
 

 
NOTA DE IMPRENSA          
 
 

A Pescanova associa-se à Sustainable Fisheries 
Partnership para melhorar a sustentabilidade 

da sua atividade pesqueira e aquícola 
 
Vigo, 30 de outubro de 2017.- O Grupo Nueva Pescanova atingiu um acordo com a 
Sustainable Fisheries Partnership (SFP), que permitirá à sociedade continuar a trabalhar em 
melhorar a sustentabilidade da sua atividade pesqueira e aquícola, presentes no dia-a-dia e 
no ADN da companhia. 

A SFP é uma organização não-governamental sem fins lucrativos que trabalha para melhorar 
a manutenção dos ecossistemas aquáticos, as comunidades pesqueiras e aquicultoras e 
garantir o fornecimento de alimentos de origem marinha. Entre as suas múltiplas iniciativas, 
criou uma base de dados, FishSource, com informações fiáveis, pormenorizadas e atualizadas 
periodicamente sobre os stocks de pesca em todo o mundo, com mais de um milhar de perfis 
disponibilizados. Esta potente ferramenta complementa-se com uma outra chamada de 
Metrics, que avalia o estado global das fontes de fornecimento das companhias; tanto se se 
tratar de compras, como se o fizer de abastecimentos internos a partir das próprias 
operações pesqueiras e aquícolas, avalia finalmente o estado de sustentabilidade do portfólio 
de produto.  

Através da associação com a SFP, o Grupo Nueva Pescanova terá acesso a estas ferramentas 
de gestão de dados que, combinadas, lhe irão permitir dispor de informações úteis para 
melhorar a sua atividade pesqueira e a sua cadeia de fornecimento. 

“Trabalhar juntamente com a SFP é um importante passo que nos ajudará a ser mais 
transparentes e contribuir mais ativamente para a melhoria da conservação dos recursos e da 
racionalização da pesca, um compromisso presente no ADN da nossa sociedade desde já 
quase seis décadas”, comenta Juanjo de la Cerda, o Diretor Corporativo de I&D, Qualidade e 
Sustentabilidade do Grupo Nueva Pescanova. 

A aliança com a SFP permitirá também à Pescanova conhecer e criar sinergias com outras 
empresas com similares preocupações e implementar projetos de melhoria da pesca (FIPs) e 
da aquicultura (AIPs), de interesse para a indústria. 

 

 



 

 

Comprometidos com a sustentabilidade 

O acordo atingido pelo Grupo Nueva Pescanova com a SPF é mais um passo no quadro das 
múltiplas iniciativas que a empresa leva a cabo no âmbito do seu compromisso com a 
conservação dos ecossistemas aquáticos e do meio marinho.  

Para além de racionalizar as atividades pesqueiras, o Grupo cumpre os requisitos legais e as 
medidas internacionais em matéria de pesca, delimitando a captura, vigilando os tamanhos 
mínimos e promovendo e respeitando períodos de defeso que garantam a preservação dos 
pesqueiros. Em matéria de aquicultura, produz de forma responsável nas suas explorações 
aquícolas e respeita os mais estritos padrões e certificações internacionais dirigidas a cumprir 
as melhores práticas em aquicultura. Investe também em tecnologias e processos para 
minimizar o impacto ambiental das suas fábricas e navios. 

A sociedade conta também com a sua própria Certificação de Pesca Sustentável (Pescanova 
Blue), auditado pela Bureau Veritas para as capturas de pescada na Namíbia, baseado no 
cumprimento do Código de Conduta para a Pesca Responsável e nas diretrizes para a eco-
rotulagem do peixe e dos produtos pesqueiros da FAO. 

 

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. 

 

 


