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Direção de Comunicação 

HISPASAT facilita a comunicação  

com a Rota BBVA no México  
 

 

 A operadora espanhola oferece a conexão de banda larga via satélite à 

organização e aos jornalistas em sua viagem pelo México. 

  

 A Rota BBVA é um projeto de grande valor para a HISPASAT, tanto pelo seu 

âmbito de cobertura pelo continente americano, como pelo significado de 

intercâmbio cultural e educacional. 

 
 

 

Madri, 30 de junho de 2016.- HISPASAT, a operadora espanhola de satélites de 

telecomunicações, facilitará a conexão via satélite para a organização da Rota BBVA 2016, que 

inicia hoje sua viagem por terras do México para viver sua “Aventura nas selvas maias de 

Yucatán”. Lá, a HISPASAT vai oferecer à organização 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 México.  

 

A empresa mexicana Globalsat, que se une este ano ao patrocínio da Rota BBVA, 

proporcionará e gerenciará a equipe técnica necessária em terra para conectar com o satélite 

Amazonas 2 de Hispasat e assegurar o correto funcionamento do serviço em todo momento. 

 

A HISPASAT completa, nessa edição, treze anos acompanhando a Rota BBVA como provedor 

de serviços de satélite. A prestação avançada de soluções tecnológicas que a operadora 

oferece é uma excelente amostra das vantagens do satélite para cobrir as necessidades de 

transmissão de informações em zonas remotas ou carentes de outras infraestruturas de 

comunicação.  

Para a HISPASAT, a Rota 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 amplas coberturas e rápido desenvolvimento, acaba sendo a melhor solução 
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Direção de Comunicação 

para conectar as comunidades de qualquer zona com o mundo digital e a Sociedade da 

Informação. 

Visitas ao centro de controle da HISPASAT 

 

No dia 8 de julho, a operadora oferecerá aos expedicionários da Rota BBVA 2016 a 

oportunidade de se comunicar ao vivo com suas famílias, direto do México, através de uma 

videoconferência via satélite. Os familiares, reunidos no centro de controle da HISPASAT, se 

conectarão com os expedicionários que estarão na localidade mexicana de Campeche. Além 

disso, no próximo dia 28 de julho, os participantes da Rota BBVA visitarão o centro de controle 

da HISPASAT em Arganda del Rey para conhecer em primeira mão como funcionam os 

satélites de telecomunicações. 

  

Sobre a Rota BBVA 

 

A Rota BBVA, criada em 1979 e declarada de interesse universal pela UNESCO em 1990, é 

uma viagem que combina a educação em valores, o intercâmbio cultural e a aventura. Seu 

objetivo é consolidar entre os jovens espanhóis e americanos os alicerces da Comunidade 

Ibero-americana de Nações. Em seus mais de trinta anos de existência, mais de 10.000 jovens 

tiveram a oportunidade de participar destas expedições, fundadas 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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Nesta edição, a Rota BBVA viajará pelo México para explorar as selvas maias de Yucatán e 

descobrir os sítios arqueológicos mais relevantes desta civilização. Ademais, conhecerá alguns 

dos projetos sociais que tentam resolver os grandes problemas que a sociedade yucateca 

enfrenta atualmente. 

 

 

Visitas ao centro de controle da HISPASAT 

No dia 8 de agosto a operadora vai oferecer aos expedicionários da Rota BBVA 2016 a 

oportunidade de se comunicar ao vivo do México com suas famílias 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 mexicana de Campeche. Os 

participantes da Rota BBVA vão visitar o centro de controle da HISPASAT em Arganda del Rey 

no próximo dia 28 de julho, para conhecer em primeira mão como funcionam os satélites de 

telecomunicações. 

 

Sobre a Rota BBVA 

 

A Rota BBVA é uma viagem que combina a educação por valores, o intercâmbio cultural e a 

aventura, criado em 1979 e declarado como de interesse universal pela UNESCO em 1990. 

Seu objetivo é consolidar entre os jovens espanhois e americanos a base da Comunidade 

Ibero-americana de Nações. Em seus mais de 30 anos de existência, mais de 10 mil 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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