Lisboa, 01 - 06 agosto 2023

JMJ Lisboa 2023
Instruções para a inscrição dos peregrinos
Bem-vindo(a) ao sistema de inscrição da JMJ LISBOA 2023!
Antes de iniciar o processo de inscrição, por favor leia atentamente
estas instruções.

1. Introdução
A inscrição dos peregrinos é feita em grupo. Cada grupo é
coordenado e representado por um responsável e por um vice
responsável, ambos obrigatoriamente maiores de idade. Para os
Bispos e para os Voluntários estão previstas inscrições individuais
específicas, em separado (ver módulos na página de inscrição
https://register.wyd-reg.org ou https://www.lisboa2023.org.
A faixa etária indicada para participar na JMJ Lisboa é dos 14 aos 30
anos 1 . A guarda de cada menor deve ser confiada a um adulto
considerado suficientemente maduro e responsável, com a devida
autorização por escrito dos pais ou do responsável legal do menor (a
cada adulto podem ser confiados até 10 participantes menores de idade,
no máximo). O documento para a autorização dos pais ou do
responsável legal está disponível para download na segunda fase da
As Conferências Episcopais e Movimentos, Associações e Comunidades podem, no
entanto, indicar outras faixas etárias para os jovens participantes da JMJ dentro da sua
organização
1
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inscrição Cada adulto responsável por menores deve fazer-se
acompanhar desta autorização durante todos os eventos da JMJ).

2. Inicio do procedimento de inscrição
No início do procedimento, o responsável do grupo terá de escolher
entre 2 tipos de inscrição disponíveis, consoante o número de
peregrinos a inscrever e as necessidades de organização do grupo:
A. Como grupo individual (para grupos
até 150 peregrinos, com as mesmas datas
de chegada e partida de Lisboa e a mesma
modalidade de inscrição).

B. Como macrogrupo (para grupos até
5000 peregrinos, que posteriormente
terão de ser divididos em subgrupos com
o máximo de 150 peregrinos cada, com as
mesmas datas de chegada e partida de
Lisboa e a mesma modalidade de
inscrição).

Uma vez iniciado o processo, a opção inicial entre os dois tipos de
inscrição (grupo individual ou macrogrupo) não poderá ser alterada.
O procedimento de inscrição tem duas fases: Fase 1 (formulário
azul) e Fase 2 (formulário verde dentro da área reservada).
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3. Fase 1 (formulário azul)
Os dois tipos de inscrição disponíveis (grupo individual/macrogrupo)
permitem a inscrição de grandes grupos organizados, de pequenos
grupos espontâneos e de peregrinos individuais. É, no entanto,
fortemente recomendado que grupos pequenos e peregrinos
individuais se juntem a grupos já organizados a nível paroquial,
diocesano ou outro.
Todas as organizações (Conferências Episcopais, Movimentos,
Associações e Comunidades, Dioceses e Paróquias), pequenos
grupos espontâneos e até peregrinos individuais que, por qualquer
motivo, não tenham conseguido juntar-se a um grupo, irão utilizar
esta primeira fase para demonstrar a sua intenção de participar na
JMJ e indicar o número previsto de participantes. Esta informação é
importante para que o Comité Organizador Local (COL) de Lisboa
possa equipar adequadamente as instalações dos locais de
acolhimento e dos eventos.
Está ainda contemplada a inscrição de grupos "internacionais",
compostos por peregrinos de diferentes países que desejam
participar juntos na JMJ.
A. Para os grupos individuais (ver
parágrafo 2) o formulário azul da Fase 1 é
breve. São solicitados ao responsável do
grupo apenas os dados necessários para
apresentar o grupo e para criar um acesso à
sua área reservada no sistema de inscrição.
Nesta
fase,
não
é
solicitada
qualquer contribuição.
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B.
Para os macro-grupos (ver parágrafo
2) o formulário azul da Fase 1 é mais longo,
dividindo-se em 4 secções. São solicitados ao
responsável do grupo apenas alguns dados
gerais, necessários para criar a conta do
macrogrupo no sistema e permitir ao COL de
Lisboa organizar e preparar melhor o
acolhimento destes peregrinos na JMJ.
Não é solicitada qualquer contribuição nesta
fase de inscrição.

Importante: uma vez que a criação da conta no sistema de inscrições
e todas as comunicações posteriores irão ocorrer via e-mail, é
fundamental que o responsável do grupo introduza corretamente o seu
endereço de e-mail e que verifique regularmente a sua caixa de correio
de modo a certificar-se de que as mensagens recebidas não são
arquivadas na pasta de spam.
Uma vez concluída a Fase 1 de
inscrição, o responsável do grupo
receberá

um

e-mail

com

instruções

para

confirmar

o

pedido de ativação da conta e
criar uma password de acesso.
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De seguida, após verificação e
validação pelo COL de Lisboa
(que poderá levar até um máximo
de 3 dias úteis), o responsável do
grupo receberá por e-mail um link
para aceder à respetiva área
reservada e iniciar a segunda fase
de inscrição.

4. Fase 2 – Funções da área reservada
A. Se o grupo foi inscrito como um grupo
individual, o responsável do grupo poderá
prosseguir diretamente para a segunda fase
de inscrição a partir da respetiva área
reservada. Para tal, terá de abrir o
formulário verde, onde deve confirmar os
dados inseridos inicialmente e adicionar
alguma
informação
mais
específica,
necessária para completar a inscrição do
grupo (ver parágrafo 5).
Na área reservada, o responsável do grupo
tem acesso ao código de grupo, o qual terá
de passar a ser indicado como referência em
todas as comunicações.
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B. Se o grupo foi inscrito como
macrogrupo, o responsável do grupo
terá à sua disposição uma área reservada
geral na qual terá, antes de mais, que
subdividir os peregrinos em diferentes
subgrupos. Cada subgrupo é composto
por um máximo de 150 peregrinos e tem
um responsável próprio, que pode ou não
coincidir
com
o
responsável
do
macrogrupo.
Cada subgrupo é caracterizado pela mesma
modalidade de participação na JMJ (mesmas
datas de chegada e partida, e mesmo
"pacote do peregrino").

O responsável do macrogrupo tem à sua disposição duas
possibilidades:
- criar um ou mais subgrupos para gerir com a sua própria
conta;
- criar mais subgrupos para gerir com contas independentes da
sua.
No primeiro caso, o responsável do macrogrupo vai gerir e finalizar a
segunda fase de inscrição dos subgrupos (preenche o formulário
verde, acompanha o progresso da inscrição, procede ao pagamento
das contribuições, etc.).
No segundo caso, o responsável do macrogrupo deverá indicar o
nome, apelidos completos e endereço de e-mail do responsável do
subgrupo, a quem será criada uma conta para aceder a área
reservada da Fase 2 e gerir a inscrição de forma independente
(preencher o formulário verde, acompanhar o progresso da inscrição,
proceder ao pagamento das contribuições, etc.).
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A ativação dos vários subgrupos pelo responsável do macrogrupo
pode ocorrer em tempos diferentes, à medida que for conseguindo
reunir os dados necessários.
Em todo o caso, a pessoa que gere a
inscrição do subgrupo terá de aceder
à área reservada da Fase 2 (idêntica à
do grupo individual), abrir o respetivo
formulário verde e confirmar os
dados inseridos inicialmente, bem
como adicionar um conjunto de
outras informações necessárias para
completar a inscrição do subgrupo
(ver parágrafo 5).
Na área reservada, o responsável pode também identificar o código
do (sub)grupo, que a partir desse momento terá de passar a ser
indicado como referência em todas as comunicações.
N.B.: O número total de participantes indicado pelo responsável do
macrogrupo (ou grupo individual) na fase 1 de inscrição deve ser o mais
preciso possível, mas não deixa de ser indicativo. Portanto, se durante a
fase 2 de inscrição se verificar que o número de peregrinos a inscrever é
inferior à estimativa inicial, é possível criar um menor número de
subgrupos e/ou inserir em cada subgrupo um menor número de
peregrinos.
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5. Fase 2 – Preenchimento do formulário verde
O formulário verde a preencher para completar a segunda fase de
inscrição é idêntico para todos, seja o responsável de grupo
individual, o responsável de subgrupo com conta idêntica à do
responsável de macrogrupo ou o responsável de subgrupo com
conta independente. Pode ser preenchido diretamente na área
reservada da Fase 2, clicando em "Preencher/Alterar formulário".
O responsável
todos

os

2

terá de inserir

dados

solicitados

(existem 9 secções a preencher,
mas

é

formulário

possível
como

guardar

o

"rascunho"

enquanto se reúnem todos os
elementos necessários).
Nesta segunda fase, também é
possível prosseguir a inscrição
como grupo “internacional".
Para facilitar a organização, serão
solicitados

alguns

dados

específicos relativos a sacerdotes,
pessoas

com

deficiência

e

peregrinos com necessidade de
visto para entrar em Portugal.
A pedido do responsável da área reservada, o COL pode criar uma segunda conta, de
emergência, em nome do vice responsável.
2
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Para cada menor presente no grupo, o responsável terá de fazer o
download do sistema do formulário de autorização específico para o
efeito, o qual deverá ser devidamente assinado pelos pais ou
responsável legal do menor.
O responsável do grupo terá ainda de escolher o "pacote do
peregrino" mais adequado às necessidades do grupo (com ou sem
alojamento, com ou sem alimentação, etc.), bem como proceder ao
pagamento

da

respetiva

contribuição

de

participação

por

transferência bancária ou cartão de crédito, conforme as indicações
fornecidas durante o processo de inscrição. Por decisão do COL de
Lisboa, será automaticamente aplicado um desconto de 10% aos
pagamentos efetuados até 31 de dezembro de 2022; posteriormente, este
desconto será de 5% para os pagamentos realizados até 15 de março de
2023.
Será também solicitada uma doação de 10 Euros por pessoa para o
Fundo de Solidariedade, de modo a permitir que jovens de países
mais desfavorecidos possam participar na JMJ.
Após ter completado o preenchimento do formulário com os dados
necessários e pago as contribuições para os pacotes, o responsável
de grupo deverá imprimir o voucher que terá de apresentar na
chegada a Lisboa, na área de check-in indicada no próprio voucher.
Deste modo, poderá receber os "Kits do Peregrino" de todos os
membros do seu grupo, juntamente com toda a documentação e o
suporte necessários para a participação do seu grupo na JMJ.
Quando o grupo tiver finalizado o pagamento das contribuições relativas
aos pacotes do peregrino, a sua inscrição será considerada concluída;
portanto, qualquer pedido de alteração dos dados inseridos deve ser
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efetuado através de um procedimento específico de "reabertura" do
formulário dentro da área reservada.
O COL de Lisboa fará o possível para atribuir a cada grupo individual
ou subgrupo o mesmo local de catequese e, no caso de pedido de
alojamento, o mesmo local de alojamento (ou na mesma zona).

EXEMPLOS DE INSCRIÇÕES:

A. Grupos pequenos (até 150 pessoas) independentes de outros grupos
Este tipo de inscrição pode ser usado livremente por diferentes organizadores:
não só grupos espontâneos, mas também, por exemplo, Conferências Episcopais
ou Movimentos e Associações com uma única delegação de não mais de 150
peregrinos.
Se os participantes selecionarem o mesmo “pacote do peregrino” e as mesmas
datas de chegada e partida de Lisboa, o responsável seleciona o procedimento
de inscrição para "grupos individuas" e preenche o formulário azul da Fase 1.
Posteriormente, pode prosseguir diretamente para a Fase 2 da inscrição,
preenchendo o formulário verde disponível na sua área reservada.

B. Grupos grandes (mais de 150 pessoas, até um máximo de 5.000)

Exemplo 1: Em novembro de 2022, o responsável da Diocese X decide informar
que cerca de 4.000 pessoas da sua diocese, organizadas em grupos paroquiais,
pretendem participar na JMJ. Para tal, seleciona o procedimento de inscrição para
“macrogrupos” e preenche o respetivo formulário azul da Fase 1.
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Nesta fase, o responsável da diocese apenas terá de recolher alguma informação
mínima relativa aos grupos paroquiais (nome, apelidos completos e e-mail do
responsável). Posteriormente, através da área reservada do macrogrupo, pode
criar para cada um deles uma conta de subgrupo e, assim, ativar um
procedimento que permitirá a cada subgrupo completar de forma independente
a fase 2 da inscrição (formulário verde), respeitando o limite máximo de 150
peregrinos por subgrupo.
O

responsável

do

macrogrupo

pode

também

optar

por

assumir

a

responsabilidade de um ou mais subgrupos, criando-os com a sua própria conta.
Por se tratar de grupos da mesma diocese, é aconselhável atribuir aos subgrupos
nomes facilmente relacionáveis (por ex.: Diocese X 01, Diocese X 02, etc.).

Exemplo 2: Uma grande Conferência Episcopal, que prevê a participação de
20.000 pessoas do seu próprio país, identifica 4 responsáveis gerais. Cada um
deles, seleciona o procedimento de inscrição para “macrogrupos” e preenche o
formulário azul da Fase 1 para inscrever um macrogrupo de 5.000 pessoas
(preferencialmente, atribuindo aos grupos nomes facilmente relacionáveis, por
ex.: CEA 01, CEA 02, CEA 03 e CEA 04).
Cada um destes macrogrupos terá então de ser dividido em subgrupos (por
exemplo, pertencentes a diferentes dioceses ou mesmo a diferentes agregações
de leigos).
O responsável de cada macrogrupo poderá assim proceder como indicado
anteriomente: recolher informação mínima sobre esses grupos (nome,
sobrenome completo e e-mail do responsável) e ativar para cada um deles um
procedimento autónomo para proceder à fase 2 de inscrição (formulário verde),
respeitando o limite máximo de 150 peregrinos. Em alternativa, o responsável de
cada macrogrupo pode decidir assumir a responsabilidade por um ou mais
subgrupos, criando-os com sua própria conta.
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No caso de subgrupos diferentes da mesma diocese, é aconselhável usar nomes
facilmente relacionáveis com a diocese (por ex.: Diocese X 01, Diocese X 02, etc.).
Exemplo 3 O responsável por um movimento, associação ou comunidade
internacional deseja comunicar a participação de 1.500 peregrinos de diferentes
países. Para tal, escolhe o procedimento de inscrição para “macrogrupos” e
preenche o formulário azul da Fase 1, selecionando a opção "internacional" no
campo "País".
À semelhança dos dois exemplos anteriores, o responsável do macrogrupo terá
então de identificar os responsáveis dos diferentes subgrupos e ativar, para cada
um deles, uma conta. Cada responsável de subgrupo prossegue de forma
independente para a fase 2 da inscrição, respeitando o limite de 150 participantes
por subgrupo. Em alternativa, pode optar por assumir a responsabilidade por
um ou mais subgrupos, criando-os com a sua própria conta.
Cada subgrupo pode livremente caracterizar-se como grupo nacional ou
internacional, selecionando a opção adequada no campo "País". Mais uma vez,
para identificar subgrupos como pertencentes ao mesmo movimento ou
associação, é recomendável usar nomes relacionáveis (por ex.: FIAC 01, FIAC 02,
etc.).
N.B. Para participar na catequese, cada subgrupo internacional deve indicar o
idioma comum à maioria dos participantes; da mesma forma, uma vez que
apenas será possível selecionar uma única data de chegada e partida, o
subgrupo deve indicar a data válida para a maioria dos participantes (é
recomendável que as datas de chegada e de partidas dos peregrinos do mesmo
subgrupo sejam o mais homogéneas possível).
Obviamente, Movimentos, Associações e Comunidades internacionais também
poderão optar por envolver os seus grupos no âmbito da organização do
respetivo país, diocese ou paróquia.
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