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HISPASAT transmitirá o debate eleitoral entre 

Mariano Rajoy e Pedro Sanchez na Europa e 

na América Latina 
 

 O satélite Hispasat 1E distribuirá para ambos os continentes o sinal para o 

debate entre os dois candidatos para a Presidência do Governo que realizará 

a Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. 

 

 

Madrid, 11 de dezembro de 2015.- HISPASAT, a operadora espanhola de telecomunicações 

por satélite, será responsável pela distribuição, através da Telefónica Servicios Audiovisuales, 

do sinal do programa “Cara a Cara 2015”, o debate eleitoral entre Mariano Rajoy e Pedro 

Sanchez, que ocorrerá durante a noite de segunda-feira 14 de dezembro, e que produz a 

Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión.  

 

Assim, o debate moderado por Manuel Campo Vidal pode ser visto na Europa e na América 

Latina, através de um transponder Hispasat 1E, que oferece uma cobertura em ambas as 

regiões. Graças à capacidade oferecida pela HISPASAT, os meios interessados de televisão, 

rádio, imprensa e Internet das ditas regiões poderão dispor do sinal ao vivo do debate eleitoral.  

 

Sobre este mesmo satélite, o H1E, são transmitidos para a América Latina os principais canais 

de televisão espanhóis que são distribuídos nesta região, como TVE Internacional, 24 horas 

TVE, Star TVE HD, Antena 3 Internacional e canais internacionais TVGA e EITB. Além disso, a 

partir do próximo mês de janeiro os telespectadores latino-americanos também desfrutarão dos 

canais Atres Series e Hola TV. 

 

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, 
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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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