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MEO é parceira tecnológica e parceira fundadora do encontro internacional 
Em parceria com a MEO, JMJ Lisboa 2023 apresenta novo site  
 

A MEO e a Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 apresentam hoje o novo site da JMJ Lisboa 
2023, com uma nova imagem e com os conteúdos agora disponíveis nos cinco idiomas oficiais do encontro: 
português, inglês, espanhol, italiano e francês.  
 
O novo site, otimizado, tem por objetivo proporcionar uma experiência de navegação mais apelativa e acessível, 
a partir de qualquer lugar e dispositivo, e com acesso à informação atualizada diariamente sobre a JMJ Lisboa 
2023. 
 
No ar desde outubro de 2020, só no último ano, o site da JMJ Lisboa 2023 contou com mais de meio milhão de 
visitantes espalhados por todo o Mundo, de Portugal ao Brasil, passando por Itália ou México, entre tantos 
outros. Agora disponível nos cinco idiomas oficiais da JMJ Lisboa 2023 (português, inglês, espanhol, francês e 
italiano), o novo site vem reforçar o seu papel e o seu contributo enquanto ferramenta de comunicação do 
encontro. 
 
Para Raquel Andrade Neves, Diretora de Comunicação Institucional e Corporativa da Altice Portugal, “a Altice 
Portugal, através da MEO, associou-se à Jornada Mundial da Juventude desde o primeiro momento. Através da 
nossa tecnologia, das nossas redes, da nossa infraestrutura e do nosso know how queremos oferecer a melhor 
experiência a quem marca presença neste acontecimento e a quem nos visita, num momento tão importante e 
simbólico para a vida de centenas de milhares de pessoas.” 
 
Ana Alves, Diretora da Comunicação da JMJ Lisboa 2023, realça a “importância do lançamento deste novo site, 
contruído em parceria com a Altice Portugal, para que os jovens do mundo inteiro se sintam convidados para a 
JMJ Lisboa 2023 e para que todos possam acompanhar o caminho de preparação da JMJ. O público jovem valoriza 
particularmente os meios digitais, pelo que é essencial disponibilizarmos soluções digitais modernas e 
funcionais”.  

 
Entre 1 e 6 de agosto de 2023, a MEO é parceira tecnológica de referência e Parceira Fundadora das 
Telecomunicações da JMJ Lisboa 2023. A cargo da empresa estará a disponibilização do acesso à rede de fibra 
ótica, o reforço da cobertura móvel, o acesso a rede Wi-Fi e o desenvolvimento de uma app mobile. 
Adicionalmente, os conteúdos do encontro estarão disponíveis no portal SAPO e no MEO. 

 
 
 
 
 
 

https://www.lisboa2023.org/pt/
https://www.lisboa2023.org/pt/
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Sobre a MEO 

A MEO, empresa do Grupo Altice Portugal, é a operadora líder de mercado no setor das telecomunicações em Portugal. 

Assente numa estratégia de inovação e diferenciação, tem vindo a marcar a história das telecomunicações em Portugal, 

antecipando o futuro ao liderar os marcos mais importantes no serviço móvel, ao longo das várias gerações tecnológicas (2G, 

3G, 4G) e atualmente da nova geração de tecnologia móvel 5G. 

Inovação para a MEO significa também aposta na diversificação dos seus territórios de atuação, como demonstra a entrada 

nos negócios da Bilhética e da Energia, com a MEO Blueticket e o MEO Energia. 

Primeira operadora no mundo a disponibilizar o seu serviço TV nas 3 maiores plataformas tecnológicas, tem como propósito, 

através da relevância da sua tecnologia, serviços e produtos, manter os portugueses ligados entre si e à vida. 

 
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. 

Para mais informações: 
Comunicação JMJ Lisboa 2023 

ines.santos@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

