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HISPASAT celebra seu VIII Encontro sobre 

Telecomunicações Espaciais na UIMP 

 As principais empresas do setor aeroespacial e de telecomunicações 

de todo o mundo debaterão sobre os novos desafios do mercado de 

telecomunicações. 

 

Madri, 27 de junho de 2016.- HISPASAT, a operadora espanhola de telecomunicações por 

satélite, organiza durante os dias 29 e 30 de junho, na Universidade Internacional Menéndez 

Pelayo (UIMP) de Santander, o VIII Encontro sobre Telecomunicações Espaciais, que terá 

como título “As respostas do setor satelital aos novos desafios do mercado de 

telecomunicações”. As principais companhias do setor aeroespacial, tanto espanholas como 

internacionais, irão se reunir para analisar o tema desde os diferentes pontos de vista que a 

indústria satelital oferece. 

Ao longo de seis sessões de trabalho, os principais executivos das fabricantes, lançadoras, 

operadoras e empresas de serviços de telecomunicações debaterão sobre como enfrentar os 

novos desafios da indústria satelital, em um momento em que o mercado está cada vez mais 

competitivo e exigente.  

O incessante aumento do tráfego de dados e de consumo de conteúdos audiovisuais, a 

crescente demanda de maior capacidade, ubiquidade, qualidade e mobilidade das 

comunicações e a aparição de novos atores e propostas de setores de fronteira para o cenário 

satelital tornam necessária uma revisão dos paradigmas tradicionais deste negócio para buscar 

soluções que completem as vantagens características dos satélites - alta capacidade, 

cobertura plena, rápido desenvolvimento, ampla experiência - e fomentem sua competitividade 

perante outras tecnologias.  

O curso será inaugurado na próxima quarta-feira, às 13h30, pela presidenta da HISPASAT, 

Elena Pisonero. Na quinta-feira, após a finalização das sessões, o Encontro será encerrado 

com as intervenções da diretora de Telecomunicações e Aplicações Integradas da Agência 

Espacial Europeia (ESA), Magali Vaissiere e do conselheiro delegado da HISPASAT, Carlos 

Espinós.  

O seminário é direcionado a todos os profissionais do setor e estudantes de matérias 

relacionadas às telecomunicações espaciais que queiram se aprofundar na futura evolução 

deste campo. 



 
 
 

Castellana, 39      28046 Madrid     España      T+34 917 080 853        comunicacion@hispasat.es         
w w w. h i s p a s a t. e s 

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. 

 


