
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: Núcleo de Braga da Associação Portuguesa de Reiki – Grupo de 

Voluntários 

Email: nucleoreikibraga@gmail.com 

Telefone: 966164595 

  

Nome do projeto de 
voluntariado: 

Viva com Reiki 

Nome do responsável: Vasco Pedrosa 

Nome da instituição 
ou local onde será 

realizado: 

Farmácia Loureiro Basto 
Palmeira - Braga 

Tipo de utentes: Pessoas com acompanhamento medicamentoso contra estados de 
ansiedade, stress e depressão 

Número de 
voluntários: 

10 

Número de utentes 
estimados: 

40 

Data de início: Outubro/2015 

Data de fim: Julho/2016 

Objetivo do projeto de 
voluntariado: 

- Aferir e registar a perspetivada redução do recurso a fármacos 
no combate aos estados de ansiedade, stress e depressão; 
- Aferir e registar eventuais alterações dos padrões de 
relacionamento social e familiar (animosidade, exaltação, interação) 
- Melhorar a qualidade de vida dos utentes 
 

Resultados a serem 
alcançados: 

- Reduzir o recurso de fármacos no universo de pacientes que vierem 
a ser acompanhados 
- Contribuir para o resgate dos padrões normais de relação e 
interação nos diversos meios em que se inserem, alterados por força 
dos estados depressivos em que se encontram 

Tipo de formulário de 
avaliação a ser usado: 

O formulário está a ser elaborado com o contributo técnico e 
científico disponibilizado pela Diretora Técnica da farmácia, estando 



já assegurados alguns aspetos que entendemos fundamentais para 
sustentar a análise dos resultados: 

– Data de início da patologia ou estado clínico 
– Identificação / descrição do estado clínico (causa, 

condicionalismos profissionais, sociais e familiares) 
– Enquadramento sócio económico (agregado familiar, 

situação profissional) 
– Tipo de medicamentos prescritos, aplicações e posologia 
– Existência ou não de recurso a outros tipos de terapias e, em 

caso afirmativo, quais, com que periodicidade e resultados 
já alcançados 

A instituição já foi 
abordada: 

Sim. Aguardamos apenas a conciliação da melhor oportunidade de 
data para o início do projeto com um Dia Aberto para divulgar e 
difundir o Reiki e a especificidade do que nos propomos levar a 
efeito 

  

O que necessitam para 
realizar este projeto: 

Nada. Contamos com a disponibilidade já confirmada dos 
voluntários do Núcleo de Braga 

Qual o valor estimado 
que gastarão para 
realizar o projeto: 

Sem custos diretos. Os custos de deslocação e outros que possam 
surgir inerentes às deslocações para o local são suportados pelos 
próprios voluntários como já sucede noutras atividades de 
voluntariado em curso 

Porquê fazer um 
projeto deste tipo: 

Entendemos importante difundir e divulgar o Reiki, proporcionar 
aos utentes os benefícios da sua aplicação e manter o estímulo aos 
voluntários, cujo principal propósito é a manutenção do excelente 
trabalho que têm dedicado neste regime 

Inspiraram-se em 
algum projeto 

existente: 

Não 

Que motivação têm 
para realizar até ao 

fim o projeto: 

A abertura da diretora técnica da farmácia, pessoa que já conhece 
os benefícios do Reiki e que nos acolheu de braços abertos, a 
realidade do meio em que se insere, por se tratar de área geográfica 
onde se regista um elevado número de casos deste género e a 
vontade de continuar a dar de coração, que carateriza o grupo de 
voluntários do Núcleo de Braga 

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 

 


