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Fundação JMJ Lisboa 2023 e TAP estabelecem parceria  
para maior mobilização de jovens de todos os continentes  
  

A TAP Air Portugal e a Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 assinaram hoje um 
acordo de parceria que torna a Companhia "Parceiro de Transporte Aéreo" oficial do evento, tendo 
em vista facilitar a participação de peregrinos no maior encontro internacional de jovens com o Papa 
Francisco.  

Com esta colaboração, a TAP Air Portugal irá atribuir aos peregrinos condições de viagem vantajosas 
nos voos operados pela companhia que aterrem ou descolem dos aeroportos de Lisboa e Porto até 10 
dias antes ou depois do início da JMJ Lisboa 2023.  

Para D. Américo Aguiar, Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, “a parceria com a TAP Air Portugal 
é importante para mobilizar e facilitar a participação de jovens de outros continentes para a JMJ Lisboa 
2023, permitindo-lhes que se possam deslocar até ao nosso país para testemunharem e viverem este 
grande encontro internacional". 

Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, considera que "desde a sua fundação, há praticamente 78 
anos, a TAP está associada aos maiores acontecimentos da história de Portugal e estamos certos que 
as JMJ Lisboa 2023 ficarão, seguramente, inscritas nessa história, pelo que é incontornável que a TAP 
seja parceira deste evento com repercussão global." 

 

Sobre a JMJ 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa, foi instituída por São João 

Paulo II, em 1985, e, desde então, tem sido um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo. 

 A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou pelas seguintes cidades: Buenos Aires (1987), 

Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto 

(2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019). No dia 27 de 

janeiro de 2019, na conclusão da Jornada Mundial da Juventude na cidade do Panamá, foi anunciado que a escolha do Papa 

Francisco para seguinte edição da Jornada Mundial a Juventude seria Lisboa. A JMJ Lisboa 2023 vai decorrer entre os dias 1 

e 6 e agosto de 2023. 
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Sobre a TAP 

A TAP Air Portugal é a companhia aérea Portuguesa e membro da Star Alliance desde 2005. A operar desde 1945, a TAP tem 

o seu Hub em Lisboa, plataforma privilegiada de acesso na Europa, na encruzilhada com África, América do Norte, Central e 

do Sul, sendo líder na operação entre a Europa e o Brasil. Este inverno, a TAP oferece mais de 1080 voos por semana, através 

da rede de destinos da Companhia, que compreende sete aeroportos em Portugal, 9 na América do Norte, 13 na América 

Central e do Sul, 14 em África e no Médio Oriente e 38 na Europa (para além de Portugal). 

A TAP assumiu um claro compromisso para modernizar a sua frota e oferecer o melhor produto do setor aos seus Clientes. A 

Companhia Aérea Portuguesa opera uma das frotas mais jovens do mundo, tendo na sua frota todas as aeronaves NEO de 

última geração da Airbus: A320neo, A321neo, A321LR e A330neo, com eficiência superior e níveis de emissões reduzidos. A 

TAP opera ainda aeronaves Embraer e ATR na sua frota regional (TAP Express). 

A TAP é considerada pela Airline Ratings a Companhia Aérea mais segura da Europa e a quinta mais segura do mundo. 

A TAP Air Portugal é reconhecida e premiada como Companhia Aérea Líder da Europa para África, bem como Companhia 

Aérea Líder da Europa para a América do Sul pelos World Travel Awards em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

e 2022. 

 
Para mais informações: 

Comunicação JMJ Lisboa 2023 
press@lisboa2023.org  

www.lisboa2023.org 
Facebook - Twitter - Instagram - YouTube - Flickr -  LinkedIn 

 

https://www.facebook.com/jornadamundialdajuventude
https://twitter.com/jmj_pt
https://www.instagram.com/lisboa2023_pt/
https://www.youtube.com/c/Lisboa2023
https://www.flickr.com/photos/lisboa2023/
https://pt.linkedin.com/company/lisboa2023

