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A HISPASAT aumenta o prazo de 

apresentação de trabalhos ao prêmio do 

seu 25º aniversário 
 

 Perante a demanda de algumas empresas e grupos de pesquisa, a HISPASAT 

decidiu admitir os trabalhos que sejam apresentados até o dia 28 de fevereiro 

de 2015. 

 
Madrid, 18 de dezembro de 2014.- A HISPASAT, o operador espanhol de telecomunicações 

por satélite, decidiu aumentar até o próximo 28 de fevereiro o prazo de recepção de trabalhos 

para o Prémio ao Melhor Projeto de Inovação no âmbito dos satélites de comunicações, que 

convocou no passado mês de junho para comemorar o seu 25º aniversário. 

 

Esta decisão responde aos pedidos recebidos de diferentes empresas e grupos de pesquisa 

para aumentar o prazo limite de apresentação de trabalhos. Para que não ocorram situações 

de desvantagem, a HISPASAT convidará a todos aqueles que já apresentaram os seus 

trabalhos à data desta modificação das bases -que foram ratificadas perante notário- a 

realizar todas as mudanças ou melhorias que julgarem oportunas, beneficiando-se assim 

também do aumento do prazo da presente convocatória.  

 

O prémio está aberto a todos aqueles trabalhos, provenientes tanto do âmbito acadêmico 

como da indústria, que apresentarem em um projeto sólido de inovação para satélites de 

telecomunicações que suponha uma melhoria aplicável e útil em qualquer campo relacionado 

com as comunicações por satélite: carga útil, sistema de voo ou segmento terrestre. O 

trabalho ganhador será premiado com 12.000 € e o finalista obterá 5.000 €. Ambos receberão 

também um diploma de acreditação.  

 

 

Acerca de 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 

mailto:comunicacion@hispasat.es


 
 
 

Paseo de la Castellana, 39      28046 Madrid     Espanha     T+34 917 080 853    

comunicacion@hispasat.es    www.hispasat.es 

 

(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. 

www.hispasat.com 
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