Bancos de Tempo e Comércio Justo: reforçando Outras Economias (2013-2015)
O modelo de desenvolvimento socioeconómico dominante produz desigualdades, injustiças e
coloca em risco a sustentabilidade do planeta.
Estes problemas, combinados com os desafios colocados pelo momento de crise socioeconómica
atual, convocam-nos a reconhecer e a reforçar Outras Economias, orientadas para o bem comum,
baseadas na solidariedade e na satisfação das necessidades de todos.
Inscritos nestas Outras Economias, encontram-se os movimentos do Comércio Justo e dos
Bancos de Tempo que contribuem para a construção de relações sociais e económicas
emancipadoras, equitativas e solidárias.
Este projeto cria condições para que estes dois movimentos possam dialogar, convergir e reforçarse mutuamente.
O Banco de Tempo e Comércio Justo: reforçando Outras Economias é coordenado pelo
GRAAL e realizado em parceria com o CIDAC, envolve as equipas dinamizadoras e os membros
dos Bancos de Tempo, bem como as comunidades onde se inserem, convidadas a pensar no
modo como vivemos, a fazer uma análise crítica dos consumos e a procurar alternativas de
produção, transformação, troca e consumo. É cofinanciado pelo Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P.
O projeto …
prevê: diversos momentos de formação e sensibilização dirigidos às equipas dinamizadoras dos
Bancos de Tempo:
 ações de sensibilização
 reuniões regionais
 oficinas de formação
investe: na promoção da reflexão sobre alternativas económicas, no aprofundamento das
temáticas do Comércio Justo e do Consumo Responsável e na apropriação de metodologias e
estratégias úteis à sensibilização nestas áreas.
prevê: diversos momentos de sensibilização dos membros dos Bancos de Tempo e das
comunidades onde se inserem:
 Encontros Regionais de Sensibilização sobre Consumo Responsável
 Comemorações do Dia Mundial do Comércio Justo
investe: na sensibilização sobre Comércio Justo e Consumo Responsável, contando-se, neste
processo, com o contributo das equipas dinamizadoras dos Bancos de Tempo.
prevê: a conceção e a produção de instrumentos de apoio à sensibilização sobre as temáticas do
projeto
 fichas pedagógicas
 vídeos
 instrumento de análise crítica dos consumos pessoais e institucionais
As atividades do projeto podem ser seguidas nos sites do CIDAC e do Graal.

