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Nueva Pescanova e a Fundação do Banco de Alimentos 
assinam um acordo de parceria   

• Em 2017, o Grupo Nueva Pescanova doou em Espanha mais de 24 toneladas de produtos 
a diferentes entidades sociais 
 

Vigo, 23 de janeiro de 2018.- O Grupo Nueva Pescanova assinou um acordo com a Fundação Provincial do 
Banco de Alimentos de Vigo para desenvolver uma parceria continuada, incluindo doação de peixe, 
cefalópodes e produtos congelados elaborados em geral, destinados a pessoas carenciadas da Província 
de Pontevedra. 

O acordocom o Banco de Alimentos de Vigo junta-se às parcerias que o Grupo desenvolve, de maneira 
ativa e regular, cada ano a diferentes organizações sociais em Espanha. Concretamente, em 2017 a Nueva 
Pescanova doou mais de 24.000 kg de alimentos a entidades como a Associação contra o Cancro, 
Bancosol, A Asociación Amigos de Galicia ou o Banco de Alimentos de Madrid, entre outros.  

«A colaboração com o Bnco de Alimentos de Vigo vai-nos permitir ser muito mais eficientes e ágeis na 
distribuição de produtos na província de Pontevedra. É uma maneira de criar valor no nosso meio, 
oferecendo o que de melhor sabemos fazer: alimentos de qualidade, ricos em Ómega 3, e prontos para 
consumir» referiu Ignacio González, CEO do Grupo Nueva Pescanova.  

Por sua vez, o presidente do Banco de Alimentos de Vigo, Pedro Pereira, frisou o envolvimento do Grupo 
Nueva Pescanova com a entidade e ressaltou a importância de, em todas as famílias carenciadas em 
dificuldades, a que se pedia ajuda desde a ONG possam contar com uma «nutrição equilibrada, em que o 
peixe não pode faltar». Neste sentido, Pereira pôs em valor que, da mesma maneira que a Nueva 
Pescanova, «outras empresas da indústria do congelado realizam donativos de produtos que depois 
distribuímos pelas 25.000 pessoas mais carenciadas da província de Pontevedra». 

O Banco de Alimentos de Vigo é um dos pontos de recolha de alimentos de Espanha que tem capacidade 
para receber produto congelado e refrigerado nas suas instalações. Isto irá posibilitar que mais lares 
possam aceder a produtos à base de peixe, que pelas suas características nutritivas são uma componente 
essencial de uma dieta saudável e equilibrad e os peritos recomendam o seu consumo. A Fundação 
Provincial Banco de Alimentos de Vigo, apolítica e não confessional, distribuiu em 2016 mais de 2 milhões 
de quilos de comida (2.108.608 quilos), o que representa 25 por cento mais que durante 2015, quando 
foram cerca de 1,7 milhões de quilos os que foram entregues aos coletivos sociais. 

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. 
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