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A Lua 

Mudanças profundas ocorrem 

Porque tantas pessoas 

Partiram deste mundo 

Mas a Lua numa noite de Outono 

Permanece sempre igual 

Imperador Meiji 

 

 

Este documento é composto por um conjunto de Artigos, criados internamente na 

Associação Portuguesa de Reiki, para o processo de candidaturas, respectiva avaliação 

e concretização do trabalho de Coordenadores, locais, da Associação Portuguesa de 

Reiki e seus Coordenadores Gerais. 

 

60 - Em Geral 

Mesmo um atarefado 

Pode arranjar tempo 

Seja para o que for 

Que realmente queira 

Fazer 

Imperador Meiji 

 

A proposta ao cargo de Coordenador deve ser tida em prática de Reiki, meditando 

sobre as intenções e o que irá requerer em troca por tal trabalho. Temos por norma a 

prática e a ideia de que qualquer trabalho deve ser feito com amor, sem esse amor, o 

trabalho não será produtivo. 

 

59 - Medicina 

O conselho 

Dos sinceros 

É como uma útil medicina 

Mesmo para 

Os saudáveis 

Imperador Meiji 

 

Acreditamos que a função de um Coordenador é simples, que poderia ser totalmente 

explicada dentro dos cinco princípios do Reiki, da visão e missão da Associação, no 

entanto, sabemos que todos somos humanos e por vezes é necessário dar orientações 

por onde nos guiar. 

Este documento serve como indicador da independência de todos os seus 

intervenientes e como um apelo à prática de Reiki em todas as Acções realizadas. 

 

125 - O Espelho 

Devo polir o meu eu 

Mais e mais 

Para usar o claro 

E brilhante coração dos outros 

Como um espelho 

Imperador Meij  
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Regulamento para avaliação de 
Candidatos e aplicação do cargo de 
Coordenador e Coordenador Geral 

Artigo 1º 
Definições 

1. Em 2012, a Associação contará com representantes locais que serão considerados 

COORDENADORES. Coordenador é um Associado, com quotas obrigatoriamente pagas que 

desenvolverá trabalho num núcleo regional da sua influência. 

2. Um Coordenador é um associado que assume a responsabilidade de representar a Associação, 

e o Reiki num espírito voluntário e construtivo. 

3. Um Núcleo, é uma região, que representa um Concelho ou uma freguesia, onde o Candidato 

tenha a sua zona de trabalho e influência. 

4. Os Coordenadores serão orientados por Coordenadores Gerais, que serão identificados pela 

Associação. 

5. O processo de comunicação será sempre feito entre Coordenador e Coordenador Geral, 

podendo este por último comunicar à Direcção. 

Artigo 2º 
Candidaturas 

1. As candidaturas estão abertas todo o ano. 

2. Podem ser feitas por qualquer Associado que cumpra os requisitos, ou considere que tem as 

qualidades para tal. 

3. Os Órgãos Sociais, Coordenadores ou Coordenadores Gerais podem incentivar, convidar um 

Associado a candidatar-se. 

4. Deverá ser preenchido o respectivo formulário e entregues os materiais considerados 

obrigatórios. 

Artigo 3º 
Recandidaturas 

1. Os antigos “Delegados” que se queiram candidatar a Coordenadores, terão a sua proposta em 

consideração, tendo em primazia sobre novos candidatos se e só se o seu serviço no ano 

anterior foi adequado aos objectivos que se propuseram. 

2. Poderá ser criado um formulário próprio para os mesmos. 

3. Poderá ser requerido aos candidatos o envio de material que não tenha sido obrigatório em 

anos anteriores. 

4. O candidato pode optar por não se recandidatar. 

5. A decisão sobre a aceitação cabe ao Presidente da Direcção dos Órgãos Sociais, por se tratar de 

um processo por ele já seguido. 
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Artigo 4º 
Elementos na tomada de decisão 

1. A Atribuição de regiões será feita após recepção de todos os materiais necessários, entrevista e 

avaliação. O processo é feito com o representante dos Órgãos Sociais da Associação Portuguesa 

de Reiki, que poderá consultar o Coordenador Geral da respectiva região, para captação de 

informação e apoio à decisão.  

2. No caso de haver alguma incompatibilidade, será comunicado à Direcção e, em conjunto, a 

decisão será tomada por todas as partes, do lado da Associação. 

Artigo 5º 
Prazo de resposta à candidatura 

1. A comunicação de decisão sobre a candidatura será feita no prazo de 20 dias úteis a contar da 

data de entrega de todos os materiais e entrevista. 

2. Este prazo poderá ser prolongado caso se verifiquem questões a ser resolvidas entre as partes 

intervenientes. 

Artigo 6º 
Avaliação dos candidatos 

1. A Avaliação dos candidatos é feita segundo pontos Objectivos e Subjectivos, sendo que a 

decisão é sempre feita de forma independente, dentro dos valores e missão da Associação. 

2. Pontos de Avaliação Objectivos: 

a. Pagamento das quotas; 

b. Certificado; 

c. Fotografias; 

d. Entrega de Manuais; 

i. Excepção 1: No caso de seguirem os manuais da Associação, estão isentos de 

os enviar, caso estejam inalterados. 

ii. Excepção 2: No caso de não darem formações, necessitam enviar os manuais 

através dos quais receberam a formação. 

iii. A entrega dos manuais serve unicamente para avaliarmos se a informação 

que quer prestar está enquadrada no que a Associação tem vindo a 

desenvolver. Os manuais serão considerados confidenciais e não 

disponibilizados ou distribuídos. 

e. Data da candidatura; 

f. Espaço Próprio ou espaço identificado onde realizará o seu trabalho; 

g. Colaboração inter-regional ou dentro da própria região. 

3. Pontos de Avaliação Subjectivos: 

a. Motivação do Candidato, avaliado através do inquérito e da entrevista; 

b. A sua visão e explicação sobre o Reiki; 

c. O trabalho que já realizou pela Associação; 

d. Se já foi “Delegado”; 

e. Proposta de trabalho com a Associação 

4. A realização de entrevista é obrigatória 

a. Pode ser feita por telefone, outros canais áudio ou pessoalmente. 
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b. O candidato deve unicamente falar sobre a sua candidatura e motivações, sendo 

desconsideradas comparações ou quaisquer indicações que não vão de acordo com os 

cinco princípios de Reiki. 

5. A avaliação é sumativa 

6. As avaliações são informações internas dos órgãos sociais e do devido avaliador, portanto, são 

confidenciais. 

7. O candidato a quem seja atribuída uma avaliação negativa tem o direito a saber o porquê da 

mesma, podendo vir a corrigir a situação. 

Artigo 7º 
Postura do Avaliador 

1. O avaliador terá sempre uma postura assente nos cinco princípios de Reiki. 

2. A sua visão e valores são os da Associação. 

3. Não tomará em consideração quaisquer actos de tentativa de denegrimento de outras pessoas, 

podendo, no caso de tal acontecer, suspender o processo de candidatura ou mesmo recusar o 

candidato, de imediato.  

4. Acima de tudo estarão os princípios do Reiki, falhando tal, indica que o candidato não tem 

perfil para Coordenador. 

Artigo 8º 
Múltiplas candidaturas 

1. No caso de haver mais que um candidato, ao mesmo local, é sugerido a ambos que trabalhem 

em conjunto. 

2. No caso de não quererem trabalhar em conjunto, por divergência, a sua candidatura pode ser 

considerada nula, por não se enquadrar nos cinco princípios de Reiki. 

3. No caso de proporem a atribuição do seu cargo a uma freguesia da Região, a sua candidatura 

pode ser considerada válida, devendo também acordarem na cooperação mútua (pode ser 

colocada como “São Brás” ou “São Brás – Amadora”). 

4. No caso de já existir um Coordenador, o próximo candidato poderá escolhe entre trabalhar em 

conjunto, situação ideal, ou candidatar-se a uma Freguesia, garantindo também o apoio e 

cooperação com o Coordenador existente, justificando porque não pode trabalhar em 

conjunto. 

Artigo 9º 
Excepções previstas 

1. O avaliador, em conjunto com o Coordenador Geral da região e a Direcção da Associação 

podem decidir que um ou mais candidatos com o segundo nível podem fazer parte da 

Coordenação, desde que os seus objectivos sejam devidamente estabelecidos e contem com o 

apoio directo do Coordenador Geral e da Direcção. Esta excepção é tomada em consideração 

pelo brilhante exemplo de candidatos no passado que revelaram uma elevada estima pela 

confiança depositada e um empreendedorismo excepcional. 



Regulamento para avaliação de candidatos e aplicação do cargo de Coordenador e Coordenador Geral 6 

Artigo 10º 
Oficialização de Coordenador 

1. Após todo o processo, o Coordenador será notificado da sua aceitação. 

2. Será também comunicado aos Associados, através dos canais apropriados. 

3. Será entregue um dossier ao Coordenador Geral, no qual constarão vários documentos entre 

os quais a declaração por parte da Associação e o certificado. 

Artigo 11º 
Compromisso 

1. O Coordenador irá assinar um Termo de Compromisso, no qual concorda com todos os artigos 

deste documento, assim como honra a prática dos códigos deontológicos e demais valores da 

Associação. 

2. No seu compromisso de honra, sabe que não auferirá de remuneração por parte da Associação, 

seguindo o exemplo dos órgãos sociais. 

Artigo 12º 
Postura do Coordenador 

1. Em cumprimento dos cinco princípios de Reiki, a sua postura deve reflectir o que ensina e o que 

pratica. 

2. Em todos os momentos, deve ser mantido o respeito pela pessoa, directa ou indirectamente. 

3. Seguir os devidos canais de comunicação, comunicando com o seu Coordenador Geral. 

4. Respeitar os Órgãos Sociais e apoiar nos seus processos e decisões. 

Artigo 13º 
Independência Profissional 

1. O Coordenador tem todo o direito a manter a sua independência profissional. 

2. Não é obrigatório que seja apenas Profissional de Reiki ou de terapias complementares. 

3. Não é obrigatório que apenas ensine ou pratique Reiki, sabendo que o seu âmbito como 

Coordenador é apenas o Reiki. 

Artigo 14º 
Parâmetros de comportamento em intervenções como Coordenador 

1. Falar unicamente de Reiki, mesmo tendo outras disciplinas e conhecimentos, pois misturar 

conhecimentos como orações, misticismos, práticas de carácter espiritual que nada tenham a 

ver com Reiki, apesar de ser em boa intenção, não são as requeridas para explicar o que é o 

Reiki e apenas geram confusão. 

2. No caso de, numa palestra ou evento, alguém fizer perguntas que saiam do âmbito do Reiki, 

esclareçam que o momento é unicamente para o esclarecimento de Reiki. 

3. A postura ética de um Coordenador, no cumprimento das suas funções, deve ser consciente de: 
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a. Não publicitar os cursos que faz, explicitamente, as sessões de esclarecimento não 

servem para angariações de alunos, podendo, no entanto, em caso de ser 

questionado, indicar os cursos que realiza. Poderá a excepção ser encontrada no caso 

da entidade onde é feito o esclarecimento ter requerido tal informação. 

b. Respeitar sempre todos os colegas praticantes de Reiki, independentemente do seu 

sistema de ensino ou nível de aprendizagem 

c. Respeitar as opções que cada um faz, as sessões de esclarecimento servem para apelar 

à união e resolução de dúvidas, não para motivar discórdias 

4. Deve esclarecer sempre que Reiki é uma terapêutica complementar, é uma técnica que 

promove o bem-estar e auxilia no processo de cura. O Coordenador não pode declarar que o 

Reiki cura, é apenas um dos muitos métodos que auxiliam no processo de cura. 

5. Partilhar com a Associação questões relevantes que sejam levantadas no decorrer de um 

evento. Essas dúvidas são importantes na consideração do esclarecimento de Reiki. 

Artigo 15º 
Actividades de um Coordenador 

1. Os Coordenadores são representantes da Associação Portuguesa de Reiki na sua localidade, é 

uma responsabilidade na medida que as suas intervenções positivas ou negativas, ficam 

indexadas também à Associação. A Associação parte do princípio da respeitabilidade do nome 

do seu Coordenador e que o mesmo se compromete em honra, na prática de acções 

conscientes e louváveis. 

2. Um Coordenador pode promover: 

a. Encontros de praticantes de Reiki, em vários âmbitos, como partilhas, Chá com Reiki, 

etc... 

b. Palestras para reikianos e não reikianos, na promoção do esclarecimento; 

c. Workshops práticos de Reiki, caso sejam pagos, que tal valor seja para pagar despesas 

do Coordenador, do espaço e não como uma forma de auto-promoção e captação de 

dinheiro. Preferimos a sinceridade, o Coordenador pode muito bem entender fazer 

workshops pagos, está no seu direito mas deve avisar a Associação de tal, com o risco 

de ser destituído por omissão; 

d. Todos os eventos podem ser realizados com o apoio de mais Coordenadores; 

e. Quaisquer questões podem ser sempre endereçadas ao seu Coordenador Geral; 

f. Podemos, dentro das possibilidades de disponibilidade, auxiliar na criação de materiais 

gráficos para publicitação dos eventos e outros conteúdos relevantes. 

Artigo 16º  
Colaboração 

1. Os Coordenadores devem agir em conjunto, participar nas acções uns dos outros, apoiar e 

incentivar, esclarecer e ajudar sempre que lhes seja possível. Esse é o espírito de um praticante 

de Reiki. 

Artigo 17º  
Comunicação e publicidade 
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1. As comunicações da associação podem e devem ser secundadas e divulgadas pelos 

Coordenadores, quer por email quer por Facebook ou outros elementos de comunicação; 

2. A associação divulgará os eventos dos Coordenadores desde que os mesmos digam respeito ao 

seu trabalho pela associação, para tal é sempre necessário comunicar tais eventos. 

3. A Associação reserva-se ao direito de não colocar eventos que sejam cobrados e não estejam 

inteiramente no âmbito da sua missão. 

Artigo 18º  
Âmbito Regional 

1. O trabalho dos Coordenadores é circunscrito à região à qual se candidatou. No caso de ir para 

outras regiões devem comunicar com os respectivos Coordenadores. 

2. Ao nível profissional e por cortesia, poderão fazer o mesmo. 

Artigo 19º 
Confidencialidade 

1. Ao se candidatar a Coordenador, o associado acorda num termo de confidencialidade. Os 

temas internos a serem discutidos, datas, projectos, formação, conversas, tudo fica sob um 

termo de confidencialidade e não poderão ser divulgados salvo autorização da Direcção da 

Associação Portuguesa de Reiki. 

2. O Coordenador aceita a sua resignação no caso de quebra do acordo de confidencialidade. 

Artigo 20º 
Desistências 

1. O Coordenador pode desistir do cargo a que se propôs, notificando com um mês de 

antecedência a Associação.  

2. No acto da sua desistência, o Coordenador compromete-se a entregar rigorosamente toda a 

documentação que tenha sido produzida, uma lista detalhada de projectos pendentes aquando 

a sua desistência, bem como os contactos de todas as parcerias e demais colaboradores com 

quem estivesse a trabalhar. 

3. Compromete-se também à entrega do seu dossier de Coordenador ao Coordenador Geral.  

4. Caso seja necessário, será passada uma declaração de como foi Coordenador de data x a data y. 

Artigo 21º 
Destituição do Cargo 

1. Um Coordenador pode ser destituído do seu cargo no caso de más práticas, ou seja, uma 

conduta que não está dentro dos parâmetros estabelecidos neste documento, da missão e 

visão da Associação. 

2. Caso não tenha o conhecimento necessário para o trabalho a que se comprometeu. 

3. Caso não responda às comunicações da Associação ou dos seus colegas. 

4. Receberá um último aviso, após o qual será destituído do cargo, devendo entregar o seu 

dossier de Coordenador ao Coordenador Geral. 
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Artigo 22º 
Valorização de um Coordenador 

1. Um Coordenador é um representante da Associação, o trabalho a que se propõe é digno de 

contentamento pois está a contribuir para o esclarecimento e reconhecimento do Reiki em 

Portugal. A Associação não é feita de uma pessoa nem de um nome, mas sim de todos aqueles 

que trabalham, contribuem para o cumprimento da sua missão social. Nem todos são iguais, 

cada um tem a sua especialidade e a sua forma de ser e é nessa diferença, no respeito uns 

pelos outros, que vamos crescendo e sendo, cada vez mais, Reikianos. 

2. Da parte da Direcção, há sempre um grande obrigado pelo trabalho do Coordenador e no que 

pudermos iremos apoiar os vossos esforços e trabalho enquanto reikianos. 

3. As vossas sugestões e participação, são importantes. São elas que nos permitem crescer de 

forma a conseguirmos, todos juntos, ter o Reiki reconhecido. 

4. Precisamos sempre que haja uma grande honestidade, assertividade e espírito de colaboração 

entre o Coordenador, o Coordenador Geral e a Direcção. Respeitamos a necessidade 

económica de cada um e iremos apoiar nas medidas éticas e possíveis ao nosso alcance. O 

Coordenador continuará a ser um profissional e Mestre independente, com o direito às suas 

próprias actividades, no entanto deve sempre lembrar-se que com este cargo mais 

responsabilidade tem em si, por representar uma instituição. 

 

Artigo 23ª  
Utilização de materiais e identificação 

1. O Coordenador terá um dístico próprio que identificará a sua localidade. Este dístico pode ser 

usado em actividades como Coordenador e em material de esclarecimento do Reiki.  

2. Exemplos de utilização: 

a. Sites e blogues desde que sejam EXCLUSIVOS de Reiki e não tenham conotações a 

outras actividades que possam colar Reiki a espiritualidades, religiões, outros sistemas 

de cura. 

b. Posters e folhetos desde que sejam EXCLUSIVOS de Reiki e cumpram a divulgação do 

Reiki e da actividade da Associação 

3. Estas medidas visam proteger o Coordenador, assim como a imagem da Associação Portuguesa 

de Reiki. 

4. O Coordenador pode ter um blog e facebook próprios para a sua divulgação, de Reiki. 

5. A Associação apoiará na construção de materiais para apresentações ou protocolos oficiais com 

instituições. 

6. Poderá desenvolver voluntariado na região, após participar no workshop formativo da 

Associação. 

7. Poderá desenvolver acções de formação para seniores (por exemplo), após participar no 

workshop formativo da Associação. 

Artigo 24º 
Estabelecimento de Objectivos 

1. Além das devidas obrigações éticas a que se compromete o Coordenador, este deve enviar no 

início de cada trimestre as intervenções que planeia fazer, de forma estimada.  
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2. Desta forma poderá a Associação considerar a melhor forma de o apoiar. 

3. Por razões pessoais ou profissionais, pode o Coordenador não conseguir realizar as suas acções, 

pelo que poderá pedir auxílio a outros Coordenadores ou ao Coordenador Geral. 

Artigo 25º 
Gestão 

1. A Associação segue um princípio de Gestão baseado no Controlo Total da Qualidade, cujos 

princípios orientadores serão passados ao Coordenador. 

2. O Coordenador deve seguir princípios de transparência sobre as actividades e recursos. 

3. Não deve assumir custos pela Associação, sem autorização da mesma. 

4. Deve entregar os dados das actividades que realize, acompanhados de fotografias, tal 

informação auxiliará a Associação a divulgar o seu trabalho. 

Artigo 26º 
Formações 

1. A Associação vai compreendendo a utilização de outros conhecimentos complementares no 

trabalho com o Reiki e pode apoiar a mesma partilha de Saberes, desde que sejam 

devidamente enquadrados e desde que o Reiki seja o tema central, sempre colocado de forma 

a que não seja deturpada a ideia sobre o Reiki. Por exemplo, pode realizar workshops de Reiki e 

Cristais, Reiki e o Campo Energético, entre outros. 

2. O Coordenador pode dar formação em CPTCR desde que tenha CAP ou habilitações literárias 

para tal, devendo participar em duas formações CPTCR. 

Artigo 27º 
Custos 

1. O Coordenador sabe que a Associação não tem capacidade de fundos para custear espaços, 

materiais, deslocações, etc… sabendo tal a sua candidatura é isenta de cobrança. 

2. A Associação compreende que, apesar do trabalho do Coordenador ser voluntário, que pode 

incorrer em custos e pretende auxilia-lo, dando-lhe a formação que seja necessária para o 

desenvolvimento de workshops que lhe possam permitir cobrir algumas das suas despesas. No 

entanto, tal trabalho deve ser bem avaliado de coração, percebendo as motivações e os 

objectivos. 

3. Deve ser comunicado à Associação a organização desses workshops no núcleo a que pertence. 

4. Os workshops são ensinados na Sede da Associação, presencialmente. 

Artigo 28º 
Coordenadores Gerais 

1. O Coordenador Geral é um Associado cujo objectivo é apoiar o trabalho dos Coordenadores, 

servindo de ponte com os Órgãos da Associação, desta forma gerando descentralização. 

2. O cargo de Coordenador Geral é única e exclusivamente feito através de convite, pela Direcção 

da Associação Portuguesa de Reiki. 
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3. O Coordenador Geral pode ser um Coordenador, um Membro dos Órgãos Sociais ou um 

Associado. 

4. O convite é realizado por tal pessoa ter demonstrado experiência e conhecimento na área. 

5. O Coordenador Geral tem um âmbito regional mais extenso, por exemplo: Norte e Centro, Sul e 

Ilhas. 

6. Caso seja ele também um Coordenador, poderá manter o seu núcleo, visto o identificar ou 

continuar a identificar com a localidade onde mais trabalha. 

7. Quem regula e lida com o Coordenador Geral é a Direcção da Associação e o Avaliador. 

 

FIM 

 

 

13 - O Espírito 

Seja o que for que aconteça 

Em qualquer situação 

É meu desejo 

Que o meu espírito se mantenha 

Sem fronteiras 

Imperador Meiji 

 

 

Acima de tudo a Associação Portuguesa de Reiki contempla o respeito por todos os praticantes de Reiki, 

candidatos e Coordenadores. Todos fazem parte de uma enorme e bonita família que é o Reiki. 
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