
                                                                      

 

  
NOTA DE IMPRENSA        
       

Um livro abrange o papel de NovaNam, filial do 
Grupo Nueva Pescanova, no desenvolvimento da 

indústria pesqueira na Namíbia 
 

• “Lüderitz: uma viagem através do tempo”, promovido e patrocinado pela NovaNam e 
apresentado nesta manhã com o Ministro das Pescas e Recursos Marinhos da Namíbia e o 
Presidente do Grupo Nueva Pescanova, narra a extraordinária evolução vivida pela cidade 
costeira do mesmo nome após o investimento que a Pescanova fez nesse país há 27 anos. 

• Hoje, a NovaNam dá trabalho a 2.100 pessoas na Namíbia, dos quais 1.800 trabalham em 
Lüderitz 

 

Vigo, 14 de setembro de 2017.- Coincidindo com o ano da comemoração do 27.º aniversário da 
NovaNam, filial do Grupo Nueva Pescanova na Namíbia, nesta manhã decorreu um ato na fábrica de 
Lüderitz para a apresentação de “Lüderitz: uma viagem através do tempo”, um livro que resume a 
história da NovaNam e o seu papel no espetacular desenvolvimento produzido nessa cidade pesqueira. 
Assistiram à apresentação o Ministro das Pescas e Recursos Marinhos da Namíbia, Exmo. Sr. Bernhard 
Esau, a Presidenta da Câmara Municipal da cidade, Exma. Sra. Hilaria Ndiiwana Mukapuli, bem como o 
Presidente do Grupo Nueva Pescanova, Sr. Jacobo González-Robatto, entre outras autoridades. 

A obra, que recopila fotografias, informações e testemunhos de diferentes pessoas que fizeram parte da 
evolução de Lüderitz, foi promovida e patrocinada pela NovaNam, uma empresa que ganhou uma 
menção especial na história recente desta cidade. A NovaNam foi a primeira empresa de pesca que fez 
um forte investimento para estabelecer as suas operações de pesca e processamento há 27 anos na 
Namíbia, quando o país acabava de conseguir a sua independência. Esta firme aposta da companhia 
propiciou o ressurgimento da zona de Lüderitz, a criação de postos de trabalho e o desenvolvimento 
local; representou, enfim, um novo amanhecer para a atividade económica da cidade, que estivera 
estancada durante a época colonial, apesar de ser um rico pesqueiro com um enorme potencial. 

Hoje, a NovaNam, filial do Grupo Nueva Pescanova, dá emprego a 2.100 funcionários na Namíbia. Deles, 
1.800 trabalham em Lüderitz, dos quais 1.500 trabalham na fábrica da cidade, que é na atualidade o 
maior centro de processamento de pescada de toda a África. Os outros 300 funcionários do grupo na 
Namíbia trabalham na fábrica de Walvis Bay, no oeste do país, onde se encontra um centro de 
processamento de peixe. 



                                                                      

 

Comprometida com o desenvolvimento da comunidade local O Grupo Nueva Pescanova tem o 
compromisso de contribuir para o bem-estar das comunidades em que está presente através do impulso 
de projetos sociais. Concretamente, na Namíbia ajudou à criação de uma creche que acolhe diariamente 
85 crianças dos funcionários da Novanam, para ajudá-los a conciliar vida familiar e laboral; impulsionou 
também o desenvolvimento de dois Lares de Idosos, The Helping House im Nautilus e Hermine Old Age 
House; e o projeto “Housing”, que permitiu construir 105 moradias para os trabalhadores da companhia 
que recebem apoio financeiro através da Empresa Nacional da Habitação. 

Mais um exemplo do compromisso do Grupo Nueva Pescanova e da NovaNam exemplifica-se na sua 
aposta na formação. Neste ano, entrou em funcionamento o Programa de Bolsas NovaNam, destinado a 
financiar aos filhos dos funcionários os estudos superiores na Universidade da Ciência e Tecnologia da 
Namíbia, bem como os estudos do ensino secundário durante os próximos 3 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. 

 


