
Ata da Assembleia Geral, realizada a 31 de Março de 2021 ----------------------------------------------
Aos trinta e um dias de Março de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e trinta, teve lugar 
a assembleia geral do Monte Kurama – Associação Portuguesa de Reiki, através da plataforma 
zoom, com a seguinte ordem de trabalho: 1. Apresentação e Aprovação de contas de 2020; 2. 
Apresentação de orçamento para 2021; 3. Outros assuntos de interesse geral. Por não estarem 
presentes a maioria dos associados, procedeu-se a segunda convocatória aos trinta e um dias 
de Março de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e trinta, teve lugar a assembleia geral do 
Monte Kurama – Associação Portuguesa de Reiki, através da plataforma zoom, com a mesma 
ordem de trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iniciou-se a assembleia recitando os cinco princípios, agradecendo o enorme trabalho e esforço 
de todos os praticantes de Reiki neste tempo tão exigente de pandemia.------------------------------ 
No ponto 1 foram apresentadas e analisadas as contas de 2020, o balanço e o saldo bancário. 
As contas de 2020 foram aprovadas por unanimidade.------------------------------------------------------ 
 

 



 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No ponto 2 foi apresentado o orçamento para 2021 feito com base em valores previstos 
baseados no histórico de contas dos anos transatos e nas atividades previstas em agenda para 
o ano em curso. Foram esclarecidos alguns dos itens constantes neste orçamento, 
nomeadamente valores que respeitam à impressão de publicações de informação e divulgação, 
realização e documentação de seminários e congressos, material gráfico, entre outros. O 
orçamento apresentado para 2021 foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------- 

 
No ponto 3, outros assuntos de interesse geral, foram abordados pelos presentes os seguintes 
temas: a) O Núcleo de Matosinhos apresentou o pedido para os congressos passarem a ser 
realizados a partir da segunda metade de setembro, sendo em 2021 a 18 de Setembro. Será 
feito um estudo para averiguar os custos entre outubro e setembro e se forem iguais será o 
Congresso passado para Setembro, para poderem aproveitar a maior luz do dia e o possível 
bom tempo. Proposta com oito abstenções e quatro votos a favor.------------------------------------- 

B) Júlio Costa propõe que futuros congressos possam ter exibição online ao mesmo tempo. 
Proposta aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 

c) Daniele Duarte propõe trabalhar de uma forma mais efetiva as redes sociais e haver uma 
maior divulgação online. Proposta aprovada por unanimidade. -------------------------------------  



d) O Núcleo de Braga propõe que se crie um processo para certificar terapeutas e voluntários. 
Por não estarem presentes representantes do núcleo sugeriu-se apenas que se inicie o 
processo  de certificação. Proposta votada com três abstenções e doze votos a favor.---------- 

e) O Núcleo de Viana do Castelo apresentou a proposta de eliminar o logotipo de associado 
digital, por surgirem muitos casos de utilização indevida. Proposta votada com oito 
abstenções, um voto contra e sete votos a favor.------------------------------------------------------------- 

f) Júlio Costa coloca a proposta de uma base de dados dos associados pública com descrição de 
praticante, terapeuta e mestre, seguindo as regras de proteção de dados e unicamente a 
pedido dos mesmos. Proposta votada com um voto contra e quinze votos a favor. ----------------- 

g) O Núcleo de Viana do Castelo propõe a criação de uma Comissão de Orientação e 
Acompanhamento Académico para escolher uma temática e conteúdos comum nas formações 
dos vários níveis, respeitando os vários sistemas de Reiki. Proposta votada com sete 
abstenções, um voto contra e cinco votos a favor. -----------------------------------------------------------  

h) O Núcleo de Viana do Castelo propõe que os associados possam apresentar manuais de 
Reiki para serem aprovados pela comissão, recebendo um dístico em caso de aprovação. 
Proposta votada com seis abstenções, seis votos contra e três votos a favor. A proposta foi 
recusada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i) Aprovação do valor das quotas anuais em 20€ e do valor da joia de 15€. Proposta aceite por 
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo terminado a apresentação de propostas a serem votadas a Ana António sugeriu que 
devíamos melhorar a divulgação da associação e da informação, Margarida Pereira falou sobre 
a CNETR para esclarecer a sua função e quais são os tramites do processo. É pedido que os 
associados enviem sugestões, testemunhos, do que acham o que é ser associado, a Daniele 
ficou de enviar as perguntas por email para ser construído um formulário.--------------------------- 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a assembleia da qual foi lavrada a presente 
ata. Que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia Geral e pelo Presidente da Direção.---- 

 

 

       

O presidente da Mesa da Assembleia Geral     O presidente da Direção 

 


