
 

 

 
No evento “As meninas e o setor especial” 

 

50 MENINAS DESCOBREM O SETOR ESPECIAL COM A 

AJUDA DE CINCO MULHERES DE REFERÊNCIA DA 

HISPASAT 

 

A Fundação Inspiring Girls organizou junto com a HISPASAT um speed networking 

com meninas canárias e mulheres role model da operadora de satélites espanhola 

com o objetivo de divulgar as grandes oportunidades profissionais oferecidas por 

um setor pouco conhecido para nossas jovens. 

 

Madrid, 07 de junho de 2019.- A Fundação Inspiring Girls e a HISPASAT, a operadora 

espanhola de comunicações por satélite, celebraram hoje o encontro “As meninas e o 

setor espacial“ no Centro Espacial do Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA) em 

Maspalomas, Canárias, com a participação de 50 meninas do IES Guanarteme de Las 

Palmas. 

A presidenta da HISPASAT, Elena Pisonero, a diretora de Comunicação, Cristina Perez 

Cantó, e as engenheiras Nuria Candelaria Trujillo, Herenia Barrera e Andrea Peña, 

participaram como voluntárias de um speed networking com as jovens no qual 

compartilharam experiências pessoais e profissionais com o objetivo de lhes mostrar que 

o âmbito espacial pode ser uma interessante escolha para elas e um setor com muitas 

oportunidades profissionais para as mulheres. Além disso, puderam comentar com elas as 

barreiras que encontraram ao longo da sua carreira e como as superaram, e responderam 

várias perguntas que lhes foram formuladas, passando assim uma manhã diferente e 

inspiradora nas instalações do Centro Espacial, onde a HISPASAT tem situado um dos 

seus centro de controle e monitoramento. O evento foi desenvolvido com um formato muito 

inovador, onde as voluntárias da operadora de satélites foram se revezando em rodadas 

de 10 minutos por todas as mesas das meninas, que também puderam visitar as 

instalações. 

Para Elena Pisonero, presidenta da operadora “a experiência foi muito gratificante. Nosso 

setor é altamente técnico e especializado e a presença de mulheres é muito baixa. Por 

isso, é fundamental que incentivemos as vocações técnicas femininas e na HISPASAT 

trabalhamos nesta linha para que nosso setor seja sustentável. Motivar estas meninas 



 

 

desde pequenas é imprescindível, já que algumas delas serão as futuras engenheiras que 

operarão nossa frota ou desenvolverão novos projetos de inovação por satélites”. 

 

O encontro finalizou com um ato institucional no qual participaram, além da presidenta da 

HISPASAT, o coronel Rafael Sahagún, diretor do Centro Espacial Maspalomas, e Marta 

Pérez Dorao, presidenta da Fundação Inspiring Girls. 

 

Para Marta Perez Dorao, “o setor espacial é um âmbito de grandíssimas oportunidades 

para nossas jovens; desde a Engenharia Aeronáutica a Telecomunicações, Engenharia de 

Sistemas, logística ou especialista em diversas tecnologias relacionadas com este setor, 

oportunidades que nossas jovens desconhecem e, por isso, é necessário que empresas 

de referência e mulheres destas empresas ganhem visibilidade para que elas pensem: Se 

Elena, Nuria ou Andrea puderam, eu também posso. Por isso, nos motiva especialmente 

estar hoje aqui, mostrando-lhes que os cursos STEM podem abrir-lhes muitas 

possibilidades profissionais e que também são uma alternativa profissional para elas”. 

 

A jornada foi encerrada por Maria Teresa Máyans Vázquez, Subdelegada do Governo em 

Las Palmas, que manifestou “Estamos quebrando moldes. O que sonhamos pode ser 

realidade e não devemos colocar limites em nossos caminhos profissionais. Não há nada 

que possa nos impedir”. 

 

Entre os participantes encontravam-se também María Nebot Cabrera, Conselheira de 

Igualdade e Participação Cidadã do Cabildo de Gran Canaria, e Marco Aurelio Pérez, 

prefeito de San Bartolomé de Tirajana, município onde está situado o Centro Espacial de 

Maspalomas. 

 

Sobre Inspiring Girls 

Inspiring Girls é uma Fundação cujo objetivo é aumentar a ambição profissional e a 

autoestima das meninas, bem como suas expectativas profissionais, visibilizando a ampla 

variedade de profissões e trabalhos que existem e superando limitações e estereótipos. 

Para isso, realizam distintas atividades – palestras, speed networking, eventos – nas quais 

mulheres de todos os setores e profissões compartilham suas experiências laborais e 

profissionais com as meninas. Atualmente, tem sedes na Espanha, Sérvia, Itália, Chile, 

Brasil, México, Colômbia, Peru, Honduras, Panamá e Costa Rica. 

www.inspiring-girls.es 

 

Contato de imprensa: 

http://www.inspiring-girls.es/


 

 

 

comunicacion@inspiring-girls.es 

 

Sobre a HISPASAT 

 

A HISPASAT é formada por empresas com presença tanto na Espanha como na 

América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR está localizada. A HISPASAT é líder 

na difusão e distribuição de conteúdos audiovisuais 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 e conectividade via satélite que abrangem acesso à Internet, mobilidade e 

backhaul de redes celulares, bem como 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 

 

Contato de imprensa: 

 

María Felpeto – t +34 91 710 25 40 – mfelpeto@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es 
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