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PARECER N.º 001/2020/CNETR 

 

Questão: «-Após a cessação do estado de emergência podem os praticantes de Reiki 

reiniciar a sua atividade, em termos de prestação de serviços de Reiki, a outras 

pessoas?» 

 

 

 I – A questão suscitada e o seu enquadramento legal 

 

 

1. Em 30.04.2020, solicitou a Direção da “Monte Kurama – Associação Portuguesa de 

Reiki” à Comissão Nacional de Ética Para a Terapia Reiki (CNETR) que emitisse 

parecer quanto à questão de saber se, após a cessação do estado de emergência, os 

praticantes de Reiki, poderiam, ou não, reiniciar a sua atividade profissional, em virtude 

de existirem dúvidas quanto a esta matéria. 
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2. A resposta à questão, aqui, formulada exige, nomeadamente, a consulta por parte dos 

membros desta comissão de ética dos atos normativos aprovados, em 30.04.2020, pelo 

Conselho de Ministros, a saber, a: 

 

 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30.04.2020, publicada no 

Diário da República, Série 1, n.º 85 (30-04-2020), Pág. 7-(10) a 7-(21) – que declara a 

situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 (em 

https://dre.pt/application/conteudo/132883344) e, a 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30.04.2020, publicada no 

Diário da República, Série 1, n.º 85 (30-04-2020), Pág. 7-(23) a 7-(25) – que 

implementa medidas de estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento 

no âmbito  do combate à pandemia da doença COVID -19, publicada em 

https://dre.pt/application/conteudo/132883346. 

 

3. Para fundamentarmos o nosso parecer, de modo cabal e elucidativo, afigura-se-nos, 

pois, imprescindível tecer algumas considerações do ponto de vista legal, o que 

faremos, como se segue:  

  

 

 II – Considerações do ponto de vista legal 
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4. No passado dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde qualificou a 

emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma pandemia 

internacional, constituindo uma calamidade pública. 

 

5. Sendo que, por definição, «pandemia» é uma enfermidade epidémica amplamente 

disseminada (cfr. pág. 2741, do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, do Instituto 

António Houaiss de Lexicografia Portugal, Tomo V, Edição do Círculo de Leitores, ano 

de 2003). 

 

6. «Epidemia», por sua vez, é definida como “Surto de uma doença infeciosa 

transmissível que ataca grande número de pessoas ao mesmo tempo, numa determinada 

região ou na mesma localidade, mas cuja causa é acidental e não inerente a essa área 

geográfica.» (cfr. pág. 1464, do Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, da 

Academia das Ciências de Lisboa da Academia das Ciências de Lisboa e Editorial 

Verbo, I Volume (A-F), 2001). 

(sublinhado nosso) 

 

7. «Calamidade» é definida como: «Grande mal que atinge um país, uma região, um 

grande número de pessoaa; desgraça pública. = CATACLISMO, CATÁSTROFE, 

DESASTRE, FLAGELO.» (cfr. pág. 629, do Dicionário da Língua Portuguesa 

Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, I Volume (A-

F), 2001. 
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8. Foi, neste contexto que, no dia 18 de março de 2020 foi decretado, através do 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, o estado de 

emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade 

pública, causada pela pandemia da doença COVID-19. 

 

9. Determinando-se, então, a imprescindibilidade da adoção de medidas excecionais e 

temporárias de resposta à doença. 

 

10. No dia 2 de abril de 2020, através do Decreto do Presidente da República n.º 17-

A/2020, de 2 de abril, foi renovada a declaração de estado de emergência, com o 

mesmo fundamento: a verificação de uma continuada situação de calamidade 

pública. 

 

11. No dia 17 de abril de 2020, através do Decreto do Presidente da República n.º 20-

A/2020, de 17 de abril, procedeu-se à segunda renovação da declaração de estado de 

emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade 

pública.  

 

12. Mais, recentemente, no dia 30 de abril de 2020, através da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 33-A/2020, publicada no DR. 1.ª Série, n.º 85, foi declarada, ao abrigo 

da Lei de Bases da Proteção Civil, a situação de calamidade em todo o território 

nacional, até às 23:59 horas do dia 17 de maio de 2020, no âmbito da pandemia da  
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doença COVID-19, sem prejuízo de prorrogação ou modificação, na medida em que a 

evolução da situação epidemiológica o justificar. 

13. Esclarece-se, ainda, a título meramente informativo que, nos termos do n.º 3, do 

artigo 9.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho (que aprova a Lei de Bases da Proteção 

Civil) a situação de calamidade pode ser declarada quando, face à ocorrência ou perigo 

de ocorrência de acidente grave ou catástrofe (nos termos definidos no artigo 3.º do 

citado diploma legal) e à sua previsível intensidade, é reconhecida a necessidade de 

adotar medidas de caráter excecional destinadas a prevenir, reagir ou repor a 

normalidade das condições de vida nas áreas atingidas pelos seus efeitos. 

 

14. A situação de calamidade, tal como foi determinada, começa às 0:00 horas do dia 

3 de maio de 2020 e dura até às 23:59 horas, do dia 17 de maio de 2020, sendo 

reavaliadas ao fim de 15 dias, as decisões tomadas. 

 

15. Os deveres gerais a observar durante a situação de calamidade são, nos termos 

da supramencionada Resolução, os seguintes: 

 

a) Confinamento obrigatório para pessoas doentes com COVID-19, os infetados com 

SARS-Cov2 e para os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde, ou outros 

profissionais de saúde, tenham determinado a vigilância ativa (artigo 2.º do regime 

anexo à citada Resolução do Conselho de Ministros); 
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b) Dever cívico de recolhimento domiciliário: os cidadãos devem abster-se de circular 

em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias 

públicas, e permanecer no respetivo domicílio, exceto para deslocações autorizadas 

nos termos definidos pelo respetivo regime, para o qual, se remete (artigo 3.º do regime 

anexo à citada Resolução do Conselho de Ministros); 

 

 ◦ Em todas as deslocações efetuadas devem ser respeitadas as recomendações e 

 ordens determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças e serviços de 

 segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as 

 pessoas. 

 

c) Proibição de realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma 

aglomeração de pessoas em número superior a 10, exceto em funerais, onde podem 

estar presentes os familiares (artigos 18.º e 19.º do regime anexo à citada Resolução do 

Conselho de Ministros). 

 

16. As medidas gerais de desconfinamento podem ser consultadas em: 

“https://covid19estamoson.gov.pt/plano-desconfinamento-medidas-gerais/”. 

 

17. Alerta-se, ainda, para o teor do disposto no artigo 10.º do Anexo que integra a 

referida Resolução, onde se estabelecem “Regras de ocupação, permanência e 

distanciamento  físico”, ali, se prevendo, nomeadamente, que: 
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«1 - Em todos os locais onde são exercidas atividades de comércio e de serviços nos 

termos do presente regime,(…) devem ser observadas as seguintes regras de ocupação, 

permanência e distanciamento social: 

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação 

máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área; 

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre as 

pessoas, incluindo aquelas que estão efetivamente a adquirir o produto ou a receber o 

serviço, podendo, se necessário, determinar-se a não utilização de todos os postos de 

atendimento ou de prestação do serviço; 

(…) 

       (sublinhados e acentuados nossos) 

 

18. A título meramente informativo, deverá observar-se que, nos termos da referida 

Resolução são encerradas: “Termas e spas ou estabelecimentos afins, (…)” (Anexo 1, 

ponto 7 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020); 

 

19. Esclarecendo-se em “https://covid19estamoson.gov.pt/plano-desconfinamento-

medidas-gerais/desconfinamento-calendario/” que continuam fechadas/proibidas as 

instalações e estabelecimentos de “termas, piscinas (cobertas e ao ar livre), ginásios, 

spas, massagens”, no período de 04.05.2020, 18.05.2020 e 01.06.2020. 
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20. Em termos de regras laborais, estabelece-se que é obrigatória a adoção do regime de 

teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o 

permitam (artigo 4.º do regime anexo à citada Resolução do Conselho de Ministros). 

 

21. Na data de 30.04.202, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, veio, 

por sua vez, aprovar uma estratégia gradual de levantamento de medidas de 

confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, a qual, 

consta do anexo único ao referido ato normativo e, que dela faz parte integrante.  

  

22. Alerta-se para o facto de que, durante o período de vigência da situação de 

calamidade, os cidadãos e demais entidades privadas têm o dever geral de colaborar 

na prossecução dos fins da proteção civil, observando as disposições preventivas 

das leis e regulamentos, acatando ordens, instruções e conselhos dos órgãos e 

agentes responsáveis pela segurança interna e pela proteção civil e satisfazendo 

prontamente as solicitações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades 

competentes (artigo 6.º, n.º 1 da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual). 

(sublinhados nossos) 

 

24. De tudo quanto antecede, resulta à evidência, que o fundamento que subjazia à 

declaração do estado de emergência se mantém, ainda, com a atual declaração da 

situação de calamidade, a saber: a verificação de uma situação de calamidade pública, 

causada pela pandemia da doença COVID-19. 
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De facto,  

25. Vivemos uma situação real de exceção, que impõe a aplicação de medidas 

extraordinárias que garantam uma resposta capaz à doença COVID-19 que, não obstante 

o alívio das medidas entretanto adotadas, procurem mitigar o risco de se verificar um 

retrocesso na contenção da transmissão do vírus e a expansão da doença COVID-19. 

 

26. Evitar o risco de transmissão do vírus e a expansão da doença COVID-19, constitui 

uma responsabilidade social: de todos, nós. 

 

  

 III – Segurança na prática do Reiki 

 

 

26. O artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa estabelece que: «Todos têm 

direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover.» 

 

27. O direito à proteção da saúde é consagrado como direito fundamental, com a forte 

tutela da Constituição. 

 

28. Por outro lado e, em termos associativos, a exigência prevista no “Código 

Deontológico para Terapeutas de Reiki” de que a terapêutica deve ter sempre os 

padrões mais elevados de prática, requer, também, que se cumpram as mais 

elementares regras de segurança em termos de proteção da saúde. 
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29. Evitando-se, no caso da pandemia com que nos defrontamos, contactos de 

proximidade que possam potenciar eventuais riscos de contágio ou de propagação do 

vírus Covid-19. 

 

30. Tanto mais que, como é consabido, há pessoas especialmente vulneráveis ao 

contágio por COVID-19, por exemplo, idosos e pessoas com patologia crónica ou 

multimorbilidade (ex: doenças cardiovasculares, diabetes, doença respiratória crónica e 

hipertensão). 

 

31. A “NPTCR-01 - Norma Portuguesa da Prática da Terapia Complementar Reiki a 

clientes/utentes” prevê, sob o título de «Critérios de Performance», «Competências 

psicomotoras» que:  

«O terapeuta de Reiki deve ser capaz de: 

(…) 

4.Praticar em segurança e com as técnicas necessárias do método; 

(…) 

7. Verificação do bem-estar do cliente/utente geral e dar garantias auxílio em caso de 

necessidade; 

(acessível em: https://www.associacaoportuguesadereiki.com/?s=NPTCR-01+-

+Norma+Portuguesa+da+Pr%C3%A1tica+da+Terapia+Complementar+Reiki+a+cli

entes%2Futentes ). 
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32. Prevendo-se, também, no artigo 27.º do “Regulamento de Admissão e Exclusão dos 

Associados e Regime Disciplinar”, em sede de “Direitos, em especial, dos terapeutas e  

Mestres de Reiki” que: «É conferido ao praticante e Mestre de Reiki o direito de se 

recusar a prestar terapia Reiki, ou a adiá-la, se considerar que não estão reunidas as 

condições adequadas ou de segurança, para o fazer (…)» 

(sublinhados nossos) 

(em “https://www.associacaoportuguesadereiki.com/regulamento-admissao-exclusao-

dos-associados-regime-disciplinar/”). 

 

33. Perante a pandemia que enfrentamos a nível internacional, é inegável que a 

prevenção e a informação são as melhores armas para reduzir o risco de transmissão 

individual e de propagação do vírus na população. 

 

 

 

IV – CONCLUSÃO E ENTENDIMENTO DA CNETR: 

 

 

1. Face ao regime legal exposto e a tudo quanto antecede, constitui parecer da 

CNETR, salvo melhor e mais douto entendimento, que os praticantes de Reiki, 

associados, ou não, da “Monte Kurama – Associação Portuguesa de Reiki”, 

não devem reiniciar – com a declaração da situação de calamidade, no âmbito 
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da pandemia da doença COVID-19 - a sua atividade de prestação de serviços 

de reiki, a outrem. 

2. O Reiki não tem regulamentação legal em Portugal, pelo que, não existem 

normas específicas, concretamente aplicáveis à sua prática. 

3. Os seus praticantes, tal como a população em geral, estão vinculados ao 

dever cívico de recolhimento domiciliário, dando primazia às atividades, 

decisões e deslocações que não impliquem um contacto social alargado e, ao 

cumprimento dos deveres gerais estabelecidos pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril de 2020, que declarou a situação de 

calamidade, sem prejuízo de prorrogação ou modificação na medida em que a 

situação epidemiológica o justificar (conforme, ali, se prevê). 

4. Salienta-se, ainda, que a ignorância ou má interpretação da lei não justifica a 

falta do seu cumprimento nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas 

(artigo 6.º do Código Civil). 

 5. A desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades 

competentes, quando praticadas em situação de alerta, contingência ou 

calamidade, são sancionadas nos termos da lei penal e as respetivas penas são 

sempre agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo (n.º 4 do 

artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual). 

6. Por último, recomenda-se à comunidade associativa da “Monte Kurama – 

Associação Portuguesa de Reiki” que: 

a) Cumpram o dever de respeito pelas normas de distanciamento físico e, 

demais regras sanitárias, conforme orientações da autoridade de saúde; 
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b) Consultem e cumpram as normas de orientação da Direção Geral de Saúde 

(DGS); 

c) Deem preferência, em termos de informação, a fontes fidedignas, 

nomeadamente: à Direção Geral de Saúde, SNS 24 e Organização Mundial de 

Saúde. 

d) Consultem as orientações, nomeadamente, sobre “Reiki em tempo de 

emergência” constantes da página “on line” da Associação Portuguesa de 

Reiki, em https://www.associacaoportuguesadereiki.com/ 

 

 

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”, 

através do endereço eletrónico: info@montekurama.org 

 

Lisboa, 3 de maio de 2020 

 

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

A Entidade Decisora, 

Maria João Vitorino 

 


