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I - INTRODUÇÃO 

 

 

1. A Comissão Nacional de Ética Para a Terapia Reiki, abreviadamente 

designada por C.N.E.T.R., foi criada na Assembleia Geral de 2015 da “Monte 

Kurama – Associação Portuguesa de Reiki” e o documento que contém a sua 

regulamentação foi objeto de aprovação, por unanimidade, em Assembleia Geral 

de 9 de Janeiro de 2016. 

 

2. Os membros da C.N.E.T.R. exercem funções, ininterruptamente, desde o dia 

05.02.2016, tendo sido reconduzidos nas mesmas - após a realização, em 

02.10.2017, de eleições para os órgãos sociais da “Monte Kurama – Associação 

Portuguesa de Reiki” – para o mandato de 2 de Outubro de 2017 a 2 de Outubro 

de 2019. 

 

3. No dia 11.10.2017, e conforme a Ata n.º 17, foi (re)eleita como Vice 

Presidente da CNETR a Exma. Senhora Dra. Cátia Duque, que declarou, 

expressamente, aceitar o cargo para que foi eleita e jurou cumprir fielmente as 

suas funções. 

 

4. No ano de 2017, a C.N.E.T.R. levou a efeito 14 reuniões. 
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5. E, esteve presente em 6 eventos, a nível nacional, com o objetivo de promover 

o esclarecimento público, a saber: em Évora, Coimbra, Almada, Alcobaça, Porto 

e Malveira/Mafra. 

 

6. A CNETR apresentou várias recomendações e outros documentos à Direção 

da Monte Kurama – Associação Portuguesa de Reiki, os quais constam infra das 

alíneas A) a I) o Capítulo IV, do presente relatório de actividades. 

 

7. A CNETR apreciou, ainda, situações do ponto de vista ético e regulamentar e 

prestou os esclarecimentos jurídicos que lhe foram solicitados, quer por 

associados, quer pela Direção da A.P.R. 
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II - REUNIÕES: 

 
1. No ano de 2017 foram realizadas, via skype, formalmente, 14 reuniões da CNETR, 

assim, discriminadas: 

2017 DATA ATA N.º REUNIÃO 

1.  17.01.2017 7 Ordinária 

2.  15.02.2017 8 “ 

3.  15.03.2017 9 “ 

4.  19.04.2017 10 “ 

5.  17.05.2017 11 “ 

6.  07.06.2017 12 “ 

7.  20.06.2017 13 Extraordinária 

8.  05.07.2017 14 Ordinária 

9.  10.08.2017 15 “ 

10.  06.09.2017 16 “ 

11.  11.10.2017 17 “ 

12.  08.11.2017 18 “ 

13.  13.12.2017 19 “ 

14.  20.12.2017 20 Extraordinária 

 

2. Tendo em conta que a CNETR iria estar presente no Fórum agendado para o dia 

28.10.2017, no âmbito do VIII Congresso Nacional de Reiki, que se realizou na cidade 

do Porto – os membros da CNETR reuniram, ainda, informalmente, no dia 23.10.2017, 

pelas 21.30 horas, via Skype, por forma a garantir-se a uniformização de entendimentos 

acerca de várias questões que, ali, poderiam eventualmente vir a ser suscitadas. 
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III - INTERVENÇÕES PÚBLICAS 

 

 

No ano de 2017 a CNETR levou a efeito 6 (seis) intervenções públicas: 

  

- 1.ª – Em 09.04.2017 - JORNADAS DE TERAPEUTAS, realizadas pelo Núcleo de 

Reiki, da APR, de Évora – Évora – (Atas n.ºs 8 e 9); 

 

- 2.ª – Em 08.07.2017 – ENCONTRO DE COORDENADORES DOS NÚCLEOS 

DE REIKI, DA APR – Coimbra (Atas n.ºs 12, 13 e 14);  

 

- 3.ª – Em 09.09.2017 - JORNADAS DE TERAPEUTAS realizadas pelo Núcleo da 

APR de Almada – Almada (Atas n.ºs 15 e 16); 

 

- 4.ª - Em 14.10.2017 - JORNADAS DE TERAPEUTAS realizadas pelo Núcleo da 

APR de Alcobaça – Alcobaça (Atas n.ºs 15 e 17); 

 

- 5.ª – Em 28.10.2017 – Participação no Fórum do VIII Congresso Nacional de Reiki 

(no Porto); 

 

- 6.ª – Em 16.12.2017 – Participação e co-organização do evento: “REIKI UMA 

VISÃO SOCIAL” – na Malveira/Mafra. 
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IV - RECOMENDAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA C.N.E.T.R. - À DIREÇÃO DA 

“MONTE KURAMA – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

REIKI” 

 

 

 

A) - Em 2017.03.15 (Atas n.ºs 8 e 9) - Aprovação de FORMULÁRIO PARA 

APRESENTAÇÃO DE QUEIXAS, À CNETR.  

Publicado em: https://www.associacaoportuguesadereiki.com/recomendacoes-

apresentar-denuncia-queixa-etica-na-terapia-reiki/ 

 

B) - Em 2017.04.19 (Atas n.ºs 8, 9 e 10), aprovado, por unanimidade o “REGIMENTO 

DA COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA PARA A TERAPIA REIKI”, o qual, 

entrou em vigor, no dia imediatamente subsequente, isto é, em, 20.04.2017. 

Publicado em: https://www.associacaoportuguesadereiki.com/regimento-da-comissao-

nacional-etica-terapia-reiki/ 

 

C) - RECOMENDAÇÃO N.º 1/2017 - Em 19.04.2017 (Ata n.º 10) – A CNETR emitiu 

uma Recomendação dirigida à Direção da Monte Kurama – Associação Portuguesa de 

Reiki ao abrigo, nomeadamente do disposto nos pontos 1-3 e 9 dos Estatutos da 

Comissão Nacional de Ética Para a Terapia Reiki aprovados em Assembleia Geral de 9 

de janeiro de 2016; artigos 24.º, n.º 1 e alíneas d) f) g) l) m) e n.º 2 e art.º 121.º do  
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Regulamento de Admissão e Exclusão dos Associados e Regime Disciplinar; pontos 7 e 

10 do Código de Conduta dos Coordenadores; pontos 1 alíneas b) e f), 7.1.1, e 7.1.3 do  

Código Deontológico Para Mestres Formadores; pontos 6 e 11 do Código de Conduta 

dos Órgãos Sociais e ponto 15 do Código de Conduta dos Associados, para que emita  

uma orientação no sentido de esclarecer, de forma cabal e elucidativa, a comunidade 

associativa do seguinte: 

1. Os Mestres de Reiki associados da A.P.R. têm liberdade para efetuar cursos de Reiki 

em qualquer área do território nacional, ou do estrangeiro. 

2. Os Mestres de Reiki associados da A.P.R. que sejam Coordenadores de Núcleos de 

Reiki, ou membros dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Reiki, promovem e 

dão os seus Cursos de Reiki a título exclusivamente pessoal (e não em representação da 

A.P.R.), assumindo plena responsabilidade pelos mesmos. 

3. Os Mestres de Reiki associados, que sejam Coordenadores de Núcleos de Reiki, ou 

membros dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Reiki, deverão informar os 

seus formandos, de forma inequívoca, que promovem os seus cursos no seu próprio 

nome, e interesse pessoal, e não em representação da Monte Kurama - Associação 

Portuguesa de Reiki. 

4. Os Mestres de Reiki associados que assumam, cumulativamente, a missão de 

Coordenadores de Núcleos de Reiki da A.P.R., ou sejam membros dos órgãos sociais da 

A.P.R., não devem, na promoção dos seus eventos pessoais (sejam de que natureza 

forem) e/ou dos seus Cursos de Reiki (de qualquer sistema) - em cumprimento do 

disposto nos pontos 7 e 10 do Código de Coordenadores e pontos 5, 7 e 11 do Código 

dos Órgãos Sociais - fazer uso do logotipo da A.P.R., nem da sua qualidade de 

Coordenador de Núcleo de Reiki da A.P.R..  

5. Constitui, ainda, entendimento desta Comissão que os Mestres de Reiki associados 

que sejam cumulativamente Coordenadores de Núcleos de Reiki da A.P.R., e/ ou  
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membros dos órgãos sociais desta associação, que pretendam dar formações de Reiki 

fora da localidade onde se situa o seu Núcleo, ou sede associativa, devem, 

antecipadamente – conforme os princípios de Reiki e o disposto nos pontos 8, 9 e 10 do 

Código de Coordenadores; pontos 6, 7 e 11 do Código de Conduta; e artigo 24.º, n.º 1,  

alínea m) e n.º 2 do Regulamento de Admissão e Exclusão dos Associados e Regime 

Disciplinar - informar, por escrito, a sua intenção, aos Coordenadores do Núcleo de 

Reiki mais próximo do local onde vier a ser realizado o evento.  

Recomendação publicada em: https://www.associacaoportuguesadereiki.com/wp-

content/uploads/2017/09/Recomendac%CC%A7a%CC%83o-n.%C2%BA-1-

CNETR.pdf 

 

D) - 20.06.2017 (Atas n.ºs 13 e 14) - Análise, apreciação e discussão de proposta de 

revisão do CÓDIGO DE ÉTICA PARA MESTRES DE REIKI, a solicitação em 

14.06.2017, da Direção da A.P.R. 

 

E) - RECOMENDAÇÃO N.º 2/2017  – Em 20.06.2017 (Atas n.ºs 11, 12, 13 e 14) – A 

CNETR recomendou à Direção da Monte Kurama – Associação Portuguesa de Reiki - 

ao abrigo, nomeadamente do disposto nos pontos 1-2,3 (Âmbito) e 9 (Recomendações) 

dos Estatutos da Comissão Nacional de Ética Para a Terapia Reiki, aprovados em 

Assembleia Geral de 9 de janeiro de 2016; artigos 24.º, n.º 1, alínea n), 26, n.º 1, alínea 

h) do Regulamento de Admissão e Exclusão dos Associados e Regime Disciplinar e 

Código Deontológico Para Terapeutas de Reiki (alínea e- responsabilidade do terapeuta 

e pontos 1, 2, 3 e 4 da rubrica “Segredo profissional”) - que para efeitos de informação e 

esclarecimento, e no interesse da comunidade associativa, promovesse a divulgação, 

pelos meios informáticos ao seu dispor, da recomendação n.º 2, relativa à seguinte  
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questão: «TÉCNICA DE “REIKI À DISTÂNCIA”, EM REDES SOCIAIS/GRUPOS - 

VIOLAÇÃO DO DIREITO À RESERVA DA INTIMIDADE DA VIDA PRIVADA, 

CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA?»  

Esta recomendação está publicada em:  

https://www.associacaoportuguesadereiki.com/tecnica-reiki-distancia-redes-

sociaisgrupos-violacao-do-direito-reserva-da-intimidade-da-vida-privada-consagrado-

na-constituicao-da-republica-portuguesa/ 

 

F) - 06.09.2017– (Ata n.º 16) - Elaboração e aprovação de documento com vista a 

promover o esclarecimento público: « Formação em Reiki – Alguns Esclarecimentos”, 

onde são, nomeadamente, abordados temas, tais como: “1 - O que é o Reiki?”, “2 - O 

Reiki é uma terapêutica não convencional?” e “3 – Cursos de Formação em Reiki 

certificados por entidades oficiais?” 

Publicado em: https://www.associacaoportuguesadereiki.com/wp-

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

set-2017-CNETR.pdf 

 

G) - 08.11.2017 - (Atas n.ºs 17 e 19) – Com vista à apresentação de uma proposta de 

uniformização da designação adotada pelos Núcleos de Reiki da A.P.R., a nível 

nacional, e bem assim, a garantir a sua distinção, de forma inequívoca, da Monte 

Kurama - Associação Portuguesa de Reiki, foi levada a efeito uma Análise aos nomes 

dos Núcleos da A.P.R., com vista a identificar: quais são as situações concretas onde 

não exista a pretendida uniformidade e, ainda, as situações em que, os Núcleos de Reiki, 

se possam, eventualmente, confundir em termos de imagem e dizeres, com a Monte 

Kurama – Associação Portuguesa de Reiki (dado que, a APR é uma associação de 

direito civil, distinta dos Núcleos de Reiki).. 
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H) - 29.12.2017 – (Atas n.ºs 18, 19 e 20) Apresentação de proposta, com vista à criação 

de “grupo de voluntários”, no âmbito da A.P.R. e sugestão de eliminação do grupo 

“Asas de reiki” da rede social do Facebook, documento cujo teor está publicado em:  

https://www.associacaoportuguesadereiki.com/proposta-da-cnetr-pratica-reiki-distancia-

criacao-um-grupo-envio-reiki-distancia/ 

 

 

I) 10.01.2018 - RECOMENDAÇÃO N.º 3/2017 (Atas n.º 18, 19 e 21)- Foi deliberado, 

por unanimidade, emitir uma recomendação genérica dirigida à Direção da Monte 

Kurama – Associação Portuguesa de Reiki, no sentido de que esta clarifique/esclareça, 

a missão dos seus Coordenadores Regionais, conforme é definida no ponto 2 do 

“Código de Conduta dos Coordenadores”. Os Coordenadores Regionais dos Núcleos de 

Reiki da A.P.R., devem evitar promover/divulgar, direta ou indiretamente, formações 

ou atividades que não sejam estrita, e inequivocamente de “Reiki”, independentemente 

do mérito, ou da notoriedade, das pessoas que os ministrem. Os Núcleos de Reiki da 

A.P.R., devem desenvolver uma atividade coadjuvante dos próprios fins prosseguidos 

pela associação de Reiki “Monte Kurama”, tal como definidos no artigo 8.º dos seus 

Estatutos constitutivos e não quaisquer outros, evitando-se, assim, a dispersão de 

energias, eventuais equívocos, potenciais conflitos ou qualquer forma de discriminação, 

que se entendem prejudiciais para a boa imagem do Reiki e da A.P.R.. A emissão de tal 

recomendação, visa proteger e promover a boa imagem do Reiki e da Monte Kurama – 

Associação Portuguesa de Reiki e, bem assim, promover a clarificação e uniformização 

de procedimentos acerca do que é, e do que não é, o Reiki e evitar e dirimir eventuais 

conflitos ou qualquer tipo de discriminação. 
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V - QUESTÕES REGULAMENTARES/ÉTICA SUJEITAS 

À APRECIAÇÃO DA C.N.E.T.R.:  

 

 

Data dos 

factos:  

PROCESSO N.º 

 

ATA N.º OBSERVAÇÕES 

10.03.2017 001/2017.CNETR-APR 

 

 

Atas da CNETR – 

n.ºs 9 e 10 

Arquivado.  

 

21.10.2017 002/2017.CNETR-APR Ata n.º 18 

 

Arquivado. 

 

12.10.2017 003/2017.CNETR-APR Atas n.ºs 18, 19 e 21 Arquivado. 
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VI - PEDIDOS DE INFORMAÇÃO E DE 

ESCLARECIMENTO: 

  

 

17.07.2017 1 Atas n.ºs 15 e 16 Arquivado. 

08.11.2017 2 Ata n.º 18 Arquivado. 
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UM VOTO DE AGRADECIMENTO: 

 

À Direção da Monte Kurama – Associação Portuguesa de Reiki, na pessoa do seu 

Ilustre Presidente Exmo. Senhor João Magalhães e à Exma. Senhora Isabel Couto, pela 

disponibilidade sempre evidenciada na prestação das informações e esclarecimentos que 

se afiguraram necessários. 

 

BEM HAJAM! 

 

Lisboa, 10 de janeiro de 2018 

 

 

 

 

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

A Entidade Decisora, 
Maria João Marques 

 

  


