A localidade de Magaña, na província espanhola
de Sória, na reta final do prêmio de um ano de
conexão grátis à Internet concedido pela
Hispasat e pela Eurona


Completou um ano de conexão digital em Magaña, o prêmio que essa localidade ganhou no
concurso #enREDatupueblo, convocado pela operadora de satélites espanhola para conceder
conectividade a uma cidade desconectada.



Os habitantes da vila desfrutarão de conexão via satélite a 30 Mbps por mais um mês para que
todos os habitantes possam continuar desfrutando do serviço nas férias de agosto.



Os habitantes poderão manter o serviço se desejarem, graças à oferta comercial oferecida pela
Eurona

Madri, 24 de julho de 2018.- Magaña desfrutará de um mês adicional de conexão à Internet em suas
casas, serviços e lojas, até o final de agosto. O município da província de Sória, situado em uma região
isolada digitalmente, foi proclamado vencedor do concurso #enREDatupueblo, convocado pela HISPASAT,
e graças a ele, seus habitantes desfrutaram, desde julho passado, de conexão à Internet via satélite a 30
Mbps por um ano de forma totalmente gratuita. O prazo previsto vencia no final do mês, mas tanto a
operadora como a Eurona, a empresa fornecedora do serviço, decidiram prorrogá-lo durante o mês de
agosto, que é o mais concorrido do ano devido ao regresso de muitas pessoas à cidade no período de
férias e ao aumento de visitantes durante as festas da padroeira Nossa Senhora do Barruso.
A localidade soriana foi declarada vencedora do concurso #enREDatupueblo graças aos votos dos usuários
de redes sociais e aos visitantes do site do projeto Conéctate https://conectateporsatelite.es/. A
prefeitura apresentou sua candidatura ao concurso com uma peça de vídeo criativa onde os habitantes
explicavam as melhorias que a conectividade satelital poderia originar em diferentes aspectos de suas
vidas e das atividades do município no futuro, se ganhassem o prêmio. Veja “Un año después en Magaña”
(Um ano depois em Magaña) em:
http://hispasatconectate.es/maganaparticipacionenredatupueblo/
Fernando Marín, seu prefeito, expressou como foi frutífero para a localidade soriana este ano de conexão:
“Pela primeira vez e graças ao prêmio conquistado através da Hispasat, habitantes e visitantes de
Magaña, Pobar e Villarraso puderam se conectar ao exterior. Pudemos fazer o que nas cidades é normal:
navegar na Internet, fazer compras on-line, ler jornais, estar em contato com amigos e familiares, etc.”
Carlos Espinós, diretor-executivo da HISPASAT, afirmou que “para a Hispasat foi uma satisfação poder
contribuir com esse concurso para que Magaña fosse uma um povoado conectado. Esta experiência
demonstrou que o satélite é a tecnologia idônea para prestar o serviço de acesso à Internet em zonas
rurais, remotas ou despovoadas onde não haja alternativas de conectividade com qualidade suficiente.
Basta instalar uma antena para ter conexão de banda larga de forma imediata com alta capacidade, que
permite velocidades de até 30 Mbps em condições similares e preços homologáveis às de outras redes”.
O consumo de capacidade durante o ano de conectividade gratuita foi mantido relativamente baixo
durante a maior parte desses meses, devido ao fato de serem poucos os habitantes que vivem lá o ano

todo, mas superou os 300 GB em agosto e dezembro de 2017, coincidindo com as férias de verão, o
feriado de dezembro e as festas de Natal. Os portais e aplicativos mais utilizados nesses meses foram o
YouTube, navegação em páginas web, correio eletrônico, Google Services, Instagram e a plataforma de
jogos online Steam, além de serviços de mensagem instantânea como WhatsApp.
Magaña é um pequeno município de 79 habitantes, localizado na comarca de Tierras Altas, no nordeste
da província de Sória; um dos muitos que na Espanha ainda estão desconectados digitalmente sem
possibilidade de acesso à Internet por via terrestre. Para prover a cidade de conectividade, foram
instaladas 4 zonas Wi-Fi abertas e mais de 40 antenas nos domicílios que solicitaram, que serão mantidas
nas casas dos habitantes que desejarem contratar o serviço. Nos casos em que não haja interesse, os
equipamentos serão retirados sem custo para os usuários.
O ensaio realizado em Magaña abriu caminho para o desenvolvimento de conectividade rural via satélite.
O acordo alcançado entre a Hispasat e a Eurona em março desse ano para comercializar a banda Ka de
dois novos satélites, o Hispasat 36W-1 e o Hispasat 30W-6, permite oferecer uma solução tecnológica
homologável em qualidade e preço para as redes terrestres, com serviços de banda larga a 30 Mbps para
qualquer cidadão que se encontre em território espanhol, esteja onde estiver e morando onde for. Além
disso, todos os que solicitarem e precisarem de alternativas de acesso à Internet a mais de 10 Mbps,
poderão contar cum uma ajuda estatal de 400 € para os gastos do aumento e da instalação do
equipamento, que a Eurona administra diretamente sem nenhum incômodo adicional para o usuário.
https://conectateporsatelite.es/
Projeto Conéctate
Com o objetivo de reduzir a exclusão digital e cumprir os objetivos estabelecidos pela Agenda Digital
Europeia, a HISPASAT lançou o Conéctate, um projeto de inclusão digital orientado para melhorar a
qualidade de vida e o desenvolvimento econômico e social de regiões remotas ou pouco povoadas da
Espanha que não dispõem de acesso à Internet de banda larga ou que têm acesso de qualidade muito
ruim.
Para isso, é fundamental informar os cidadãos sobre as possibilidades que o satélite oferece como
tecnologia de acesso universal à banda larga de qualidade, a fim de evitar o risco de exclusão digital para
os coletivos afetados.
Sabendo que os satélites, graças a sua cobertura universal e alta capacidade, podem oferecer soluções e
facilitar a igualdade de oportunidades digitais a 100% da população, a HISPASAT mantém firme seu
compromisso, presente e futuro, de abrir portas de acesso à Sociedade da Informação para todos os
cidadãos através deste projeto.
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.
Para mais informações/fotos/entrevistas: Xiana Santos: 91 343 12 86 - 628 813 281
prensa@hispasatconectate.es

