
                                                                      

 

  NOTA DE IMPRENSA            
 
 

A Nueva Pescanova começa em Vigo a 
construção do primeiro dos sete navios que irão 

renovar parte da sua frota 
 
 
Vigo, 5 de abril de 2018. - O Grupo Nueva Pescanova começou nesta semana a construção do 
primeiro dos sete barcos que irão renovar parte da sua frota de pesca na Namíbia e Moçambique 
até ao ano 2020. Trata-se de um dos três navios frigoríficos de 50 metros de comprimento que 
irão pescar para as suas filiais NovaNam e Lalandii da Namíbia. Estes três navios serão construídos 
nas instalações da Astilleros Armon em Vigo, e serão adaptados especificamente às novas 
necessidades da fábrica que a Nueva Pescanova tem na cidade de Lüderitz para o processamento 
da pescada.  
 
A construção dos navios para a Namíbia, juntamente com os quatro navios congeladores de 32 
metros para a pesca de camarão da filial Pescamar de Moçambique, é um dos principais 
investimentos previstos em ativos pelo Grupo dentro do seu Plano Estratégico até 2020, cuja 
renovação conta com um investimento total de 42,5 milhões de euros.  
 
Todos os navios irão possuir motores de alta eficiência energética, o seu equipamento irá 
melhorar o sistema de processamento a bordo e a sua adequação irá oferecer um maior conforto, 
aumentando a qualidade das condições de trabalho e vida das tripulações.  
 
Atualmente, o Grupo Nueva Pescanova conta com uma frota de 72 navios a operar no hemisfério 
sul. Na década de 60 foi a empresa pioneira na implantação de tecnologia de congelação a bordo, 
ao nível mundial. 
 
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 11.000 pessoas e opera em 24 países de 4 continentes. A Pescanova comercializa os seus 
produtos em 80 países dos cinco continentes.  


