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VOLUNTARIADO 
Destina-se a projetos de voluntariado que decorreram no ano de 2015, cuja base é a prática de 

Reiki. Estes projetos devem ser acompanhados de prova do mesmo, através de testemunhos e 

fotografias. Deve ser indicado o número de pacientes, terapeutas, sessões realizadas, duração 

do projeto, início e fim. População alvo, localidade, instituição. Podem ser feitos projetos de 

voluntariado em escolas de Reiki ou núcleos. 

 

Entrega das candidaturas até ao dia 26 de Setembro 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
Nome do responsável: NUCLEO DE REIKI DE PENAFIEL 

Email: nucleoreikipenafiel@gmail.com 

Telefone: 934 181 584 

  

Nome do projeto de 
voluntariado: 

UNIVERSIDADE SÉNIOR  

Nome do responsável: Nuno Miguel Moreira Nunes 

Nome da instituição 
ou local onde foi 

realizado: 

ADISCREP 

Tipo de utentes: Professores reformados mas ativos na Vida social 

Número de 
voluntários: 

8 

Número de utentes: 29 

Data de início: Novembro de 2014 

Data de fim: Continuamos, mas com mais objetivos. Como por exemplo fazer o 
Shoden (Nível 1 de Reiki) em 6 meses. 

Objetivo do projeto de 
voluntariado: 

Este projeto serve para dar continuidade ao bem-estar Físico e 
Emocional a quem ensinou, na grande parte da sua Vida e procuram 
o bem-estar a nível psicológico. 

Resultados 
observados: 

Os resultados que obtivemos foram: 
Em 1º lugar o Bem-estar Físico; 
Em 2º lugar Experimentar o Reiki; 
Em 3º lugar o Bem-estar Emocional.  
Assim como calma, tranquilidade, auto estima, reduzir a ansiedade 
e conseguir a vitalidade para o dia-a-dia foram outros objetivos 
conseguidos. 
A frequência das dores diminuiu com a continuação das sessões de 
Reiki e os pensamentos e sentimentos negativos diminuíram 
significativamente. 
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Foram atingidos os objetivos da sessão numa escala de 1 para 10 foi 
conseguido 8. 
Em 29 utentes, 12 repetiram as sessões de Reiki, 14 por falta de 
disponibilidade não poderam comparecer, 3 por outras razões de 
Saúde não poderam comparecer. 
As sessões de Reiki são realizadas num período de 15 dias sempre 
às 5ªfs das 16.30h ás 18h. 
 

Foi usado algum 
formulário de 

avaliação: 

SIM 

Se sim, por favor, 
enviar resultados: 

(em anexo) 

  

Testemunhos: (em anexo) 

Fotografias:  

 

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 


