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HISPASAT, AMEB e a Fundação 

Estudantes criam uma escola de 

basquetebol em cadeira de rodas 

 

 A escola estará aberta a jogadores com incapacidade que queiram se 

aperfeiçoar neste esporte. 

 

 Busca ser uma referência para o desenvolvimento integral dos jogadores, 

tanto no esportivo como no pessoal. 

 

 Os jogadores passarão a fazer parte do talento da Movistar Estudiantes, 

que alcança assim a cifra de 200 jogadores com incapacidade, o maior 

talento inclusivo da Europa. 

 

 HISPASAT, dentro de sua política de RSC, impulsa este novo projeto que 

fomenta valores como a superação, o compromisso e o trabalho em 

equipe. 

 

Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016.- O operador de satélites HISPASAT, a 

Fundação Estudantes e AMEB (Associação Madrilenha de Espinha Bífida) tem unido 

suas forças para pôr em funcionamento uma escola de basquetebol em cadeira de 

rodas. Desta maneira, será facilitado às crianças e jovens com incapacidade a prática 

deste esporte e será fomentada sua integração e normalização, apoiando o 

desenvolvimento tanto de sua técnica de jogo e sua psicomotricidade quanto de suas 

capacidades nos âmbitos social e educativo. 

A escola Hispasat- AMEB- Estudiantes nasce da relação das três entidades na 

celebração dos dois ESTUCAMP consecutivos realizados em julho de 2014 e 2015. 

Devido ao sucesso deste projeto, as entidades querem fazer crescer seu vínculo e se 

unem para formar a primeira escola de basquetebol em cadeira de rodas da Movistar 

Estudiantes, canalizada através de sua Fundação. Os jogadores da escola serão 

integrados no talento da equipe, que é convertida assim no maior talento inclusivo da 

Europa ao somar um total de 200 jogadores com incapacidade. HISPASAT impulsiona 
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este novo projeto no âmbito de sua política de RSC, que tem entre seus objetivos a 

promoção do esporte e de hábitos de vida saludáveis e a integração das pessoas com 

incapacidade. 

A escola contará com 30 esportistas e estará aberta a todos aqueles jogadores e 

jogadoras que queiram melhorar e se aperfeiçoar neste esporte. Os treinamentos são 

celebrados às sextas e sábados em Valdebernardo e haverá sessões mestras a cargo 

dos jogadores internacionais deste esporte como Ryan Martín, diretor dos ESTUCAMP 

no Magariños. 

A escola de basquetebol em cadeira de rodas constitui em um vínculo social entre os 

integrantes da equipe em que, além disso, são fomentados valores como o 

compromisso, o trabalho em equipe, a superação ou a solidariedade e são 

potencializados os hábitos saludáveis em nossa vida diária. Busca ser um ponto de 

referência para o desenvolvimento integral dos jogadores que formam parte da equipe, 

tanto no esportivo quanto em seu âmbito mais pessoal. 

EstuCamp e campeonato de escolas 

Além disso, HISPASAT seguirá apoiando a Fundação Estudiantes com o patrocínio do 

campus formativo bilíngue “EstuCamp” para jovens jogadores de basquetebol em 

cadeira de rodas, no qual este verão será celebrado sua III edição no Magariños e que 

estará aberto também a jogadores de fora de Madri que poderão disfrutar de bolsas de 

alojamento graças a esta companhia. 

Hispasat, AMEB e Fundação Estudantes se unirão também para a celebração do II 

Encontro Nacional de Escolas organizado por AMEB e no qual será remarcado o 

caráter de escola aberta e nacional que queira ter este projeto, superando não 

somente as fronteiras individuais, mas também as geográficas.  

 

Fundação Estudantes 

A Fundação Estudantes foi fundada no ano 2000 para canalizar e dar visibilidade à 

responsabilidade social do Clube Estudantes, fundado há 68 anos e cujo lema é a 

“formação das pessoas através do basquetebol”. A Fundação reúne o testemunho e o 

espírito do clube e seu principal objetivo é criar e desenvolver projetos que unam o 

esporte com a incapacidade, a juventude, a solidariedade e a aproximação do 

basquetebol a grupos vulneráveis. Dar visibilidade aos que não são visíveis e dar 

oportunidades de praticar e, sobretudo, de disfrutar do basquetebol. A Fundação leva 

quase 10 anos criando, desenvolvendo e promovendo escolas e equipes de pessoas 

com incapacidade e fez da Movistar Estudiantes o maior talento inclusivo da Europa. 
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AMEB  

AMEB, a Associação Madrilenha de Espinha Bífida, foi criada há 40 anos tendo como 

objeto a promoção, atenção e proteção das pessoas em risco de exclusão por sua 

incapacidade, especialmente de natureza física, em todos seus aspectos, fomentando 

e aperfeiçoando as atuações assistenciais, educativas, sanitárias e de inclusão social 

e trabalhista dos mesmos de maneira que possam redundar em benefício de sua 

qualidade de vida e a de seus familiares. No ano 2003, AMEB põe em funcionamento 

a Escola de Basquetebol em Cadeira de Rodas que começa como uma iniciativa 

montada entre um enfoque “pseudo-terapêutico” e o puramente lúdico. Foi 

consolidado de tal forma que, na atualidade, a assistência e o compromisso por todas 

as partes é muito importante, já que os jovens encontram no esporte um meio de 

relação com iguais, de superação e de desenvolvimento de suas próprias 

capacidades. 

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 

 

Para mais informação contatar com: 

Fundación Estudiantes: eireg@clubestudiantes.com  

T: 618 71 64 38 

 

HISPASAT: comunicacion@hispasat.es  

T: 917102540 

 

AMEB: comunicacion@ameb.es  

T: 915630448 
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