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Cinco trabalhos superam a primeira fase do 

Prêmio de Melhor Projeto de Inovação para 

Satélites de Telecomunicações 

 Inicia-se agora a segunda fase de seleção para escolher os projetos ganhadores e 

finalistas. 

  

 O jurado, presidido pela presidenta da HISPASAT e composto por especialistas 

do setor aeroespacial, avaliará a solidez técnica dos projetos selecionados. 

 

 O Ministro da Indústria, Energia e Turismo, José Manuel Soria, presidirá o ato de 

entrega do prêmio, que será celebrado no mês de junho na sede social da 

HISPASAT em Madri. 

 

Madri, 28 de abril de 2015.- HISPASAT, o operador espanhol de comunicações por satélite, 

finalizou a primeira fase de seleção dos trabalhos candidatos ao Prêmio de Melhor Projeto de 

Inovação para Satélites de Telecomunicações.  

Dentre os 19 trabalhos que concorreram ao prêmio, convocados com motivo do 25º aniversário 

da companhia, foram selecionados os cinco que receberam mais votos por parte dos membros 

do jurado em função da utilidade e aplicabilidade da inovação apresentada. 

Os trabalhos que superaram esta primeira fase e que aspiram ao Prêmio de Melhor Projeto de 

Inovação para Satélites de Telecomunicações da HISPASAT foram: 

- Spacecraft Modular Thermal Platform, apresentado por A. Torres e D. Mishkinis, da 

Iberespacio Tecnología Aeroespacial. 

- R3SAT (Rapid deployment, Regional, Reconfigurable Satellite), apresentado por Thales 

Alenia Space e DAS Photonics.  

- Payload Control System, apresentado por Francisco Javier de Pablos, da GMV.  

- Sensado óptico de temperatura por fibra de Bragg y sus aplicaciones en satélites de 

telecomunicaciones, apresentado por Ernesto García Pérez, da Airbus DS Crisa. 

- AFeNSat (Antenna Feeding Network for New Generation Satellite Communications), 

apresentado por Carlos Alberto Leal Sevillano, Jesús María Rebollar Machain, José 

Ramón Montejo Garai e Jorge Alfonso Ruiz Cruz. 
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Na segunda fase, que começa agora, o jurado avaliará a solidez técnica destes cinco trabalhos 

e emitirá sua decisão definitiva no mês de maio. O ato de entrega do prêmio será celebrado em 

junho na sede da HISPASAT e contará com a presença do Ministro da Indústria, Energia e 

Turismo, José Manuel Soria.  

O trabalho ganhador receberá uma soma em dinheiro de 12.000 euros e um diploma 

acreditador. O finalista, por sua vez, levará 5.000 euros e um diploma acreditador. 
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