
                                                                      

 

   NOTA DE IMPRENSA                                                                 

 
NovaNam, filial do Grupo Nueva Pescanova na 

Namíbia, cumpre 27 anos de história 
 

Chapela, 2 de maio de 2017.- A fábrica da NovaNam, filial do Grupo Nueva Pescanova, em 
Lüderitz (Namíbia), acolheu um ato para celebrar os 27 anos de história da multinacional no país. 
O evento foi presidido pelo Ministro das Pescas e Recursos Marinhos da Namíbia, Exmo. Sr. 
Bernhard Esau, quem destacou a “valente decisão tomada em 1990 pela Pescanova para investir 
no país e impulsionar o desenvolvimento da indústria pesqueira na região”. O ato contou também 
com a presença da Embaixadora de Espanha na Namíbia, Exma. Sra. Concepción Figuerola; a 
Governadora da Região, Exma. Sra. Lucía Bassón; e o Diretor-geral das Pesca do Grupo Nueva 
Pescanova, David Troncoso. 

No desenvolvimento do evento foram revistos alguns marcos da companhia, como a aposta para 
converter a fábrica de Lüderitz numa das maiores de processamento de pescada da África. um 
facto que teve um notável impacto do ponto de vista económico e social na comunidade ao longo 
destes anos. Hoje, a NovaNam proporciona emprego digno a 2.100 funcionários no país, entre a 
fábrica de Lüderitz, na região de Karas, ao sul da Namíbia, onde trabalham 1.800 pessoas, e a 
fábrica de Walvis Bay, ao oeste do país, que conta com 300 funcionários. 

Mais dois marcos em destaque foi o esforço de Grupo Nueva Pescanova e da NovaNam pela 
formação e capacitação dos seus funcionários. Em linha com esta mensagem, a companhia 
aproveitou a ocasião para anunciar o lançamento de um Programa de Bolsas NovaNam durante os 
próximos 3 anos, destinado a financiar os estudos superiores na Universidade de Ciência e 
Tecnologia da Namíbia e, também, os estudos de secundária aos filhos dos funcionários da filial. 

Por último, o Ministro Esau aplaudiu a iniciativa da NovaNam de promover e patrocinar a 
publicação de um livro sobre a cidade de Lüderitz, uma cidade cuja história está intimamente 
relacionada com a própria história da NovaNam na Namíbia. Deve destacar-se que a Pescanova 
gerou riqueza e bem-estar nesta localidade, que viu como a sua população se desenvolveu graças 
à presença do Grupo, para além de ter gerado emprego, com a criação de creches para filhos de 
funcionários, lojas, ordenamento urbano, moradias dignas, postos de trabalho de 
responsabilidade para nativos, etc., contribuindo para melhorar as suas condições de vida durante 
todos estes anos. 

 



                                                                      

 

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. 

 


