Acta número 3 - Processo de Regulamentação do Yoga em Portugal
Ao décimo dia do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas onze horas, no Ashram
Quinta do Rajo da Associação Ram Das Guru (Sintra), reuniu-se um grupo de trabalho
constituído por representantes de diferentes associações e resultante dos encontros
ocorridos treze de março de dois mil e dezanove, em Lisboa, para ponto de situação,
desenvolvimento e extensão do plano de acção definido nesses mesmos encontros:
1 - Grupo de Trabalho
A reunião teve início com uma reflexão sobre a vontade de alargar o grupo a mais
professores de Yoga. Ficou estabelecido que o convite voltaria a ser endereçado à
comunidade aquando da publicação da acta desta reunião. Foi também definido como
período mais favorável à realização das reuniões o horário entre as 14h30 e as 16h30,
ainda que este horário possa ser revisto em função da disponibilidade dos novos
membros.
2 - Criação de base de dados para levantamento do número de professores e instrutores
de Yoga, da sua distribuição geográfica, da escola / tradição que seguem, do universo
de praticantes com o qual praticam...
Falou-se da necessidade de trabalhar um modelo de comunicação do projecto e de ter
o acompanhamento de um técnico especializado na área da informática. A Namdeep irá
aferir disponibilidade para coordenar o projecto. Todos os contributos por parte da
comunidade yóguica são bem-vindos e se alguém estiver interessado em colaborar de
forma directa no projecto, basta entrar em contacto, para se associar à equipa.
Numa primeira fase, e unicamente numa perspectiva de recolha de números, irão ser
contactadas diferentes escolas com vista a solicitar esses dados estatísticos.
3 - Recolha e Análise dos Estatutos (ou outro documento afim) das diferentes escolas de
Yoga
A Clara Branco procedeu já ao levantamento das escolas e empresas registadas em
Diário da República e está a proceder ao tratamento de dados, em articulação com a
jurista Inês Gouveia. Também para este projecto todos os contributos por parte da
comunidade yóguica são bem-vindos e se alguém estiver interessado em colaborar de
forma directa, basta entrar em contacto, para se associar à equipa.
4 - Recolha e compilação de estudos científicos na área do Yoga
O grupo reflectiu sobre a fragilidade de muitos estudos científicos, no que diz respeito
ao universo abrangido, à duração da análise, etc, mas voltou a ser frisada a pertinência
desta recolha. Cada escola terá já algum trabalho desenvolvido neste âmbito e irá
continuar a desenvolvê-lo. Apela-se a quem tenha arquivo e queira disponibilizar o favor
de nos fazer chegar esses estudos. Se algum professor de Yoga tiver vontade de integrar
este projecto, pode, claro, entrar em contacto.
5 - Consulta do Registo Nacional de Pessoas Colectivas
Após as reuniões de treze de março, a Inês Gouveia contactou o Registo Nacional de
Pessoas Colectivas, com vista à possibilidade de efectuar uma consulta para apuramento

do número de escolas registadas, mas, atendendo ao custo monetário que a consulta
acarreta, o grupo decidiu, por agora, não avançar com esta acção.
6 - Estudo da orgânica e do funcionamento de cada Ministério do Estado
Ainda que se tenha tido em consideração que estamos a aproximar-nos de eleições, foi
considerado importante este estudo. A Elizete Jardim disponibilizou-se para se associar
à Clara Branco neste projecto. Se mais interessados houver em desenvolver este
trabalho, mesmo que não tenham estado presentes em nenhuma das reuniões havidas,
poderão naturalmente integrar este grupo.
7 - Análise da presença do Yoga na sociedade civil e no organismos do Estado (escolas,
universidades, câmaras municipais...), nomeadamente através da recolha de
testemunhos pessoais. Foi considerado pertinente proceder-se a este trabalho. Se
alguém, no seio da comunidade yóguica, tiver interesse em integrar a equipa para levar
a cabo esta tarefa será muito bem-vindo.
8 - Análise da regulamentação do Yoga noutros países.
Falou-se, novamente, na forma como o Yoga tem sido regulamentado nos países
membros da União Europeia de Yoga e no Brasil e considerou-se importante continuar
a analisar a situação noutros países.

Por fim, procedeu-se ao agendamento da próxima reunião, que ficou marcada para o
dia vinte e nove de maio (sujeito a confirmação), em local a definir.

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por concluída a reunião, da qual se lavrou a
presente acta, que será enviada a todos os presentes por email e, posteriormente, será
tornada pública, de forma a tornar acessível a informação nela disponibilizada a todos
os interessados.

A Secretária da Reunião,
Elizete Jardim

