
PROJETO 
Para projetos sobre Reiki, ao nível da solidariedade e voluntariado, que ainda não tenham sido 

iniciados. Apresentação da descrição do projeto, localidade de implantação, necessidades, 

público-alvo, instituições ou parceiros, voluntários, objetivos a alcançar. Podem participar 

pessoas individuais, escolas, núcleos, associados ou não associados. 

 

Entrega das candidaturas até ao dia 26 de Setembro 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
Nome do responsável: Sílvia Olinda Araújo Teixeira 

Email: silvia.olinda@hotmail.com 

Telefone: 967 253 453 

  

Nome do projeto de 
voluntariado: 

‘Eu Mereço’ 

Nome do responsável: Sílvia Olinda Araújo Teixeira 

Nome da instituição 
ou local onde será 

realizado: 

Universidade Sénior de Amarante – Polo de Vila Meã 

Tipo de utentes: Seniores a partir dos 60 anos (utentes da U.S.) 

Número de 
voluntários: 

(ao longo de todo o projeto) 
2 

Número de utentes 
estimados: 

6 

Data de início: Outubro 2015 

Data de fim: Junho 2016 

Objetivo do projeto de 
voluntariado: 

Levar o reiki aos idosos e potenciar a cura de algumas das suas 
maleitas quer a nível físico quer psicológico. Ajudar a ultrapassar 
algumas das suas necessidades de aliviar sintomas próprios da idade 
e ajudar na sua mobilidade. 

Resultados a serem 
alcançados: 

Pretende-se alcançar o bem-estar físico e emocional dos utentes 
seniores, aumentar a energia para o dia-a-dia e que haja um maior 
relaxamento físico; 

Tipo de formulário de 
avaliação a ser usado: 

Inquérito de Qualidade de Vida Sénior 

A instituição já foi 
abordada: 

(sim/não) 
Sim 

  

O que necessitam para 
realizar este projeto: 

Uma marquesa, aquecedor e ventoinha, aparelho de som (leitor de 
cd ou mp3 e colunas). 



Qual o valor estimado 
que gastarão para 
realizar o projeto: 

130 € 

Porquê fazer um 
projeto deste tipo: 

Porque ao entrarmos na idade sénior o nosso organismo já não se 
comporta da mesma forma e com a idade aparecem doenças e 
problemas físicos associados à dor e dificuldades de mobilidade 
bem como a necessidade de aliviar problemas psicológicos. 
 

Inspiraram-se em 
algum projeto 

existente: 

(se sim, qual) 
Sim, na ADISCREP Universidade Sénior em Penafiel. 

Que motivação têm 
para realizar até ao 

fim o projeto: 

Como os idosos já deram tanto de si à sociedade e muitas das vezes 
não são reconhecidos e não obtêm a ajuda necessária poder ajuda-
los e retribuir é uma bênção. 

Inserir fotografia do 
grupo de voluntariado 
ou dos organizadores: 

 
 

CALENDÁRIO 
Entrega de candidaturas até ao dia 26 de Setembro 

Seleção e aprovação até ao dia 3 de Outubro 

Votação pelos associados até ao dia 9 de Outubro 

Comunicação de resultados a partir do dia 10 de Outubro 

 


