
 

 
NOTA DE IMPRENSA                                                                   
 

Pedro Casaño, novo Diretor Corporativo de RH 
do Grupo Nueva Pescanova 

 
• A multinacional galega cria uma Direção-geral de Responsabilidade Social 

Corporativa, que será assumida por Ángel Matamoro 
 

Vigo, 2 de novembro de 2017.- No próximo dia 20 de novembro, o Grupo Nueva Pescanova 
incorporará o Sr. Pedro Casaño como novo Diretor Corporativo de RH. Com uma experiência 
de mais de 23 anos em diversas áreas do negócio, desenvolveu a maio parte da sua carreira 
no âmbito dos Recursos Humanos, começando como Diretor de Recursos Humanos da 
SABMiller España e ocupando postos de máxima responsabilidade ao nível internacional 
como Diretor de RH da SABMiller América Latina em Bogotá; Vice-presidente de RH da 
SABMiller no Panamá; Diretor de RH de Espanha e Portugal da Kraft Foods, onde chegou a ser 
Diretor de RH para o Sul da Europa na Mondelēz International. 

O Pedro liderou, nas referidas empresas, ambiciosos e exigentes processos de organização e 
desenvolvimento de pessoas, para além de propiciar, através da modernização da área dos 
RH as imprescindíveis mudanças culturais.  

Engenheiro pela Universidade de Sevilha e diplomado em Alta Direção de Empresas pelo 
Instituto Internacional Bravo Murillo, realizou o CEO Leadership Program da Universidade de 
Nova Iorque e o Programa de Desenvolvimento Diretivo em Supply Chain Management do IE. 
Casaño completou a sua formação especializando-se em transformação digital com o 
Programa DiBex na escola de negócios ISDI e um PADE pelo IESE Business School. 

Pedro Casaño substitui o anterior Diretor Corporativo de RH do Grupo, Ángel Matamoro, 
quem assumirá a nova Direção de Responsabilidade Social Corporativa e de Relações 
Institucionais do Grupo Nueva Pescanova. Com a criação desta nova Direção Corporativa, a 
sociedade procura multiplicar os seus esforços na RSC, presente no ADN da empresa, e que a 
conduziu, entre outros assuntos, a impulsionar projetos de apoio e desenvolvimento nas 
Comunidades onde opera, com a criação de escolas para filhos de funcionários, habitação 
social, etc.  

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. 


