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Começa na UIMP o VII Encontro 

HISPASAT sobre Telecomunicações 

Espaciais 

 Os debates deste ano englobam-se sob o título “Avanços 

tecnológicos: Os satélites do futuro”. 

 

 Mais de 30 expositores pertencentes a todos os âmbitos do setor 

analisarão as inovações mais pujantes nas telecomunicações por 

satélite e os desafios que oferecem os seus desenvolvimentos. 

 

Madrid, 30 de Junho de 2014.- Esta manhã inaugurou-se na Universidade Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP) o “VII Encontro sobre Telecomunicações Espaciais” que organiza a 

HISPASAT, o operador espanhol de satélites. Os debates deste ano centram-se em “Avanços 

tecnológicos: Os satélites do futuro” e reunirão em Santander os membros das principais 

empresas do setor aeroespacial, tanto espanholas como internacionais. 

No ato da inauguração participaram Víctor Calvo-Sotelo, Secretário de Estado de 

Telecomunicações e para a Sociedade da Informação, e Elena Pisonero, presidente de 

HISPASAT. Pisonero indicou que a HISPASAT faz hoje seu 25º aniversário, e declarou que a 

empresa, “ao longo dos seus 25 anos de vida, sempre acreditou na inovação e trabalhou para 

o futuro, que é a única forma de trabalhar nos setores tecnológicos”.  

Segundo Pisonero, “este Encontro é uma amostra mais do esforço que faz a empresa por abrir 

à indústria aeroespacial espanhola as portas do mercado internacional e divulgar fora das 

nossas fronteiras o alto nível de desenvolvimento, qualidade e inovação das empresas 

espanholas deste âmbito”. Pisonero deu grande importância ao tema central do Encontro, 

sendo que, na sua opinião, “no setor de satélites há que prestar uma atenção fundamental à 

inovação, já que é um elemento indispensável para posicionar-nos perante os nossos clientes 

como a melhor escolha possível”.  

O setor de satélites está vivendo importantes mudanças direcionadas a melhorar a eficiência 

dos seus projetos e a qualidade e variedade dos serviços oferecidos. Os satélites de propulsão 

elétrica ou de alta capacidade, as cargas úteis avançadas ou as novidades que estão surgindo 
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no âmbito dos lançadores são alguns dos caminhos que percorrerá o futuro da indústria das 

telecomunicações por satélite, e que vão ser analisados neste encontro. 

Durante as seis sessões de trabalho previstas, os primeiros executivos das principais 

empresas do setor (lançadores, fabricantes e operadores) juntamente com os membros de 

empresas seguradoras, de serviços de telecomunicações e da Administração espanhola e 

europeia debaterão sobre os avanços em matéria de inovação que estão sendo desenvolvidos 

nas telecomunicações por satélite, sobre os desafios que apresenta a implementação desses 

avanços e sobre como o futuro da tecnologia e do mercado no setor de satélites vai sendo 

definido. 

Sobre o Grupo HISPASAT 

O Grupo HISPASAT está formado por empresas com presença tanto na Espanha como na 

América Latina, onde a brasileira HISPAMAR comercializa os seus serviços. O Grupo é líder na 

divulgação 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 no seu setor e 

a principal ponte de comunicações entre Europa e América. 
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