
 

 

HISPASAT contribui com solução 
tecnológica de comunicação via satélite 
para os Cursos de Verão da UCM em El 
Escorial 
 

 A operadora colabora com a Universidade Complutense de Madri proporcionando capacidade 
espacial e equipamento para a transmissão de sinais de televisão. 
 

 A HISPASAT oferece este serviço por meio de seu satélite H30W-6. 

MADRI, 8 de julho de 2019. A HISPASAT patrocina por mais um ano os Cursos de Verão 2019, que 
anualmente a Universidade Complutense de Madri organiza no Real Centro Universitario de El Escorial 
- María Cristina, e que são celebrados de 1º a 26 de julho. 

A HISPASAT colabora com os Cursos mediante a colocação à disposição da Universidade Complutense 
de uma solução tecnológica para facilitar uma conexão via satélite. A conexão será utilizada pelos 
serviços de informação e programas televisivos que assim desejarem para o envio das imagens e 
notícias da atualidade dos Cursos realizadas pela produtora da Universidade Complutense (UCMTV). 

A HISPASAT realiza a conexão através da capacidade espacial de seu satélite H30W-6, situado na 
posição orbital de 30º Oeste e coloca à disposição da universidade os equipamentos necessários para 
a transmissão dos sinais de televisão. 

Com o patrocínio tecnológico dos Cursos de Verão da UCM, a HISPASAT contribui para a difusão do 
conhecimento e da educação, facilitando o acesso às informações científicas e culturais dos Cursos. 

Os Cursos de Verão da Universidade Complutense de Madrid são, desde 1988, uma referência 
internacional como fórum de intercâmbio intelectual. Pretendem ser um encontro transversal que 
responda aos desafios que a sociedade tem a cada momento. Neles, cientistas, políticos, economistas, 
escritores, jornalistas e artistas debatem e refletem sobre temas atuais. 

 

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. 

Contato de imprensa: 
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