A HISPASAT e a QUANTIS, através de sua
filial marroquina NORTIS, vão oferecer
banda larga por satélite no norte da África
 A HISPASAT e a QUANTIS alcançaram um acordo para comercializar a
banda Ka do satélite Hispasat 30W-6 e oferecer serviços de banda larga em
Marrocos durante os próximos quinze anos, por uma quantia de
aproximadamente 125 milhões de euros.
 A HISPASAT oferece uma cobertura otimizada sobre Marrocos a partir da
posição orbital de 30º Oeste, graças à qual a NORTIS se posiciona como a
operadora de serviços de telecomunicações com as melhores aprestações
satelitais da região.

Madri, 2 de março de 2016. HISPASAT, a operadora espanhola de comunicações por satélite,
e QUANTIS junto à sua filial marroquina NORTIS, operadora líder na prestação de serviços de
dados, voz e de acesso à Internet por satélite na Espanha e Marrocos, assinaram um contrato
para prestar serviços de banda larga por satélite no norte da África. O acordo entre ambas as
empresas estabelece a utilização da capacidade espacial da banda de frequências Ka do
satélite Hispasat 30W-6 até o final de sua vida útil, estimada em quinze anos, por uma quantia
aproximada de 125 milhões de euros.
As coberturas desse satélite sobre o norte da África e, em especial, sobre Marrocos, serão
imprescindíveis para potencializar o negócio da banda larga satelital neste país. O Hispasat
30W-6 será lançado para o espaço em 2017, sua capacidade sendo complementada até lá
pela banda de frequências Ku dos seus satélites Hispasat 30W-4 e Hispasat 30W-5, situados
na mesma posição orbital. A cobertura dos satélites da HISPASAT sobre Marrocos de 30º
Oeste l é otimizada e posiciona à NORTIS, graças a esta capacidade, como a operadora de
serviços de telecomunicações com melhores prestações satelitais da região. Prova disto é o
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serviço que conecta, via satélite, mais de 4 mil escolas marroquinas que não dispõem de
cobertura terrestre de qualidade por estarem localizadas em zonas rurais ou de difícil acesso.
Projetos como este, desenvolvido pela NORTIS com a capacidade da HISPASAT, demonstram
a importância da infraestrutura satelital para facilitar o acesso universal à Internet e reduzir a
exclusão digital.
Além disso, ambas as empresas fecharam outro acordo para oferecer serviços marítimos
graças à capacidade em banda Ku dos satélites Hispasat 30W-4 e Hispasat 30W-5. O setor
marítimo - cruzeiros, frotas de pesca, transportadoras marítimas e empresas de navegação contará com uma solução inovadora, flexível e facilmente adaptável às necessidades de cada
usuário. O serviço que oferece QUANTIS com a sua própria plataforma se apoia na capacidade
dos satélites da HISPASAT, que proporcionam a melhor cobertura nas águas do Magreb,
desde as latitudes mais meridionais dessa região até a área central do Mediterrâneo.
Ignacio Sanchis, diretor de Negócio da HISPASAT, afirmou que “para nós é muito importante
continuar estreitando os laços de colaboração com a QUANTIS e os apoiar na expansão de
seu negócio. Aqui na HISPASAT contamos com experiência neste tipo de soluções e produtos
e o nosso objetivo é continuar estendendo os serviços de banda larga satelital no norte da
África".
Aquilino Antuña, conselheiro delegado da QUANTIS, assegurou que a “HISPASAT soube
entender muito bem os mercados emergentes, e aqui na QUANTIS queremos ser a vanguarda,
o braço comercial para entrar nesses mercados. Este acordo é uma boa prova disso”.

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,
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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 da Hispasat:
Direção de Comunicação (Iñaki Latasa)
Tel: 91 710 25 40
comunicacion@hispasat.es

Sobre o grupo QUANTIS GLOBAL
QUANTIS GLOBAL é a operadora líder na prestação de serviços de telecomunicações,
internet, voz, dados e televisão por satélite e serviços marítimos para o Governo, empresas e
particulares, tanto no mercado espanhol através da QUANTIS como no mercado marroquino
através da NORTIS.
QUANTIS GLOBAL presta seus serviços na África, Europa, Oriente Médio e América Latina
com filiais em Marrocos, Costa do Marfim e República Dominicana.
A operadora espanhola de telecomunicações, criada em 2009, faturou 12,3 milhões de euros
em 2015 e conta com 70 empregados, aos quais é necessário somar os mais de 200 postos de
trabalho indiretos (instaladores, setor comercial, técnicos de manutenção e logística).
Contato da Quantis (9h às 15h):
Montse Ramón Noguera
Tel: 91 499 48 97 ramal 143
montse.ramon@quantis.es
Contato da GPS Imagen y Comunicación:
Cristina Rodríguez
Tel: 633 015 696 – 915 315 530
cristina.rodriguez@gpscom.com
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