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Mitsubishi Electric irá apoiar as operações de socorro dos desastres 

causados pelo tufão nº 19 (Hagibis) 

 

TÓQUIO, 24 de outubro de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que 

as empresas do Grupo Mitsubishi Electric vão doar um total de 20 milhões de ienes (cerca de 182 600 

dólares americanos) para ajudar as vítimas afetadas pelos desastres causados pelo tufão n.º 19 (Hagibis). 

 

 

O Grupo Mitsubishi Electric apresenta as mais sinceras condolências a todas as pessoas afetadas pela 

tragédia e manifesta os seus mais sinceros desejos de uma rápida recuperação. 

 

 

### 

 

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation 

Com quase 100 anos de experiência no fornecimento de produtos fiáveis e de alta qualidade, a Mitsubishi 

Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) é um líder mundial reconhecido na produção, marketing e venda de 

equipamento elétrico e eletrónico utilizado em comunicações e processamento de informação, exploração 

espacial e comunicações por satélite, equipamento eletrónico, tecnologia industrial, equipamento de 

construção, energia e 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 um rendimento de 4519,9 mil 

milhões de ienes (40,7 mil milhões de dólares*), no ano fiscal que terminou a 31 de março de 2019. Para 

mais informações: 

www.MitsubishiElectric.com 

*A uma taxa de câmbio de 111 ienes por dólar americano, determinada pelo mercado de câmbio  

de Tóquio a 31 de março de 2019 
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