
 

 

 

Quero ser família de acolhimento 

Ser FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO de JOVENS PEREGRINOS que participam 

nas Jornadas Mundiais da Juventude, é uma experiência rara, única e 

muito gratificante, revelando-se normalmente como uma das melhores 

recordações da vida para quem acolhe, como para quem é acolhido. 

 

Explicação: 

Os Dias nas Dioceses (DnD) (ou Pré Jornadas) são uma oportunidade para que qualquer 

pessoa possa participar na Jornada Mundial da Juventude, acolhendo jovens 

estrangeiros em sua casa nos dias que antecedem o encontro dos jovens em Lisboa. 

• O que se pede a uma Família de Acolhimento? 

Uma família que deseje acolher jovens na sua casa deve garantir: condições de dormida 

(cama, colchão ou sofá-cama onde os jovens possam descansar); Um local onde os 

jovens peregrinos possam fazer a sua higiene diária; o pequeno-almoço de cada dia; 

pontualmente, alguma refeição principal. O programa dos DnD poderá vir a prever que 

os jovens passem um dos dias completo com a família. Se oportuno, as famílias de 

acolhimento deverão vivenciar os vários momentos comunitários a nível paroquial e 

Diocesano a decorrer nessa semana. 

• A família tem de garantir a deslocação dos jovens? 

É desejável que uma Família de Acolhimento possa levar e buscar os jovens, 

diariamente, ao início e ao fim do dia, a um local definido pela paróquia. Se não o puder 

fazer, certamente que se encontrarão soluções na paróquia ou nos vizinhos. 

 

 



 

 

• Quem são e como é que os jovens chegam à família? 

Os grupos estrangeiros chegam à Paróquia de Acolhimento e são distribuídos pelas 

famílias no dia em que chegam à paróquia. 

• Quantos jovens posso receber em minha casa? 

Uma família pode receber desde 2 até ao número de jovens que tiver capacidade para 

acolher. A Família de Acolhimento informa ainda se pretende receber rapazes ou 

raparigas. 

• E se não houver jovens na minha família? 

Não é necessário ter jovens a viver em casa para ser Família de Acolhimento. 

• E se não soubermos falar inglês ou a língua dos jovens? 

Não saber inglês ou outra língua estrangeira não é impedimento para receber jovens em 

casa. A experiência de jornadas anteriores mostra que o diálogo é sempre possível. 

Mesmo que não domine a língua de origem, deve procurar outras formas de interação). 

• Como é que posso manifestar a minha intenção de ser Família de Acolhimento? 

As famílias interessadas em ser Famílias de Acolhimento devem contactar a sua 

paróquia, através do pároco ou do COD (Comité Organizador Diocesano). 

• Até quando podemos manifestar a nossa intenção de ser Família de 

Acolhimento? 

Até 31 de Março, preenchendo o formulário para o efeito. 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTEM: 
o vosso pároco/paróquia ou pastoraljuvenilfunchal@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Famílias de acolhimento nos Dias nas
Dioceses 2023
Este formulário serve para a inscrição das famílias de acolhimento que desejam receber 
jovens nos Dias nas Dioceses, uma proposta integrada na Jornada Mundial da Juventude 
de Lisboa 2023.

*Obrigatório

1.1. Nome da pessoa de contacto na família: *

1.1.1. N.º de telemóvel: *

1.1.2. Email:

1.2. Morada: *

1.2.1. Código postal: *

1.2.2. Localidade: *

7.

8.

9.

10.

11.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Condições de acolhimento na família

12.

13.

Marcar tudo o que for aplicável.

Rapazes
Raparigas
Casal

1.3. Paróquia de acolhimento: *

1.3.1. Distância da casa da família até à paróquia de acolhimento (km): *

1.3.2. Tempo médio a pé (minutos): *

1.3.3. Tempo médio de carro (minutos): *

1.4. Disponibilidade para assegurar as deslocações dos peregrinos na
paróquia durante a estadia da família até à paróquia:

*

2.1. Número de peregrinos que a família pode acolher (Considerar 2 m² por
peregrino. Mínimo 2 peregrinos):

*

2.2. Disponibilidade para acolher jovens: *



14.

Outra:

Marcar tudo o que for aplicável.

Portuguesa
Inglesa
Francesa
Espanhola
Italiana
Gestual

15.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

16.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

17.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

2.3. Disponibilidade para acolher jovens de língua: *

2.4. Disponibilidade para acolher peregrinos com mobilidade condicionada: *

2.4.1. Algum membro da família tem experiência para auxiliar pessoas com
mobilidade condicionada:

2.5. Disponibilidade para acolher peregrinos com deficiência visual: *

18.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Quarto

Sala de estar

19.

Marcar apenas uma oval.

Outra:

Cama

Colchão

Chão

20.

21.

22.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Tratamento dos dados

2.6. Espaço de dormida: *

2.6.1. Condições de dormida: *

2.7. Número de instalações sanitárias com possibilidade de banho: *

2.7.1. Número de instalações sanitárias para pessoas com mobilidade
condicionada:

2.8. Disponibilidade para, pontualmente, oferecer alguma refeição, além do
pequeno-almoço:

*



23.

Marcar apenas uma oval.

Aceito

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

Autorizo o tratamento destes dados pelo Comité Organizador Diocesano do
Funchal ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados - 2016/679 e
da legislação aplicável.

*

 Formulários


