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HISPASAT amplia seus serviços de 
distribuição de televisão graças a um 
acordo com o teleporto de Goonhilly  

 
• O operador vai proporcionar serviços de distribuição audiovisual para toda a 

Europa por meio desse histórico teleporto. 
 

• A HISPASAT avalia assim sua capacidade e oferta com um novo ponto de 
conexão em sua posição orbital de 30º oeste. 

 
 
Madri, 4 de agosto de 2015.- HISPASAT, o operador espanhol de satélites de 
telecomunicações, chegou a um acordo com a empresa proprietária do teleporto britânico de 
Goonhilly -Goonhilly Earth Station (GES) Ltd- para prestar serviços de distribuição de televisão 
por toda a Europa. Um transpondedor do satélite Hispasat 1E vai oferecer a capacidade 
contratada durante os próximos três anos, que será transmitida por meio de uma das antenas 
do teleporto. Enquanto isso a cadeia completa de transmissão terá sido desenvolvida e será 
oferecida por Goonhilly. Graças a esse acordo, ambas as empresas vão poder proporcionar a 
oferta comercial mais atraente do mercado, orientada a conseguir a máxima flexibilidade para 
que as cadeias de televisão possam evitar as tradicionais barreiras que encontram, tanto de 
custos como de prazos, quando querem distribuir seus canais. 
 
Nas palavras de Steve Jones, diretor comercial da GES, "como parte de nossos investimentos 
atuais em novas capacidades para o nosso teleporto, nos sentimos muito orgulhosos de 
oferecer ao mercado de distribuição de conteúdos uma alternativa tão atraente como essa. 
Trabalhar em colaboração com a HISPASAT e compartilhar nossa experiência e conhecimento 
vai nos permitir dar uma resposta melhor às necessidades das cadeias de televisão". 
 
Ignacio Sanchis, diretor de negócios da HISPASAT, também mostrou sua satisfação com esse 
acordo, "que nos permite ampliar nossa oferta na Europa e proporcionar aos operadores de 
televisão soluções adaptáveis e escaláveis em cada situação”. 
 
Desse modo, Goonhilly se soma aos teleportos que já oferecem a solução de plataformas 
digitais compartilhadas da HISPASAT em 30º oeste. Graças a ela, a HISPASAT oferece grande 
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flexibilidade para todos os produtores de conteúdos audiovisuais que pretendem transmitir seus 
sinais, bem direto para casa (DTH), bem de maneira indireta, transportando seu canal de TV  
aos centros de rede de cabo ou de difusão terrestre. Além disso, é possível realizar as 
transmissões tanto em formato DVB-S como em DVB-S2, permitindo não só otimizar a 
transmissão em potência, como também em consumo de largura de banda. 
 
Goonhilly foi o encarregado de receber o primeiro envio de imagens de televisão via satélite, 
que foi realizado em 1962 e da distribuição do sinal da chegada do homem na Lua na Europa. 
Atualmente, Goonhilly está aberto a serviços comerciais e está em plena operação como 
teleporto para comunicações por satélite. 
 
 

Sobre Goonhilly Earth Station Ltd 

Goonhilly Earth Station Ltd (GES) oferece um amplo leque de serviços de comunicações por 
satélite, incluindo a distribuição de conteúdos de audiovisual, telecontrole e telemetria a partir 
do seu icônico teleporto situado no sudoeste da Inglaterra. A GES oferece sua localização para 
administrar antenas e equipes de terceiros 24 horas por dia (hosting e housing). A GES tem 
uma variedade de antenas de 2 a 32 metros e também conta com antenas LEO e GEO. A GES 
proporciona serviços em bandas C, Ku, Ka, S e X de Goonhilly e tem uma equipe qualificada 
de engenheiros que oferece atendimento ao cliente. 

www.goonhilly.org 

 

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. 

www.hispasat.com 
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