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HISPASAT patrocina La Vuelta Ciclista a 

Espanha 2014 

 

 O operador facilitará as comunicações via satélite da organização e dos 

jornalistas que a acompanham durante a sua 69ª edição. 

 

 Os satélites de HISPASAT são a plataforma idônea para prestar os serviços de 

telecomunicações necessários durante a corrida devido a sua grande largura 

de banda e a sua ampla cobertura nas etapas de montanha. 

 

Madrid, 22 de Agosto de 2014.- A HISPASAT, o operador espanhol de comunicações por 

satélite, acompanhará novamente à Vuelta Ciclista a Epaña 2014 durante as 21 etapas da sua 

69ª edição, proporcionando serviços de telecomunicações e a mais avançada tecnologia 

existente na atualidade para o acesso a Internet de banda larga por satélite. A Vuelta começa 

amanhã em Jerez de la Frontera e finaliza no dia 14 de Setembro em Santiago de Compostela. 

Através de duas unidades móveis equipadas com um sistema de transmissão por satélite, a 

HISPASAT oferecerá, entre outros, serviço de Internet de banda larga, de telefonia e de vídeo, 

tanto à organização como aos jornalistas que a acompanham. Graças à HISPASAT poderão 

ser realizados os envios diários de informação, bem como a videoconferência da entrevista do 

ganhador de cada etapa com os meios de imprensa credenciados.  

Uma destas unidades localizar-se-á diariamente na linha de chegada de cada etapa, para 

facilitar a saída a Internet em banda larga e serviços de videoconferência de alta qualidade à 

sala de imprensa, além de todos os serviços de telefonia. A segunda unidade móvel localizar-

se-á a cada dia no departamento permanente da Vuelta e contará, juntamente com as soluções 

anteriores, com um locutório móvel que proporciona fax e telefonia. 

Os satélites da HISPASAT resultam idôneos para a prestação deste tipo de serviços devido a 

sua grande largura de banda e a sua ampla cobertura nas etapas de montanha, que permite 

mostrar a sua alta capacidade para realizar transmissões de qualidade com um rápido 

desenvolvimento desde pontos geográficos muito dispersos e, em ocasiões, de difícil acesso. 
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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. 

 

mailto:comunicacion@hispasat.es

