
 

  

MAINROAD INTEGRA REDE PME INOVAÇÃO COTEC 
 

Reconhecimento da atitude e actividade inovadora no mercado português 

 
LISBOA, 25 de Novembro de 2008 – A Mainroad foi reconhecida pela Cotec como empresa inovadora, 
passando a integrar a Rede PME Inovação Cotec desde 20 de Novembro de 2008. A integração na 
rede PME Inovação COTEC – BPI foi anunciada pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, 
durante a cerimónia de Encerramento do 2.º Encontro Rede PME Inovação, no Museu do Oriente. 
 
Ao integrar a rede, a Mainroad vai beneficiar dos esforços de promoção e difusão pública por parte da 
associação, que também se encarrega de promover contactos entre as várias empresas da rede e de 
criar condições para adaptar práticas inovadoras.  
 
A Cotec Portugal é uma associação empresarial sem fins lucrativos que tem como missão promover o 
aumento da competitividade das empresas localizadas em Portugal, através do desenvolvimento e 
difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, bem como do conhecimento residente no país. 
 
“A integração da Mainroad na Rede PME Inovação Cotec é o reconhecimento, agora com visibilidade 
mais alargada, do esforço que temos colocado em inovação nas soluções e serviços que desenhamos 
para o mercado. Acreditamos que somos um exemplo de criação de valor para Portugal”, declara 
José Xavier Ferreira, Director Geral da Mainroad.  

 
### 

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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