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Fundação JMJ Lisboa 2023 NIF 591 001 420 Mosteiro de S.Vicente de Fora, Campo de Santa Clara, 1100-472 Lisboa 

INSCRIÇÃO NA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023 

REGULAMENTO PARA AS CONTRIBUIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

I. CONDIÇÕES GERAIS 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um evento religioso promovido pela 
Igreja Católica, sem qualquer finalidade comercial, pelo que não tem os mesmos 
princípios organizativos dos eventos desportivos ou musicais. 

No quadro geral do sistema de inscrição, os peregrinos que comuniquem a sua 
intenção de participar na JMJ também se comprometem a apoiar a organização 
deste evento religioso e, deste modo, aceitam pagar uma contribuição de 
participação. Durante o processo de inscrição, os peregrinos terão ainda a 
oportunidade de fazer uma doação para o Fundo de Solidariedade, cujo objetivo 
é o de cobrir os custos de participação dos jovens provenientes de países mais 
desfavorecidos permitindo que participem no encontro, ampliando assim a 
dimensão internacional da JMJ 

Existem diferentes níveis de contribuição estabelecidos pelo Comité Organizador 
da JMJ Lisboa 2023 e aprovados pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. 
Em troca da contribuição de participação, os peregrinos e os voluntários inscritos 
têm acesso a diversos serviços e materiais (chamados "pacotes"). O Comité 
Organizador Local da JMJ Lisboa definiu três modalidades diferentes de 
participação, com diferentes "pacotes", atendendo às diferentes necessidades 
dos grupos de peregrinos. O valor das contribuições correspondentes foi fixado 
em euros. 

Cada grupo de peregrinos pode inscrever-se na JMJ Lisboa preenchendo o 
formulário disponível na página oficial https://register.wyd-reg.org ou 
https://www.lisboa2023.org . Após escolher um dos "pacotes" previstos na 
modalidade de participação que selecionou, poderá então proceder ao 
pagamento da contribuição. Os peregrinos também são convidados a fazer uma 
doação voluntária para o Fundo de Solidariedade. Ambos os pagamentos são 
realizados pelo responsável do grupo.  
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De seguida, apresentam-se as diferentes modalidades de inscrição e respetivos 
pacotes, que se distinguem entre si pela duração da permanência em Lisboa e 
pelos serviços incluídos. 

 

MODALIDADE A – PARTICIPAÇÃO COMPLETA, DE 01/08/2023 A 06/08/2023 

 

1-PACOTE A1: inclui alojamento, alimentação, transporte, seguro e kit do 
peregrino desde a noite de 31 de julho (jantar incluído) até à manhã de 7 de 
agosto (pequeno-almoço incluído). 

Também será possível pedir o prolongamento dos serviços por mais um dia 
(30 de julho ou 8 de agosto), escolhendo entre os seguintes pacotes: 

PACOTE A1+ (30 jul): inclui os serviços mencionados, desde a noite de 30 de 
julho (jantar incluído) à manhã de 7 de agosto (pequeno-almoço incluído). 

PACOTE A1+ (8 ago): inclui os serviços mencionados, desde a noite de 31 de 
julho (jantar incluído) à manhã de 8 de agosto (pequeno-almoço incluído). 

 

2-PACOTE A2: inclui alimentação, transporte, seguro e kit do peregrino, 
desde o jantar de 31 de julho ao jantar de 6 de agosto. 

 

3-PACOTE A3: inclui alojamento, transporte, seguro e kit do peregrino, desde 
a noite de 31 de julho à manhã de 7 de agosto. 

Também será possível pedir o prolongamento dos serviços por mais um dia 
(30 de julho ou 8 de agosto), escolhendo entre os seguintes pacotes: 

PACOTE A3+ (30 jul): inclui os serviços mencionados, desde a noite de 30 de 
julho à manhã de 7 de agosto. 

PACOTE A3+ (8 ago): inclui os serviços mencionados, desde a noite de 31 de 
julho à manhã de 8 de agosto. 

 



 XXXVII JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

 

Lisboa, 01 - 06 agosto 2023 

 

 

 
3 

Comité Organizador Local 
Rua do Grilo, 84 – 1950-146 Lisboa 
E-mail: geral@lisboa2023.org 

M
Ó

D
U

LO
 PE R

EG
R

IN
O

S 

Fundação JMJ Lisboa 2023 NIF 591 001 420 Mosteiro de S.Vicente de Fora, Campo de Santa Clara, 1100-472 Lisboa 

4-PACOTE A4: inclui transporte, seguro e kit do peregrino, desde a manhã de 
1 de agosto até à noite de 6 de agosto. 

MODALIDADE B – FIM DE SEMANA, de 04/08/2023 A 06/08/2023: 

 

1-PACOTE B1: inclui alojamento, alimentação, transporte, seguro e kit do 
peregrino, desde a noite de 4 de agosto (jantar incluído) até à manhã de 7 de 
agosto (pequeno-almoço incluído). 

Também será possível pedir o prolongamento dos serviços por mais um dia 
(8 de agosto), escolhendo o seguinte pacote: 

PACOTE B1+: inclui os serviços mencionados, desde a noite de 4 de agosto 
(jantar incluído) até à manhã de 8 de agosto (pequeno-almoço incluído). 

 

2-PACOTE B2: inclui alimentação, transporte, seguro e kit do peregrino, 
desde o jantar de 4 de agosto ao jantar de 6 de agosto. 

 

 

MODALIDADE C – VIGÍLIA E MISSA FINAL, de 05/08/2023 a 06/08/2023: 

 

1-PACOTE C1: inclui transporte, seguro e kit do peregrino. 

2-PACOTE C2: inclui piquenique vigília, transporte, seguro e kit do peregrino, 
do almoço de 5 de agosto ao almoço de 6 de agosto. 

 

 

II. CUSTO 

A participação dos peregrinos na JMJ é gratuita, o que significa que cada pessoa 
pode participar livremente nos eventos centrais (Missa de Abertura, Acolhimento 
do Papa, Via Sacra, Vigília com o Santo Padre e Missa Final). Para peregrinos não 
inscritos, estarão disponíveis setores específicos. No entanto, por razões 
logísticas e de segurança, e também para ajudar a cobrir os custos organizativos, 
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todos os interessados são convidados a inscreverem-se na JMJ e a pagar a 
contribuição de participação. São ainda convidados a contribuir voluntariamente 
para o Fundo de Solidariedade, num gesto de solidariedade para com muitos 
outros jovens com menos possibilidades que desejam participar na JMJ. 

 

 

III. CONTRIBUIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Na tabela abaixo apresentam-se as diferentes contribuições de participação que 
serão pedidas aos participantes para cobrir as suas despesas durante a JMJ, com 
base no "pacote" escolhido. A todos os pagamentos efetuados até dia 31 de 
dezembro, será aplicado automaticamente um desconto de 10%. 
Posteriormente, os pagamentos efetuados até dia 15 de março usufruem ainda 
de um desconto automático de 5%. 

 

Tabela de contribuições de participação 

Pacote A1 A1+ 
(30jul) 

A1+ 
(8ago) A2 A3 A3+ 

(30jul) 
A3+ 

(8ago) A4 B1 B1+ B2 C1 C2 

Valor 
(Eur) 235 255 255 205 180 215 215 95 125 140 100 50 60 

 

 

IV. CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS PARA O FUNDO DE SOLIDARIEDADE 

Além das contribuições de participação indicadas acima, os participantes da JMJ 
são convidados a contribuir para o Fundo de Solidariedade com um donativo 
voluntário de pelo menos 10 euros por pessoa (este fundo permitirá financiar a 
participação na JMJ de muitos jovens de países mais desfavorecidos, ampliando 
a dimensão social e internacional do evento). Os grupos portugueses pagarão 
essas doações ao Comité Organizador de Lisboa; os grupos de outros países 
pagarão as doações ao Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. 
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N.B. Quaisquer valores remanescentes deste Fundo serão posteriormente 
alocados a outros projetos relacionados com a JMJ 

V. ALOJAMENTO 

Os participantes que escolham um pacote com alojamento incluído receberão da 
organização da JMJ um "alojamento simples", ou seja, alojamento em escolas, 
centros desportivos públicos, paróquias ou em casas de família. Cada 
participante deve trazer um saco-cama (saco de dormir) e um colchonete (de 
viagem). 

Os grupos de participantes que optarem por um pacote sem alojamento incluído, 
terão de organizar-se da maneira que melhor se adapte às suas necessidades.  

Na noite de 05 para 06 de agosto de 2023, após a Vigília, todos os peregrinos 
pernoitarão ao ar livre no local da celebração. Também aqui, cada participante 
deverá levar consigo um saco-cama (saco de dormir) e um colchonete (de 
viagem). 

 

 

VI. PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PARA O PAGAMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES E DAS DOAÇÕES 

Para efetuar o pagamento das contribuições de participação e das doações ao 
Fundo de Solidariedade, o responsável do grupo deve primeiro registar o grupo 
no site oficial https://register.wyd-reg.org ou https://www.lisboa2023.org, 
inserindo os seus dados pessoais e algumas informações sobre o grupo. 
Receberá de seguida um email com instruções para confirmar o pedido de 
ativação da conta e criar uma password de acesso à área reservada. Depois de 
aceder à área reservada, o responsável do grupo deverá seguir o procedimento 
estabelecido, quer para completar a inscrição do seu grupo na JMJ, quer para 
efetuar o pagamento da contribuição de participação e do Fundo de 
Solidariedade. 

Apresentam-se de seguida as etapas do procedimento de pagamento das 
contribuições de participação e das doações para o Fundo de Solidariedade: 
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1. O responsável do grupo terá de especificar o número de participantes e o tipo 
de pacote escolhido, do qual dependerá o valor da contribuição a pagar (os 
valores das várias contribuições constam da tabela do ponto III deste 
documento). Na sua área reservada, o responsável também poderá encontrar 
informação sobre os descontos disponíveis com base na data de pagamento. 
Terá também de informar acerca do valor total da doação para o Fundo de 
Solidariedade a ser pago pelo grupo (o sistema de inscrições indica 
automaticamente o valor mínimo sugerido de 10 euros por cada participante, 
sendo que este valor pode ser alterado pelo responsável). 

2. Depois de inserir todos os dados, e antes de avançar para o pagamento, o 
responsável do grupo verá na sua área reservada um resumo de todos os 
detalhes, quer da contribuição de participação quer das doações para o Fundo 
de Solidariedade, que deverá confirmar.  

3. Uma vez que se inicie o processo de pagamento, o responsável deverá escolher 
se quer pagar em uma ou duas prestações:  

- A opção de pagamento numa prestação única só fica disponível quando a 
inscrição do grupo estiver em estado “completo”, uma vez que após o 
pagamento não será possível proceder a qualquer alteração dos dados do 
grupo. O eventual desconto em vigor à data do pagamento será aplicado ao 
valor da contribuição de participação devida ao grupo.  

- No caso de pagamento em duas prestações, o responsável do grupo poderá 
escolher a percentagem do valor total da contribuição de participação que 
pretende pagar na primeira prestação, de um mínimo de 25% até um 
máximo de 75%. A primeira prestação poderá ser paga ainda antes do grupo 
se encontrar no estado “completo” (estado”rascunho”); segunda prestação 
poderá ser paga apenas quando a inscrição se encontrar em estado 
“completo”. Só após o pagamento da inscrição será considerada completa e, 
portanto, não será possível alterar os dados do grupo. Será aplicado o 
desconto sobre a contribuição de participação que possa estar em vigor à 
data do pagamento, automaticamente, seja na primeira ou na segunda 
prestação. 
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4. Uma vez definido o número de prestações, o responsável do grupo deverá 
indicar se pretende proceder ao pagamento com cartão de crédito ou por 
transferência bancária: 

-  No caso de pagamento com cartão de crédito (Visa ou Mastercard), devem-
se preencher os campos na interface de pagamento e depois clicar em 
‘Pagar’. Os pagamentos com cartão de crédito, se bem-sucedidos, são 
automaticamente validados. Existe a possibilidade de pagar a contribuição 
de participação e a doação para o Fundo de Solidariedade numa única 
transação. O valor será automaticamente dividido pelos dois destinos (split 
payment). No entanto, será sempre possível efetuar uma doação ao Fundo 
de Solidariedade através desta interface, que irá estar sempre disponível 
dentro da área reservada do grupo. 

-  No caso de pagamento por transferência bancária, o responsável encontrará 
na sua área reservada um IBAN específico, “descartável”, para ser utilizado 
exclusivamente nesse pagamento. O responsável terá a possibilidade de 
efetuar a contribuição de participação e o contributo para o Fundo de 
Solidariedade através de uma única transferência. O valor será 
automaticamente dividido pelos dois destinos (split payment). No entanto, 
será sempre possível efetuar uma doação ao Fundo de Solidariedade através 
desta interface, que irá estar sempre disponível dentro da área reservada do 
grupo. Se o pagamento for bem-sucedido, este será validado apenas quando 
se encontrar disponível na conta de destino. Para transferências bancárias 
internacionais ou fora da zona euro, será necessário usar também o código 
BIC/SWIFT: BCOMPTPL. Neste caso, pode levar até 7 dias para atualizar o 
estado de pagamento do grupo. 

O Comité Organizador não poderá confirmar a participação do grupo até que a 
transferência e a respetiva confirmação tenham sido feitas de acordo com as 
instruções descritas acima. Dada a natureza e a finalidade das doações, que 
representam um contributo voluntário dos peregrinos à JMJ, as eventuais 
comissões das transações bancárias serão cobradas a quem fizer o pagamento. 
Da mesma forma, os custos associados ao câmbio serão cobrados a quem fizer 
o pagamento. O responsável do grupo deve assegurar que o valor pago pelas 
contribuições e pelo Fundo de Solidariedade, declarado pelos participantes, 
chega integralmente à conta do beneficiário (ou seja, a Fundação JMJ para o 
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Fundo de Solidariedade dos grupos de Portugal e para os pacotes de todos os 
participantes; o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida para o Fundo de 
Solidariedade para grupos com origem fora de Portugal). A verificação e 
validação administrativa de eventuais transferências incompletas poderá levar 
até 30 dias. 

5. Logo que seja feita a validação administrativa, o sistema de inscrições gera um 
documento PDF contendo o comprovativo de pagamento das contribuições de 
participação e da doação ao Fundo de Solidariedade. Este documento pode ser 
descarregado pelo responsável do grupo a partir da sua área reservada, 

6. Não haverá reembolso das contribuições de participação já pagas. A única 
exceção é para os peregrinos a quem é recusado o visto de entrada em Portugal. 
Nestes casos, o responsável do grupo terá de reunir o comprovativo de rejeição 
do visto para todos os membros do seu grupo, que por esse motivo não podem 
participar, e enviá-los ao Comité Organizador de Lisboa, para autorizar a 
modalidade de reembolso. O Comité poderá devolver até 90% do valor pago por 
estes peregrinos (as despesas bancárias da operação serão descontadas). O 
reembolso será pago através de uma transferência bancária única para a conta 
à ordem indicada pelo responsável do grupo. Não será possível devolver 
contribuições diretamente a membros individuais do grupo. O reembolso será 
realizado até 90 dias após o final da JMJ.  

7. Para questões sobre reembolsos (consulte o Parágrafo VI.6 deste documento) 
ou se após 30 dias o comprovativo de pagamento não estiver ainda disponível na 
área reservada (ver ponto VI.5), o responsável do grupo pode contactar o Comité 
Organizador de Lisboa através do seguinte endereço: 
reembolso@lisboa2023.org. 

 


