
 

 
NOTA DE IMPRENSA          

 
 

A empresa de aquicultura Insuiña, do Grupo Nueva 
Pescanova, galardoada com o “Grove de Oro 2016” 
 

 
Vigo, 18 de novembro de 2016.- A empresa Insuiña, do Grupo Nueva Pescanova, pioneira em 
Espanha na cultura de pregado e líder em produção aquícola desta espécie no mundo, 
receberá hoje o Prémio Grove de Oro 2016, outorgado pela entidade patronal Emgrobes. 

Com quatro centros produtivos na atualidade no noroeste da Península, a Insuiña começou a 
sua atividade há 33 anos na localidade pontevedresa do Grove, tornando-se numa referência 
na Aquicultura Internacional: participou num total de 30 projetos de I&D&I e produz em total 
5.000 toneladas de pregado por ano, criando hoje mais de 320 postos de trabalho diretos. 

Para além de pela sua vasta trajetória no Grove, onde produz anualmente 140 toneladas de 
pregado, a Insuiña é reconhecida com o “Grove de Ouro 2016” pela sua aposta decidida na 
aquicultura e na investigação, dado que o Grupo Nueva Pescanova transformará em 2017 os 
4.000 metros de instalações da empresa nesta localidade no “Pescanova Biomarine Center”. 
Um Centro Tecnológico de Aquicultura, pioneiro em I&D&I que, com um investimento de 4,5 
milhões de euros, e graças a alianças pontuais com sócios tecnológicos, industriais, sociais e 
governamentais, será um dos três centros de I&D&I de Aquicultura mais importantes da 
Europa. 

Além disso, a colocação em funcionamento do “Pescanova BioMarine Center” implicará a 
criação na Galiza de um centro de referência internacional, dando emprego a 50 pessoas 
especializadas no setor da investigação marinha, bem como a troca permanente com a 
comunidade científica internacional neste campo. 

O objetivo do Grupo Nueva Pescanova com este centro pioneiro é melhorar as espécies atuais 
que cultiva em todo o mundo: pregado, camarão vannamei e tilápia, em aspetos como a 
genética, nutrição, manuseamento e saúde. Além disso, estudará e investigará o 
desenvolvimento de novas espécies, tornando-se num dos centros de investigação privado de 
referência na Europa no âmbito da Aquicultura Sustentável, Indústria 4.0 e a proteção do 
Ambiente. 

Coincidindo a entrega deste reconhecimento, o Pescanova Biomarine Center apresenta hoje a 
sua imagem corporativa, que juntamos a esta nota de imprensa. 

 

Sobre o Grupo Nueva Pescanova 

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional galega líder do setor especializado na captura, 
cultura, produção e comercialização de produtos do mar. Fundada em 1960, dá emprego a 
mais de 12.000 pessoas e opera em 27 países de 4 continentes. A Pescanova comercializa os 
seus produtos em 80 países dos cinco continentes. 

 


