Este Natal,

MAINROAD APOSTA NA REFLORESTAÇÃO DA ZONA
CENTRO DO PAÍS

Lisboa, 9 de Dezembro de 2008 – Pelo segundo ano consecutivo, a Mainroad assume o
compromisso de actuar de forma ambientalmente sustentável. Em vez de enviar os
tradicionais postais de Natal em papel, a Mainroad vai enviar apenas em versão
electrónica e parte do valor dos mesmos reverte para a Associação Flopen, uma
associação sem fins lucrativos.
Com o valor doado pela empresa, a Flopen irá plantar 2009 árvores, que vão permitir
rearborizar a floresta ardida nos Concelhos de Penela e Condeixa. A associação tem a
seu cargo a rearborização de floresta ardida nos Concelhos de Penela e Condeixa,
pertencentes ao distrito de Coimbra, zonas bastante flageladas pelos incêndios nos
últimos anos.
Segundo Paula Roque Esteves, Manager de Marketing e Comunicação da Mainroad,
“pelo segundo ano consecutivo, na quadra natalícia, mantemos o compromisso de
actuar de forma ambientalmente sustentável. Através deste pequeno gesto
pretendemos reforçar a nossa contribuição para a segurança e continuidade da
Floresta Nacional. Queremos que as 2009 árvores Mainroad cresçam connosco.”
A Flopen é uma associação sem fins lucrativos e de duração indeterminada, que tem
como missão a valorização, protecção e conservação do património florestal do
Concelho de Penela e Condeixa, através da criação de um serviço de extensão
florestal que vise o desenvolvimento florestal dos Concelhos.

###
Sobre a Mainroad
A Mainroad é líder em Portugal em soluções e serviços de alta disponibilidade e
continuidade dos negócios dos seus Clientes.
Decorrente da sua focalização nas necessidades dos Clientes cujos negócios estão
extremamente dependentes dos sistemas e tecnologias de informação, a Mainroad
adopta as melhores práticas de implementação, gestão e suporte de plataformas de
IT nas soluções e serviços que fornece, nas áreas de IT Service Management, IT
Managed Services, Security, Business Recovery e ITIL Consulting, apoiadas nos seus
Datacentres próprios.
Os Datacentres da Mainroad estão separados geograficamente por uma distância de
300 km e integram infra-estruturas redundantes especializadas no alojamento e
operação
de
sistemas
que
necessitem
de
elevada
disponibilidade.
A experiência e know-how dos profissionais da Mainroad serve mais de 1000 servidores
críticos e 8.000 dispositivos, em mais de 300 localizações em Portugal e em vários países
do
mundo.

A Mainroad é uma empresa certificada na norma ISO 9001:2000 e membro fundador
do itSMF Portugal – IT Service Management Forum
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