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A HISPASAT reforça e amplia os seus 

serviços de distribuição de TV mediante 

novos acordos com teleportos internacionais  

 

 O operador lança novas plataformas de distribuição de TV e fornece aos canais 

de TV a infraestrutura necessária para aproveitar ao máximo a potência dos 

seus satélites. 

 

 A HISPASAT amplia assim a sua capacidade e oferta com novos pontos de 

conexão e cobertura sobre a sua posição orbital de 30º Oeste. 

 

 

Madrid, 11 de Setembro de 2014. A HISPASAT aumenta o número de Plataformas Digitais 

Partilhadas disponíveis sobre a sua frota. Estas plataformas permitem a transmissão de canais 

audiovisuais individuais dentro de múltiplex digitais, partilhando a portadora com outras 

televisões. Desta forma, os seus clientes podem aproveitar a totalidade da potência dos 

transponders dos seus satélites mesmo que não os ocupem por completo. Este serviço 

representa uma importante vantagem para os canais de televisão mais pequenos que 

pretendam distribuir ou difundir conteúdos audiovisuais sem necessidade de contratar a 

capacidade completa de um transponder, já que lhes permite emitir com toda a sua potência e 

utilizar antenas de menor tamanho para a sua recepção dentro da ampla cobertura da sua 

frota. 

 

Para pôr em marcha este serviço, a HISPASAT fechou diferentes acordos com os teleportos de 

RRsat, Overon e Telefónica Servicios Audiovisuales, todos sobre a sua posição orbital em 30º 

Oeste. Estas infraestruturas estão disponíveis nas conectividades que oferecem os seus 

satélites sobre Europa, América e Norte de África, assim como na sua capacidade 

transatlântica. A HISPASAT continua ampliando a sua oferta de serviços mediante o 

desenvolvimento de novos pontos de interconexão e transmissão. Pelo momento, esta potente 

rede tem pontos de acesso em Madrid, Londres, Hawley (USA), Budapeste, Sofia e Tel-Aviv. 

 

Deste modo, a HISPASAT oferece uma grande flexibilidade para todos os produtores de 

conteúdos audiovisuais que pretendam transmitir os seus sinais, quer de forma direta ao 

usuário (DTH), quer de forma indireta, transportando o seu canal de TV a cabeceiras de cabo 

ou de difusão terrestre. Além disso, é possível realizar as transmissões tanto em formato DVB-
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S como em DVB-S2, permitindo não só otimizar a transmissão em potência, mas também em 

consumo de largura de banda. 

 

 

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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