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HISPASAT viabiliza as comunicações da 

Rota BBVA em sua viagem ao Perú 
 

• A operadora espanhola oferece conexão de banda larga via satélite para a 
organização, viajantes e jornalistas em sua aventura pelas terras peruanas. 
 
 

• A Rota BBVA é um projeto de grande valor para a HISPASAT por significar um 
intercâmbio cultural e educativo e por sua cobertura, o continente americano. 

 
Madrid, 17 de junho de 2014. – A HISPASAT viabilizará as comunicações via satélite para os 
organizadores da Rota BBVA, que viaja este ano para terras peruanas e que amanhã inicia sua 
vigésima nona edição: “Em busca das fontes do rio Amazonas”. A operadora fornece tanto a 
capacidade espacial quanto o equipamento técnico necessário para as transmissões – um 
terminal de satélite bidirecional portátil e uma antena dobrável - com o objetivo de que 
organização, e jornalistas tenham acesso à internet banda larga via satélite e possam transmitir 
informação e emitir sinais de rádio e vídeo do país americano até a Espanha.  Além disso, um 
técnico da HISPASAT acompanhará a expedição durante toda a viagem para garantir a 
cobertura do sinal e resolver os imprevistos que possam ocorrer.  
 
A HISPASAT completa nesta edição onze anos acompanhando a Rota BBVA como provedor 
de banda larga via satélite, servindo como ponte de comunicação e de intercâmbio cultural e 
educativo entre a Espanha e a América Latina. Os recursos avançados nas soluções 
oferecidas pela operadora são um excelente exemplo de vantagens do satélite como aliado 
tecnológico para cobrir as necessidades de transmissão de informação em zonas com 
dificuldades geográficas e carentes de outras infraestruturas de comunicação.  

Visita ao Centro de Controle da HISPASAT  

A HISPASAT também oferecerá aos expedicionários da Rota BBVA 2014, a oportunidade de 
se comunicarem diretamente do Perú com seus familiares na Espanha através de uma 
videoconferência realizada ao vivo, via satélite, no dia 30 de junho. A videoconferência 
conectará os familiares reunidos no centro de controle de satélites da HISPASAT no bairro 
madrilenho de Arganda Del Rey, com os filhos, que estarão no Valle del Colca peruano.   
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A vigésima nona edição do programa Rota BBVA viaja este ano para o Perú para descobrir as 
fontes do rio Amazonas e conhecer a histórias e formas de vida do Cañón del Colca.  Além 
disso, os participantes da expedição estudarão as culturas pré-hispânicas de Paracas e Nazca, 
que tiveram uma contribuição definitiva para a construção da civilização andina. 

A Rota BBVA é um projeto de grande valor para a HISPASAT por significar um intercâmbio 
cultural e educacional e por sua cobertura, o continente americano.  

 
 
Sobre a Rota BBVA 
 
A Rota BBVA é um programa científico e educacional criado em 1979 e declarado de interesse 
universal pela UNESCO em 1990.  Seu objetivo é consolidar entre os jovens europeus e 
americanos as bases da Comunidade Ibero-americana das Nações. Em seus quase trinta anos 
de existência, milhares de jovens tiveram a oportunidade de participar destas expedições, 
coordenadas por Miguel de la Quadra-Salcedo.  
 
 
Sobre o Grupo HISPASAT  
 

O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha quanto na 
América Latina, onde a brasileira HISPAMAR comercializa seus serviços.  O Grupo é líder na 
difusão e distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de 
importantes plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição 
(HDTV).  A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo por receitas em seu setor e 
a principal ponte de comunicações entre a Europa e a América.  


