angariação de novos membros
efetivos para, com isto, ser dado início às
trocas solidárias pondo em prática os
princípios fundamentais do Banco de
Tempo.

Portela
O Banco de Tempo da Portela continua à
espera de um espaço físico, uma vez que o
edifício autárquico onde se sediava está
em obras.  

Contudo, este desafio não impediu o
entusiasmo dos membros da agência, que
se reúnem uma vez por semana das 15h00
às 16h30, numa sala da Associação de
Moradores. É através do telefonema que
se tem mantido a fonte de apoio entre os
membros.

Ao longo de 2022, continuaram a existir
encontros ocasionais no centro comercial,
visitas e passeios no pátio... O serviço a
que mais horas são alocadas continua a ser
a costura!
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Odemira

Matosinhos
Assinado o protocolo de cooperação entre
o Graal e a Junta de Freguesia de Matosi-
nhos e Leça da Palmeira, o Banco de Tem-
po de Matosinhos encontra-se a funcionar
nas instalações da referida Junta, todas as
terças e sextas feiras, das 14h30 às 17h00.



Matosinhos

Em Quarteira, o ano de 2022 foi movimen-
tado, com várias participações em ativi-
dades da comunidade e outras da iniciativa
da própria agência do Banco de Tempo. 

O aniversário do Banco de Tempo foi
festejado com um enorme e muito
participado piquenique, aberto à comuni-
dade. O jardim da cidade encheu-se com 
 300 participantes!

Em novembro, em colaboração estreita
com a Junta de Freguesia e a Associação
Talentos Unidos, participou numa sessão
informativa sobre o programa “Estou aqui
adultos” dinamizada pela PSP. Ainda em
novembro, e também em parceria com a
Junta de Freguesia de Quarteira, o Banco
de Tempo organizou o magusto solidário,
que já se tornou habitual. 

O São Martinho foi muito animado, com
música, bailarico e as tradicionais casta-
nhas assadas. A receita conseguida reverte
para algo que possa melhorar a vida de
alguém necessitado, como, no ano
passado, para a compra de um esquen-
tador para um senhor idoso.

Há ainda a assinalar o almoço de Natal dos
membros do Banco de Tempo, que é
sempre uma festa de amizade e
confraternização.
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Santa Maria da 
Feira

Em Santa Maria da Feira, continuou a
sentir-se os efeitos da pandemia, ao longo
de 2022, sendo que apenas foi possível
reabrir as instalações a 21 de março.
Contudo, a dificuldade de dinamização
presencial não impactou a troca de
serviços, que até aumentou. 

Com o retorno às instalações, foi possível
realizar-se várias atividades: dois
colóquios, um sobre “Biologia do Ser
Humano - estrutura óssea” e o outro sobre
o “Envelhecimento Ativo”; duas
caminhadas, uma para recolher plantas
medicinais e fazer yoga na floresta e a
outra que terminou com um ritual de chá;
uma visita à horta de um dos membros da
agência e, ainda, o piquenique anual. No
outono, festejou-se o São Martinho. A
festa durou a tarde toda e contou com o
entusiasmo de todas as pessoas que nela
participaram.

Quarteira
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Em 2022, o Banco de Tempo de S. João da
Madeira retomou a sua atividade!
Reativou-se o grupo do Alinhavar o Tempo
que se reúne semanalmente para trocar de
experiências e saberes e para colaborar em
trabalhos comuns. Este Banco tem agora
sede no 4º andar da Casa das Associações,
na Avenida Dr. Renato Araújo 441.

S. João da Madeira



Quando damos uma hora para reconstruir uma
comunidade estamos a construir algo que não
conseguimos comprar. O Banco de Tempo permite-    
 -nos valorizar isso e, assim, valorizamo-nos a nós
próprios, o nosso tempo e o nosso ser. Cada hora neste
nosso planeta é insubstituível.

Edgar Cahn 
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COLABORAÇÃO 
COM A 
ASSOCIAÇÃO 
IBERO-
-AMERICANA 
DOS BANCOS 
DE TEMPO
Teresa Branco, como membro da coorde-
nação da Rede Nacional do Banco de
Tempo em Portugal, participou, em 24 de
março, na celebração do Dia Internacional
dos Bancos de Tempo, num encontro
online, organizado pela Associação Ibero-
Americana dos Bancos de Tempo. Nessa
celebração foi feita uma homenagem a
Edgar Cahn, falecido em janeiro de 2022
que dedicou grande parte da sua vida ao
TimeBanks USA, que fundou em 1995.

Após uma referência elogiosa à ação e ao
pensamento de Edgar Cahn, Teresa Branco
apresentou a história do Banco de Tempo
em Portugal que, neste ano, completa 20
anos.

REFORÇANDO 
OUTRAS 
ECONOMIAS
No Encontro Internacional do Banco de
Tempo, Stèphane Laurent (do CIDAC)
sublinhava, na sua intervenção, a
importância do conhecimento e do reforço
mútuo entre as iniciativas que partilham
valores e utopias. 

Revemo-nos inteiramente nesta perspe-
tivas e neste sentido recomendamos que
visitem a página web do CIDAC
(www.cidac.pt) onde podem saber mais
sobre este movimento que defende uma
economia em que a dignidade humana e o
meio ambiente são prioridades, opondo-se
às lógicas de acumulação e de depredação
do atual modelo de desenvolvimento.

Recomendamos que visitem a loja do
Comércio Justo do CIDAC (Rua Tomás
Ribeiro, n.º 9) e agora também a loja
online, onde se comercializam, solidaria-
mente, produtos alimentares e artesanais
oriundos de pequenas estruturas de produ-
ção africanas, asiáticas, latino-americanas e
também portuguesas.

Vale a pena conhecer mais e reforçar esta
iniciativa da Economia Solidária! 
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http://www.cidac.pt/
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