
 

1/2 

 

 

 
PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3093 

 

 

 

 

 

 

 Questões da imprensa 

  

 Public Relations Division 

 Mitsubishi Electric Corporation 

 prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

 www.MitsubishiElectric.com/news/ 

  

 

O SOCIO-ROOTS Fund da Mitsubishi Electric comemora o 25.º aniversário 

Num quarto de século, este fundo de cofinanciamento fez doações de 1,2 mil milhões de ienes 

 

TÓQUIO, 27 de março de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que o 

SOCIO-ROOTS Fund da Mitsubishi Electric, uma instituição de caridade da empresa através da qual faz 

donativos equivalentes aos dos funcionários, celebra em abril o 25.º aniversário. Desde a sua criação, este 

fundo já fez doações num valor acumulado de 1,2 mil milhões de ienes (cerca de 12 milhões de dólares dos 

Estados Unidos) a cerca de 1900 instituições de solidariedade social no Japão. Para celebrar o seu 25.º 

aniversário, o fundo vai levar a cabo atividades comemorativas de angariação de fundos que abrangem todas 

as localizações de negócios da Mitsubishi Electric durante o ano fiscal que se inicia em abril. 

 

O SOCIO-ROOTS Fund da Mitsubishi Electric foi criado em abril 

de 1992 para apoiar as doações dos funcionários a causas de 

beneficência social. Disponível a todos os funcionários da empresa 

no Japão, este programa incentiva os funcionários em todo o país a 

contribuir para atividades baseadas nas comunidades locais.  

 

A pedido dos funcionários, as doações apoiaram as vítimas de várias catástrofes naturais no Japão, incluindo 

o terramoto de Chuetsu, em 2004, o Grande Terramoto do Leste do Japão, em 2011, e a catástrofe de 

deslizamento de terras em Hiroshima, em 2014. Mais recentemente, foram doados mais de 62,8 milhões de 

ienes em ajuda às vítimas dos terramotos de Kumamoto, em 2016. O apoio a iniciativas de recuperação após 

o Grande Terramoto do Leste do Japão, em 2011, incluiu donativos contínuos a organizações que 

disponibilizam serviços de saúde mental a crianças que perderam entes queridos e parques infantis seguros 

para substituir os parques e pátios de escolas que foram reconvertidos em habitação temporária ou outras 

utilizações. As doações a essas organizações vão alcançar um valor acumulado de 133 milhões de ienes 

(cerca de 1,3 milhões de dólares dos Estados Unidos) no ano fiscal vigente, que termina em março. 
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O SOCIO-ROOTS Fund tornou-se na iniciativa emblemática da Mitsubishi Electric no campo da 

solidariedade social. No futuro, o fundo pretende apoiar causas merecedoras que estejam alinhadas com as 

tendências de evolução da sociedade global, tais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2015. 

 

 

### 

 

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation 

Com mais de 90 anos de experiência no desenvolvimento de produtos fiáveis e de alta qualidade,  

a Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) é um líder mundial reconhecido ao nível do fabrico, 

marketing e vendas de equipamento elétrico e eletrónico utilizado em comunicações e processamento de 

informação, descoberta do espaço e comunicações por satélite, eletrónica de consumidor, tecnologia 

industrial, energia, equipamento de construção e de transporte. Integrando o espírito do seu lema 

empresarial, Changes for the Better, e do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser 

uma empresa ecológica líder a nível mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou 

vendas de grupo consolidadas no valor de 4394,3 mil milhões de ienes (38,8 mil milhões de dólares*), no 

ano fiscal terminado a 31 de março de 2016. Para obter mais informações, visite: 

www.MitsubishiElectric.com 

* A uma taxa de câmbio de 113 ienes para o dólar americano, determinada pelo mercado de câmbio  

de Tóquio a 31 de março de 2016 

 


