
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: Paula Alexandra Baúto 

Email: Paulaalexandrab@hotmail.com 

Telefone: 938752377 

  

Nome do projeto de 
voluntariado: 

Cuidar de quem salva 

Nome do responsável: Paula Baúto 

Nome da instituição 
ou local onde será 

realizado: 

BV São Pedro de Sintra 

Tipo de utentes: Bombeiros, tripulante de ambulâncias 

Número de 
voluntários: 

3 confirmados 

Número de utentes 
estimados: 

10 

Data de início: Novembro de 2015 

Data de fim: A combinar 

Objetivo do projeto de 
voluntariado: 

Dar a conhecer os benefícios do Reiki, e promover o bem-estar de 
quem salva pessoas e bens voluntariamente 

Resultados a serem 
alcançados: 

Forma diferente de encarar a vida e equilíbrio físico e mental para 
melhor desempenho das suas funções 

Tipo de formulário de 
avaliação a ser usado: 

Questionário inicial sobre o que conhece sobre Reiki bem como 
avaliação do seu bem-estar antes e depois do tratamento. 

A instituição já foi 
abordada: 

Sim, foi realizada uma sessão de esclarecimento e prática de Reiki 
nos participantes. 

  

O que necessitam para 
realizar este projeto: 

-- 

Qual o valor estimado 
que gastarão para 
realizar o projeto: 

-- 



Porquê fazer um 
projeto deste tipo: 

Ajudar quem ajuda, mostrar que o Reiki pode contribuir para o 
bem-estar físico e psicológico de quem está sempre pronto a 
ajudar o próximo, voluntariamente. 

Inspiraram-se em 
algum projeto 

existente: 

-- 

Que motivação têm 
para realizar até ao 

fim o projeto: 

Dar a conhecer o que é o Reiki, o que o Reiki nos dá e como nos 
pode ajudar a transformar para sermos pessoas melhores. Ajudar 
os nossos bombeiros a alcançarem bem-estar. 

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 

 


