
 
 
 

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

comunicacion@hispasat.es    www.hispasat.es 

 

HISPASAT oferece conectividade 
total na Ruta BBVA em terras 

colombianas  
 

 
• O operador espanhol oferece a conexão de banda larga via satélite à 

organização, aos expedicionários e aos jornalistas em sua viagem pela 
Colômbia. 
 

• A Ruta BBVA é um projeto de grande valor para o Grupo HISPASAT, tanto pelo 
seu âmbito de cobertura, o continente americano, como pelo significado de 
intercâmbio cultural e educacional. 
 
 

 
Madri, 24 de julho de 2015.- HISPASAT, o operador espanhol de satélites de 
telecomunicações, vai facilitar a conexão via satélite para a organização da Ruta BBVA 2015, 
que amanhã começa sua viagem na Espanha pelas terras de Ávila, León e Galícia e, em 
agosto, vai para a Colômbia viver sua "Aventura no País das Esmeraldas. A Rota Mágica das 
Pedras Verdes". Lá, a HISPASAT vai oferecer à organização, aos participantes e aos 
jornalistas acesso à Internet em banda larga por satélite e serviço de telefonia em IP para que 
eles possam difundir informações e transmitir sinais de rádio e vídeo do país americano.  
 
A HISPASAT completa, nessa edição, doze anos acompanhando a Ruta BBVA como provedor 
de serviços de satélite. A prestação avançada de soluções tecnológicas que o operador 
oferece é uma excelente amostra das vantagens do satélite para cobrir as necessidades de 
transmissão de informações em zonas remotas, com dificuldades geográficas e/ou carentes de 
outras infraestruturas de comunicação. O itinerário que a Ruta BBVA vai seguir por terras 
colombianas vai atravessar alguns lugares com essas características, onde o satélite é a única 
solução possível para se estabelecer a comunicação. 

Para a HISPASAT, a Ruta BBVA é um projeto de grande valor por seu significado de 
intercâmbio cultural e educativo e por seu âmbito de cobertura, o continente americano, onde 
os satélites de comunicações representam um papel fundamental para a redução da brecha 
digital em zonas despovoadas ou de difícil acesso. A tecnologia de satélites, graças a suas 
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amplas coberturas e rápido desenvolvimento, acaba sendo a melhor solução para conectar as 
comunidades de qualquer zona, por mais remota que seja, com o mundo digital e a Sociedade 
da Informação. 

 
Visitas ao centro de controle da HISPASAT 

Os participantes da Ruta BBVA vão visitar o centro de controle da HISPASAT em Arganda del 
Rey na próxima segunda, dia 27 de julho, para conhecer em primeira mão como funcionam os 
satélites de telecomunicações. Além disso, no dia 14 de agosto o operador vai oferecer aos 
expedicionários da Ruta BBVA 2015 a oportunidade de se comunicar ao vivo com suas famílias 
na Colômbia por meio de uma videoconferência por satélite. Os familiares, reunidos no centro 
de controle da HISPASAT, vão se conectar com os expedicionários, que vão estar na 
localidade colombiana de Santa Marta.  

 
 
Sobre a Ruta BBVA 
 
A Ruta BBVA é um programa científico e de formação criado em 1979 e declarado como de 
interesse universal pela UNESCO em 1990. Seu objetivo é consolidar entre os jovens europeus 
e americanos a base da Comunidade Ibero-americana de Nações. Em seus mais de 30 anos 
de existência, milhares de jovens tiveram a oportunidade de participar dessas expedições, 
dirigidas por Miguel de la Quadra-Salcedo. 

 

Sobre o Grupo HISPASAT 

O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na 
América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. O Grupo é líder na difusão 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 também provê serviços de banda larga via satélite e outras soluções de valor 
agregado para governos, corporações e operadoras de telecomunicações nas Américas, 
Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo em receita 
no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a Europa e as Américas. 
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