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A perspetiva de Reiki em Portugal 

O método de Reiki, principalmente com a vertente do Reiki Usui e de Reiki Essencial, 

chegaram a Portugal pelos anos 80. Ao longo do tempo várias perspetivas foram sendo assumidas, 

mas mantendo uma linha muito próxima ao ensino que foi levado para os Estados Unidos pela 

Mestre Hawayo Takata nos anos 70. 

Em 2008, a 2 de Outubro, foi fundada a Associação Portuguesa de Reiki, com o objetivo 

de apoiar no esclarecimento, unificar as escolas num entendimento comum, assim como promover 

a prática do voluntariado. 

Ao longo dos 13 anos da sua existência, a Associação foi estabelecendo motivações para 

praticar Reiki e um apoio em vários pontos de Portugal Continental e Ilhas. 

Sendo a prática de Reiki também cada vez mais presente como profissão, ou segunda 

profissão para alguns terapeutas e Mestres de Reiki, a Associação Portuguesa de Reiki pretende 

auxiliar no esclarecimento da sua legalidade. Neste documento, abordaremos alguns requerimentos 

para o ato profissional, sendo que devem ser pedir informações específicas, caso a caso, às finanças, 

segurança social e município. 

Querendo reforçar a importância da nossa prática a nível nacional e para que nos possamos 

enquadrar corretamente, foi também feito um pedido ao INE de esclarecimento sobre a 

possibilidade de uma revisão do CAE onde pudéssemos ser contemplados, ao que só será possível 

perante o reconhecimento da prática: 

Agradecemos o seu pedido n.º PED-354917499. 

Em resposta ao solicitado informa-se o seguinte: 

A Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, é uma classificação para fins 

estatísticos, está harmonizada com a NACE (Nomenclatura da Atividades da União 

Europeia) e CITA/ISIC (Classificação de Atividades das Nações Unidas), a 

revisão/atualização da CAE só ocorrem quando as ocorrem revisões/atualizações da 

NACE e/ou CITA/ISIC., está decorrer a nível do EUROSTAT estudo sobre a 

necessidade de atualização/revisão da NACE; 

- Informa-se que a comparticipação de terapias não convencionais não está dependente 

da existência de uma subclasse especifica, mas sim do reconhecimento dessas terapias 

pelas entidades competentes, como foi o caso das terapias reconhecidas pela Lei 
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71/2013 e poderá obter informações sobre este assunto junto da ACSS (Administração 

Central do Sistema de Saúde, IP). 

Assim, quanto mais nos responsabilizarmos e credibilizarmos a prática, seguindo os códigos 

de ética e um profissionalismo exemplar, mais possibilidades teremos de um justo reconhecimento 

futuro para todos. 

Queremos agradecer o constante apoio dos nossos associados para que estes objetivos sejam 

cumpridos, assim como pela sua prática, mantendo a missão que o Mestre Usui nos legou “A missão 

do Usui Reiki Ryoho é guiar para uma vida pacífica e feliz, curar os outros, melhorar a sua felicidade 

e a nossa”. 

Para os que ainda não são associados, podem fazê-lo através do nosso site 

www.associacaoportuguesadereiki.com preenchendo o formulário de inscrição e seguindo todos os 

passos indicados. 

A todos, votos de dias felizes, com harmonia e sabedoria em toda a prática. 

 

João Magalhães 
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Trabalhar como terapeuta 

Na Assembleia Geral de 14 de Outubro de 2018 os associados aprovaram um enquadramento para 

o Terapeuta de Reiki. Assim, no ponto 2A encontra-se: 

O que é um Terapeuta de Reiki – É um praticante de reiki que cumpriu a aprendizagem 

dos três níveis, que podem ser identificados como shoden, okuden e shinpiden, 

dependendo do sistema de aprendizagem. Realizou o seu percurso ao longo de, pelo 

menos, 18 meses assim como realizou práticas como o voluntariado para aferir a sua 

técnica terapêutica. Foi sintonizado presencialmente, individualmente e cumpre a 

filosofia de vida da prática de Reiki. Segue o código deontológico da Associação 

Portuguesa de Reiki. Sendo submetido a votação foi aprovado por unanimidade. 

 

Assim, recomendamos que o praticante de Reiki se considere um terapeuta, quando tiver 

percorrido os três níveis de Reiki que demonstram a totalidade da aprendizagem dentro do método. 

Esta aprendizagem, deve ter pelo menos 18 meses, assim como ter sido sintonizado 

presencialmente. Outro pormenor importante é o cumprimento dos cinco princípios que é o código 

de ética fundamental para qualquer praticante. 

 Além disto, recomendamos ainda que o praticante observe o Código Deontológico e a 

Norma NPTC-01 da Associação Portuguesa de Reiki. 

O voluntariado como forma de prática e vivência da prática 

Uma forma do praticante de Reiki poder apresentar-se com as melhores competências 

profissionais dentro da prática de Reiki, como terapeuta, é além do seu curso com 

acompanhamento, ao longo do tempo e de sintonizações presenciais, adquirir experiência através 

do voluntariado. 

Também esta prática deve ser feita com tanto cuidado quanto uma consulta de Reiki, assim 

como empenho e dedicação. O seguimento de um percurso terapêutico com os seus utentes e a 

experiência dos mais diversos casos, ajudam o praticante a ganhar experiência real para a 

consolidação da sua futura profissão. 
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Vários núcleos da Associação Portuguesa de Reiki oferecem voluntariado, no local ou em 

instituições, pelo que é uma forma de o realizar tendo acompanhamento. 

O enquadramento nas finanças 

Para termos um esclarecimento bem fundamentado, foi pedido ao INE, através do pedido 

PED-510138104, a indicação do nosso enquadramento na tabela de atividades do CIRS: 

As questões relativas ao enquadramento de atividades na tabela de atividades do CIRS, 

devem ser colocadas à Autoridade Tributária (Finanças);  

O INE responde a questões de enquadramento de atividades na CAE-Rev.3 

(Classificação Portuguesa da Atividades Económicas-Revisão 3);  

A atividade de terapias de Reiki se forem terapias da área da saúde, 

realizadas/executadas por profissional de saúde legalmente reconhecido enquadra-se na 

subclasse CAE-Rev.3 – 86906, se não forem terapias da área da saúde e não forem 

efetuadas por profissional de saúde legalmente reconhecidos enquadra-se na 

subclasse CAE-Rev.3 – 96040; 

Assim, segundo as finanças, o CIRS que pode ser escolhido será o código 1519 – Outros 

prestadores de serviços.  
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Trabalhar como Mestre de Reiki 

Na Assembleia Geral de 14 de Outubro de 2018 os associados aprovaram um enquadramento para 

o Mestre de Reiki. Assim, no ponto 2B encontra-se: 

 

O que é um Mestre de Reiki – É um praticante de Reiki que cumpriu todos os níveis de 

ensino ao longo de um período de tempo de pelo menos 28 meses, tendo também prática 

terapêutica quer ao nível voluntário quer ao nível profissional/profissionalizante. É um 

praticante de Reiki que obteve todos os seus níveis base através de um ensino presencial, 

individual e que foca a partilha do seu saber nos ensinamentos de Reiki, conforme 

transmitidos pelo Mestre fundador Mikao Usui e também pelos Mestres Hayashi e 

Takata. Segue os cinco princípios da filosofia de vida da prática de Reiki. Segue o 

código deontológico da Associação Portuguesa de Reiki. Sendo submetido a votação foi 

aprovado por unanimidade. 

E no ponto 2C, podemos encontrar a descrição da aprendizagem: 

A aprendizagem do método de Reiki pode ser feito em vários níveis segundo os diferentes 

sistemas que existem. Os sistemas de via tradicional têm quatro níveis distintos onde no 

primeiro o praticante aprende a aplicar Reiki em si, nos familiares e amigos. No nível 2 

aprende os três símbolos de Reiki e desenvolve a prática do voluntariado. No nível 3 

realiza um trabalho aprofundado de desenvolvimento pessoal e é abordada a perspetiva 

profissional como terapeuta. No último nível aprende a ensinar outros e a transmitir a 

sintonização. Em todos os níveis são observados os preceitos, onde estão incluídos os 

cinco princípios. Nos sistemas de origem Essencial, existem na maioria das escolas três 

níveis, onde no último é ensinado o aspeto terapêutico profissional e o ensinar a ensinar. 

Dependerá do Mestre a opção de o fazer. Compreendemos através das necessidades que 

muitos praticantes apresentam, que o ensino de Reiki deve ser feito ao longo do tempo e 

com acompanhamento, ou seja, com aulas diferenciadas, que apoiam o aluno no 

desenvolvimento da sua prática e de todos os conceitos profundos que estão contidos nos 

ensinamentos que o Mestre Usui nos deixou. O ensino de Reiki deve ser feito 

preferencialmente e como base, de forma presencial. A aprendizagem à distância poderá 

ser uma opção para quem já aprendeu todos os níveis e pretende estar em contacto com 

outro mestre e os seus ensinamentos, sem ter a possibilidade de o fazer no local. 



 

A prática profissional de Reiki em Portugal - Um Guia de Apoio  

 
7 

Advertimos para os cuidados das sintonizações à distância pois nem o Mestre está a 

observar o aluno, nem o aluno o Mestre, o que em caso de alguma dificuldade não há 

possibilidade de auxílio. O ensino de Reiki deve estar fundado no método de Reiki e nos 

ensinamentos dos Mestres Usui, Hayashi e Takata. Reiki não implica crenças religiosas 

ou espiritualismo, pelo que acrescentar esses pormenores poderá induzir em erro o 

praticante. A crença é própria do indivíduo, não do método. A duração de ensino da 

prática de Reiki é recomendada que seja ao longo de pelo menos vinte e oito meses, 

desde o início do primeiro nível ao final do último nível. Mesmo a pessoa tendo 

sensibilidade energética, sendo um profissional que esteja licenciado na área da saúde, a 

aprendizagem do método de Reiki é vivencial e requer prática. Sem prática não há 

aprendizagem e crescimento pessoal. Como o Mestre Usui indicava logo ao início dos 

seus preceitos “Os ensinamentos para a tua evolução”. No ensino e aprendizagem de 

Reiki devemos sempre promover a mudança de consciência através da filosofia de vida, 

respeitando todos os praticantes, respeitando todos os seres vivos. Sendo submetido a 

votação foi aprovado por unanimidade. 

O enquadramento nas finanças 

Para termos um esclarecimento bem fundamentado, foi pedido ao INE, a indicação do nosso 

enquadramento na tabela de atividades do CIRS: 

A atividade formador/professor de Reiki enquadra-se na subclasse CAE-Rev.3 – 

85593; A atividade de formação profissional na área do Reiki enquadra-se na 

subclasse CAE-Rev.3 – 85591. 

De acordo com as Finanças, Mestre de Reiki (educação não formal) – Trata-se de uma atividade não 

reconhecida oficialmente. É então uma atividade sujeita a IVA e não reúne as condições para a 

isenção nos termos do artigo 9º do CIVA. Também as finanças indicam que se poderá enquadrar no 

Cód. 85520 – Ensino de atividades culturais (Código CAE). Definição (ensino sem atribuição de 

diploma profissional nem qualquer grau académico). Tratando-se de uma atividade que se pode 

classificar como de “simples prestação de serviços não especificados”, poderá, em alternativa 

coletar-se pela atividade prevista na lista anexa ao código do IRS, com o código 1519 – Outros 

prestadores de serviços. 
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O que fazer para trabalhar 
profissionalmente 

Estes são meros conselhos que damos, pelo que deves sempre ter em conta a legalidade. 

Pelo que procurares informações junto a uma repartição de finanças, à segurança social e ao teu 

município, para o caso de abrires um espaço, é sempre recomendável. 

 Assim, caso queiras ser terapeuta ou Mestre de Reiki, associa-te para poderes ter acesso a 

informação, fundamentação da prática e um apoio deontológico. 

 Como terapeuta de Reiki: 

1. Observa o teu tempo de prática e de vivência. Recorda-te que cuidar de pessoas, cultivar 

empatia e compaixão de forma harmoniosa é algo que requer tempo e confronto com os 

desafios pessoais; 

2. Mantém sempre o teu autocuidado físico, emocional, mental e energético; 

3. Atualiza-te na prática e no atendimento; 

4. Se utilizares técnicas complementares à prática de Reiki, indica explicitamente que o vais 

fazer e pede autorização; 

5. Indica sempre onde vais tocar ou onde colocarás as mãos e a distância do corpo, cumprindo 

o código deontológico; 

6. Sê compassivo; 

7. Coleta-te nas finanças e na segurança social, informando-te corretamente das obrigações; 

8. Escolhe um espaço acolhedor para a prática; 

9. Cobra o teu valor justo e nos casos sem possibilidades financeiras, auxilia com a tua doação; 

10. Mantém o teu espaço limpo e cuidado; 

11. Se for um espaço que acolha outras terapias tem sempre o cuidado de o limpar 

energeticamente antes e depois; 

12. Respeita aqueles que te acolhem; 

13. Honra sempre a prática de Reiki e os ensinamentos do Mestre Usui, tu és o rosto do Reiki. 

 

Como Mestre de Reiki: 

1. Para ensinar é preciso também saber cuidar, por isso podes não querer ser terapeuta, mas 

pelo menos a prática de voluntariado é necessária para que possas explicar corretamente 

aos alunos como cuidar dos outros; 
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2. Leva o teu tempo para solidificares os teus conhecimentos. Experimenta com amigos ou 

familiares um curso para validares a tua forma de ensino; 

3. Atualiza-te sempre sobre a história e o método de Reiki, pois vamos sempre descobrindo 

algo de muito importante e assim todos falamos a uma só voz, mas cada um com o seu 

próprio timbre; 

4. Respeita os teus colegas Mestres de Reiki e compreende as escolhas de cada um; 

5. Acompanha os teus alunos e ajuda-os progressivamente; 

6. Ensina Reiki. Tudo o  que seja complementar coloca-o de uma forma muito explícita como 

sendo complementar; 

7. Está presente para eles, mas também presente para a tua própria vivência; 

8. Ensina ao longo do tempo e conduz para “uma vida pacífica e feliz”; 

9. Auxilia os alunos a conhecerem-se e a cuidarem-se, nesta “Arte Secreta de Convidar a 

Felicidade”; 

10. Coleta-te nas finanças e na segurança social, verifica as tuas responsabilidades; 

11. Mantém sempre os teus níveis energéticos, físico, mental e emocional em bom estado; 

12. Observa o teu valor justo e nos casos necessários apoia com a doação. 

 

 

Para qualquer questão, fica à vontade para nos enviar um email – info@montekurama.org ou 

joaomagalhaes@montekurama.org 

 

 

 

 

 

 


