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“ESCLARECIMENTO PÚBLICO” 
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A Comissão Nacional de Ética Para a Terapia Reiki (CNETR) atua no âmbito 

das competências associativas que lhe estão cometidas, competindo-lhe, 

nomeadamente: prestar informações e esclarecimentos públicos e elaborar, por 

escrito, pareceres e recomendações em matérias da sua competência, por sua 

iniciativa, ou na sequência de pedidos provenientes quer da Direção da “Monte 

Kurama – Associação Portuguesa de Reiki”, quer de associados. 

 

Constatando-se que, em virtude da existência de publicações veiculadas na 

internet, alguns praticantes se interrogam quanto à alegada necessidade de 

frequentarem novos cursos/formações de Reiki “certificados”, interpretação que, 

ao que parece, decorrerá, supostamente, da aplicação da Base 26, da nova Lei de 

Bases da Saúde, ao Reiki, entendeu esta Comissão de Ética emitir, para a 

comunidade associativa e, para o público em geral, os esclarecimentos que se 

seguem: 
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I I I I ––––    O QUE É O REIKI? O QUE É O REIKI? O QUE É O REIKI? O QUE É O REIKI?     

    

 

 

 

1. Para se obter informações corretas acerca de determinado assunto, exige o senso 

de honradez e de seriedade que nos dirijamos, diretamente, a fonte credível e 

fidedigna, evitando-se as interpretações pessoais de intermediários, de tradutores 

ou de intérpretes que, consciente ou inconscientemente, voluntariamente, ou 

não, podem distorcer o seu verdadeiro sentido. 

2. Pergunta-se, aqui, “o que é o Reiki?” 

3. Defini-lo, verbalmente, não é fácil. 

4. Fazê-lo, através do uso da expressão escrita, também, não. 

5. Podemos afirmar, conclusivamente, que: o Reiki é uma prática terapêutica e 

uma filosofia de vida. 

6. Porém, tal afirmação não se nos afigura suficientemente esclarecedora, em 

especial para quem nunca ouviu falar de Reiki, ou para aqueles que têm 

informação insuficiente, deficiente, ou errada, acerca do que é o Reiki.  

7. Por outro lado, não pode olvidar-se que há coisas que não estão contidas nas 

palavras. 
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8. Não pode, esquecer-se, também, que as palavras que usamos não são, 

obviamente, a coisa que pretendem representar.  

De facto, 

9. Sabemos, pela nossa própria experiência humana, que a realidade é, muitas 

vezes, verbalmente inexprimível. 

10. Por isso, para a compreender, é preciso olhá-la, ouvi-la, senti-la. 

11. É preciso vivê-la. 

12. E, só então, podemos ter verdadeira consciência de que o seu significado é 

absolutamente diferente, do que pensávamos. 

 

13. Com este pequeno introito e reflexão, que lhe deixamos, tentaremos, 

seguidamente, definir o que é o Reiki. 

14. Reiki é uma terapia (no sentido de tratamento de saúde) de origem japonesa 

(Mikao Usui, 1922) – originalmente designada por Usui Reiki Ryoho – integrada 

no âmbito das terapias holísticas e bioenergéticas, que funciona através da 

imposição das mãos, respeitando uma sequência de técnicas procedimentais e 

um conjunto de princípios, com o objetivo de promover o bem estar, o 

relaxamento e a harmonia, de quem dela beneficia.  

15. Em termos de prática terapêutica, o Reiki está estruturado com 21 técnicas 

procedimentais, meditação, técnicas de autotratamento, tratamento aos outros e a 

animais. 
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16. Porém, o Reiki não se esgota com a prática dessas técnicas. 

17. O Reiki e os seus praticantes adotam, também, uma filosofia de vida constituída 

por cinco princípios (Gokai) que definem uma orientação ética, em termos de 

conduta: «Só, por hoje, sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente e 

sou bondoso.» 

18. Filosofia que inspira os seus praticantes à calma, à autoconfiança, à gratidão, à 

honestidade e à bondade. 

19. É que, entende-se, não pode haver uma efetiva e real mudança, no sentido de se 

progredir em direção à harmonia e à paz interiores, se se continuarem a repetir 

as mesmas ações, os mesmos padrões de comportamento diários.  

20. Estes hão de produzir, inevitavelmente, os mesmos resultados. 

 

21. Caso tenha interesse, em ler, mais um pouco, acerca do que é o Reiki poderá 

aceder e ler o esclarecimento público emitido por esta Comissão, no ano de 

2019, sob o título de “O QUE É O REIKI?”, cuja leitura vivamente lhe 

aconselhamos e, que poderá ler, na íntegra, em:  

«https://www.associacaoportuguesadereiki.com/wp-content/uploads/2019/04/O-que-

e%CC%81-Reiki-Esclarecimento-pu%CC%81blico-abri-l2019.pdf» 
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II II II II ––––    A A A A BASEBASEBASEBASE    26, DA NOVA LEI DE BASES DA26, DA NOVA LEI DE BASES DA26, DA NOVA LEI DE BASES DA26, DA NOVA LEI DE BASES DA    SAÚDE (LEI N.º 95/2019, DE SAÚDE (LEI N.º 95/2019, DE SAÚDE (LEI N.º 95/2019, DE SAÚDE (LEI N.º 95/2019, DE 

04.09.2019), É APLICÁVEL AO REIKI?04.09.2019), É APLICÁVEL AO REIKI?04.09.2019), É APLICÁVEL AO REIKI?04.09.2019), É APLICÁVEL AO REIKI?    

    

    

    

    

    

22. A resposta é - e, só pode ser – negativa. 

23. A Base 26, da nova Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, não é 

aplicável ao Reiki. 

 

Ora, vejamos, 

24. Estabelece o referido diploma, na Base 26, o seguinte: 

 

«Base 26 

Terapêuticas não convencionais 

 

1 - O exercício das terapêuticas não convencionais é regulado pela lei, efetuado 

de modo integrado com as terapêuticas convencionais e de forma a garantir a 

proteção da saúde das pessoas e das comunidades, a qualidade assistencial e 

tendo por base a melhor evidência científica. 

2 - É competência do ministério responsável pela área da saúde a credenciação, 

tutela e fiscalização da prática das terapêuticas não convencionais, de acordo 

com a definição aprovada pela Organização Mundial de Saúde.» 
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25. Tal preceito tem - como se faz, aqui, notar - por título: “Terapêuticas não 

convencionais”. 

26. Logo, a interpretação da referida norma legal exige que se averigue se a lei 

fornece, ou não, ao intérprete uma definição legal. 

27. Tal definição é-nos dada pelo artigo 3.º da Lei n.º 45/2003, de 22 de agosto (Lei 

do enquadramento base das terapêuticas não convencionais), nos seguintes 

termos: 

«1 - Consideram-se terapêuticas não convencionais aquelas que partem de uma 

base filosófica diferente da medicina convencional e aplicam processos 

específicos de diagnóstico e terapêuticas próprias. 

2 - Para efeitos de aplicação da presente lei são reconhecidas como 

terapêuticas não convencionais as praticadas pela acupuntura, homeopatia, 

osteopatia, naturopatia, fitoterapia e quiropráxia.» 

(sublinhado nosso) 

28. Por outras palavras, a lei define o que considera por “terapêuticas não 

convencionais” e, indica-as, uma a uma. 

29. São consideradas e, reconhecidas, como terapêuticas não convencionais as 

praticadas pela acupuntura, homeopatia, osteopatia, naturopatia, fitoterapia e 

quiropraxia. 

30. Mais tarde, através da Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, a medicina tradicional 

chinesa foi, também, incluída nesta nomenclatura. 

31. Ora, a simples leitura da norma jurídica supra reproduzida permite concluir, sem 

qualquer margem para dúvidas, que o Reiki não é considerado, para efeitos da 

Lei n.º 45/2003, uma “terapêutica não convencional”, porquanto, não consta do 

referido elenco. 
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32. O que, em consequência, nos permite concluir, com meridiana evidência, que o 

regime previsto na Base 26, da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 

95/2019, de 04.09.2019, não é aplicável ao Reiki, a nenhum título. 

 

 

 

    

III III III III ––––    «JÁ TENHO FORMAÇÃO EM «JÁ TENHO FORMAÇÃO EM «JÁ TENHO FORMAÇÃO EM «JÁ TENHO FORMAÇÃO EM REIKI, ESTOU OBRIGADO, POR LEI,REIKI, ESTOU OBRIGADO, POR LEI,REIKI, ESTOU OBRIGADO, POR LEI,REIKI, ESTOU OBRIGADO, POR LEI,    

    A FAZER “FORMAÇÕES CERTIFICADAS”?»A FAZER “FORMAÇÕES CERTIFICADAS”?»A FAZER “FORMAÇÕES CERTIFICADAS”?»A FAZER “FORMAÇÕES CERTIFICADAS”?»    

 

 

 

 

 

33. A resposta à questão, aqui, formulada é, também ela, negativa. 

34. Relativamente a esta questão, a CNETR já se havia pronunciado no mês de 

setembro de 2017, em sede de “Esclarecimento Público”, para o qual se remete 

e que pode ser lido na íntegra, em https://www.associacaoportuguesadereiki.com/wp-

content/uploads/2017/09/Formac%CC%A7a%CC%83o-em-Reiki-Esclarecimentos-6-set-2017-

CNETR.pdf 

35. Os considerandos, então, expendidos, mantém-se, ainda hoje, atuais e 

reproduzimo-los, aqui, parcialmente, chamando a sua atenção para o teor dos 

mesmos: 
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- a) O Reiki não tem regulamentação legal em Portugal; 

- b) Os conteúdos dos cursos de Reiki ministrados em Portugal têm vindo a ser 

definidos pelos próprios Mestres de Reiki, no respeito (pressupõe-se) pelos 

ensinamentos e técnicas, que, por sua vez, lhes foram ministrados pelos seus 

próprios Mestres, no âmbito, aliás, da tradição deixada pelo próprio Mestre 

Mikao Usui (mentor do sistema Reiki). 

- c) A DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

(através da Direção de Serviços de Qualidade e Acreditação -DSQA), 

acredita/certifica as entidades formadoras – mas, e sublinha-se - não 

acredita, nem certifica cursos (nomeadamente, cursos de Reiki), nem o 

conteúdo, dos mesmos. 

- d) Ou seja, a certificação da DGERT - ao abrigo da Portaria n.º 851/2010 de 6 

de setembro, alterada pela Portaria 208/2013, de 26 de junho - incide sobre a 

entidade formadora e não sobre o reconhecimento dos seus cursos 

isoladamente. 

- e) A certificação ou o reconhecimento de cursos pode existir em determinados 

setores de atividade, mas é sempre determinada por legislação específica desse 

mesmo setor.  

- f) As associações de direito civil que se constituam como associações de reiki, 

legalmente constituídas, podem, no âmbito do direito de livre associação, 

implementar as suas próprias regras, desde que, o façam no respeito pela 

Constituição da República Portuguesa e pela lei, em geral e podem prosseguir, 

livremente os seus fins, sem interferência das autoridades públicas. 
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Face a tudo o exposto e relativamente à questão formulada neste ponto III, 

conclui-se: 

 

36. Os praticantes de Reiki não estão obrigados a frequentarem novas 

formações/cursos de Reiki, ministrados por entidades formadoras certificadas, 

porquanto: 

- 1.º - O Reiki não tem regulamentação legal em Portugal e, portanto, não existe 

no nosso ordenamento jurídico qualquer norma que o determine, com caráter de 

imperatividade; 

- 2.º - Não é previsível, nem sequer expectável - pelo menos, por ora (dado que, 

não se prefigura no horizonte legislativo) - que o Reiki venha a ser 

regulamentado a curto, médio ou a longo prazo; 

- 3.º - Ainda que, o Reiki venha a ser, futuramente reconhecido do ponto de vista 

legal, exige o bom senso que admitamos que, não é, ainda, possível, por ora, 

saber quais serão, então, as exigências, os critérios legais a cumprir, dada a 

ausência de regulamentação legal. 

 

37. Pelo que, no panorama atual, optar por fazer formações de Reiki com entidades 

formadoras certificadas, ou com um Mestre de Reiki devidamente habilitado 

(opção, na esteira, aliás, da tradição deixada pelo próprio Mestre Mikao Usui), 

constitui uma decisão estritamente individual. 
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38.  A Associação Portuguesa de Reiki, na sua página on line, publicou algumas 

recomendações que podem ajudá-lo(a), a decidir sobre ”Como escolher o seu 

Mestre de Reiki”, em: https://www.associacaoportuguesadereiki.com/wp-

content/uploads/images/stories/como_escolher_um_mestre_de_reiki.pdf 

  

 

39. Para qualquer eventual esclarecimento acerca do, aqui, expendido, poderá 

contactar a Comissão Nacional de Ética Para a Terapia Reiki, através do 

endereço eletrónico: cnetr@montekurama.org ou, a “Monte Kurama – 

Associação Portuguesa de Reiki”. 

  

 

Lisboa, 13 de fevereiro de 2020 

 

Pel’A Comissão Nacional de Ética Para a Terapia Reiki, 

A Entidade Decisora, 

Maria João Vitorino 

 


