A HISPASAT ativou a conexão à Internet
satelital em Magaña, a localidade de Sória
ganhadora do concurso #enREDatupueblo
•

Já foi concluída a instalação das antenas que se conectam ao satélite e desde hoje os vizinhos
de Magaña podem desfrutar de conectividade.

•

A HISPASAT, com a colaboração da Quantis, oferecerá, de forma gratuita e por um ano, acesso
satelital à Internet de 30 Mbps.

Madrid, 3 de agosto de 2017.- O município de Magaña poderá conectar-se a partir de hoje ao mundo
digital, após ter ganho o concurso #enREDatupueblo, convocado pela HISPASAT, e de ter obtido como
prêmio uma conexão via satélite que irá permitir que acessem gratuitamente Internet de 30 Mbps por
um ano.
A operadora espanhola de telecomunicações por satélite, em colaboração com a Quantis, filial de
satélite do Grupo Eurona, instalou nas últimas semanas 43 antenas em Magaña, Pobar e Villarraso,
povoados que integram o município, para prestar serviço de acesso à Internet via satélite aos vizinhos e
às instituições públicas, como a Prefeitura e o centro médico, como também a alguns negócios
estabelecidos nesta localidade.
Como complemento a estes terminais para uso privado, a HISPASAT e a Quantis instalaram três pontos
de wifi para acesso aberto: um em Magaña, um em Pobar e um em Villarraso, cobrindo assim todos os
núcleos de povoados que o município compreende. Além disso, nos próximos dias será instalado um
segundo ponto wifi em Magaña em uma locaízação que ainda será decidida pela Prefeitura.
Carlos Espinós, conselheiro delegado da HISPASAT, afirmou: “Estamos muito contentes de poder
contribuir para que Magaña tenha conectividade e possa ter acesso a todos os benefícios que a
Sociedade da Informação comporta. Acreditamos que a conexão à Internet lhes oferecerá numerosas
oportunidades, permitindo que eles cresçam e se desenvolvam”.

Magaña, um pequeno município de 79 habitantes localizado na comarca de Tierras Altas, no noroeste
da província de Sória, foi proclamado vencedor do concurso graças aos votos dos usuários de redes
sociais e aos visitantes da web do projeto Conéctate, conseguindo um total de 1.835 votos à frente dos
outros dois finalistas, Valle de Manzanedo e Aracena, que não superaram os 900 votos.
Fernando Marín, o prefeito, se manifestou: “Para nós, a inauguração da conectividade satelital é um
feito muito importante. Dispor de Internet a partir de agora vai causar uma grande mudança na vida de
todos os habitantes da nossa cidade, tanto para questões pessoais como para os negócios, onde a
conexão à Internet pode significar um antes e um depois. Com ela, abre-se um número infinito de
possibilidades”.
A prefeitura de Magaña apresentou sua candidatura com um vídeo onde 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/.
Vinte e cinco povoados de toda a Espanha se inscreveram no concurso, que tinha como objetivo
apresentar a solução que o satélite oferece ao problema da desconexão digital em regiões afastadas ou
pouco povoadas. A tecnologia satelital, graças à sua alta capacidade, cobertura universal e rápido
desenvolvimento, complementa de forma otimizada as redes terrestres para levar conectividade de
banda larga às regiões que precisam de outras alternativas, em condições homologáveis de qualidade e
preço.
Todas as informações sobre o concurso e a proposta vencedora podem ser consultados na página:
www.hispasatconectate.es

Projeto Conéctate
Com o objetivo de reduzir a brecha digital e cumprir os objetivos estabelecidos pela Agenda Digital
Europeia, a HISPASAT lançou Conéctate, um projeto de inclusão digital orientado a 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 tem, mas com qualidade muito ruim.
Para isso, é fundamental informar os cidadãos sobre as possibilidades que o satélite como tecnologia de
acesso universal a banda larga de qualidade oferece, a fim de evitar o risco de exclusão digital para os
coletivos afetados.

Sabendo que os satélites, graças à sua cobertura universal e devido à sua alta capacidade, podem
proporcionar soluções e facilitar a igualdade de oportunidades digital para 100% da população, a
HISPASAT mantém seu firme compromisso, presente e futuro, de abrir portas de acesso à Sociedade da
informação para todos os cidadãos através deste projeto.
Sobre a Quantis
Quantis é a filial de serviços de satélite do grupo de telecomunicações Eurona. Atualmente é a operadora
líder na prestação de serviços de telecomunicações, internet, voz, dados e televisão por satélite e
serviços marítimos para a administração pública, empresas e particulares, tanto no mercado espanhol
como no marroquino através de sua marca NORTIS, que possui a licença de operadora vsat no país. A
empresa opera na África, Europa, Oriente Médio e América Latina e conta com filiais no Marrocos, Costa
do Marfim e República Dominicana.
Sobre HISPASAT
A HISPASAT é formada por empresas com presença tanto na Espanha como na América Latina, onde a
sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. A companhia 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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