
Protocolo de colaboração entre a EUROPACOLON PORTUGAL – ASSOCIAÇÃO DE LUTA 

CONTRA O CANCRO DO INTESTINO e a ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI 

 

PRIMEIRO OUTORGANTE, EUROPACOLON PORTUGAL – ASSOCIAÇÃO DE LUTA CONTRA O 

CANCRO DO INTESTINO, Instituição particular de solidariedade social, com sede na Estrada 

Interior da Circunvalação, nº 6657, 1º andar, sala nº 145, 4200-177 Porto, com o NIF 

507754395, adiante designada como EUROPACOLON.  

SEGUNDO OUTORGANTE, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI, com sede na Praceta João 

Oliveira, loja 4c – Falagueira, Amadora. 

 

Considerando que: 

1. A EUROPACOLON, é uma associação de Luta Contra o Cancro do Intestino, sem fins 

lucrativos, que apresenta como objetivos principais: a prevenção do cancro colo-rectal 

e o apoio aos pacientes e seus familiares ou cuidadores em todas as fases da doença 

oncológica; 

2. A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI, é uma associação sem fins lucrativos que visa 

o esclarecimento sobre o Reiki e o apoio a praticantes, mestres e terapeutas de Reiki, 

bem como, o desenvolvimento de uma forte ação social na forma de voluntariado em 

formação e terapia complementar Reiki em instituições oficiais e outras. 

3. Que é intenção das partes celebrarem um protocolo de colaboração mútua que traga 

benefícios a ambas e que permita aos associados das duas associações, o acesso aos 

serviços prestados pelo Primeiro e Segundo Outorgante. É livremente celebrado o 

presente Protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula Primeira 

a) A EUROPACOLON compromete-se a disponibilizar os seus serviços* aos beneficiários 

da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI com patologia do cancro colo retal. 

 

b) Oferta da inscrição aos sócios da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI que manifestem 

interesse na inscrição como sócio da EUROPACOLON. 

 

c) Todos os inscritos poderão beneficiar dos protocolos** já estabelecidos pela 

EUROPACOLON com outras entidades. 

 

d) A EUROPACOLON compromete-se a divulgar os serviços da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 

DE REIKI através da sua base de dados (neswletter), página da internet e facebook. 

 



 

 

Cláusula segunda 

a) A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI estaria na disposição de ministrar uma 

palestra/workshop sobre os benefícios do Reiki em doentes com cancro. 

 

b) A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI compromete-se, no âmbito da iniciativa “Ser e 

Viver, Reiki na Oncologia” a ceder voluntários para a prática do Reiki em pacientes 

com cancro colo-retal em sessões regulares, que serão definidas pelo paciente, pelo 

voluntário e pela EUROPACOLON podendo ser realizadas nas nossas instalações ou nos 

núcleos da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI, havendo sempre a possibilidade de a 

EUROPACOLON monitorizar, em qualquer uma das fases, este processo. 

 

c) A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI disponibilizará uma lista de terapeutas de Reiki 

e responsabiliza-se previamente pelas competências técnicas e científicas de 

intervenção destes terapeutas. À EUROPACOLON reserva-se o direito de realizar uma 

entrevista prévia de aprovação dos voluntários disponibilizados pela ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DE REIKI. 

 

d) A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI deverá disponibilizar, também, a respetiva 

tabela de preços com vantagens comerciais para que todos os associados da 

EUROPACOLON, não pacientes, possam ter facilidades de acesso aos Vossos serviços. 

 

 

Porto, 6 de Maio de 2013 


