
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: Rita Beja 

Email: ritasilvabeja@hotmail.com 

Telefone: 936892518 

  

Nome do projeto de 
voluntariado: 

Reiki ao Domicílio 

Nome do responsável: Rita Silva Beja 

Nome da instituição 
ou local onde será 

realizado: 

 
Espiral – Centro de Divulgação para Alternativas 

Tipo de utentes: Adultos sem faixa etária definida 

Número de 
voluntários: 

4 voluntários 

Número de utentes 
estimados: 

20 

Data de início: 17 de Outubro de 2015 

Data de fim: 17 de Outubro de 2015 

Objetivo do projeto de 
voluntariado: 

Demonstração de Reiki enquanto terapia complementar através de 
sessões gratuitas 

Resultados a serem 
alcançados: 

Angariação de mantas e bens alimentares para a Associação Doar 
para ajudar 

Tipo de formulário de 
avaliação a ser usado: 

Fichas de Paciente 

A instituição já foi 
abordada: 

Sim 

O que necessitam para 
realizar este projeto: 

Publicidade 

Qual o valor estimado 
que gastarão para 
realizar o projeto: 

45 euros  



Porquê fazer um 
projeto deste tipo: 

Porque o Reiki pode não só ter um papel fundamental na 
consciência das comunidades, podendo incentivá-las a ajudarem-
se a si mesmas através do voluntariado e da doação, mas também 
estar presente nas situações reais e diárias servindo como 
intermediário ao apoio das várias associações de voluntários 
existentes. 

Inspiraram-se em 
algum projeto 

existente: 

A inspiração para este projecto partiu de uma experiência pessoal 
de voluntariado Reiki facilitado pela Associação Portuguesa de 
Reiki em parceria com a Pressley Ridge Portugal no bairro do Casal 
da Mira 

Que motivação têm 
para realizar até ao 

fim o projeto: 

Angariar o patamar máximo de 20 inscrições definidas para esta 
acção 

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 

 


