
 

 

A Nueva Pescanova celebra o Dia da Alimentação Solidária doando 7,1 
toneladas de comida à Fundação Alimentum 

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

 
Vigo, 8 de junho de 2018. O Dia da Alimentação Solidária (DAS), que se celebra hoje, é a aposta da Fundação 
Alimentum para que os alimentos e bebidas também cheguem no verão a todos os necessitados, através dos 
56 Bancos Alimentares que formam a Federação Espanhola de Bancos Alimentares (FESBAL). 

A Nueva Pescanova, na qualidade de sócia da Fundação, colabora este ano através da doação de 7.100 
quilos de alimentos para que a FESBAL possa distribuir pelos diferentes Bancos Alimentares da Espanha. A 
participação no Dia da Alimentação Solidária (DAS) é uma prioridade para a Nueva Pescanova, dado que se 
quer alertar para os problemas de abastecimento que ocorrem com a chegada do verão nos Bancos 
Alimentares e noutras organizações de ajuda aos cidadãos. Com a chegada do período estival reduzem-se as 
doações, enquanto o número de pessoas e famílias necessitadas aumenta com as férias escolares. 

Para tal, a Fundação Alimentum declarou o dia 8 de junho como o Dia da Alimentação Solidária (DAS) e os 25 
líderes do setor da alimentação e bebidas na Espanha decidiram doar conjuntamente cada ano nesta data 
200.000 quilos de produtos adicionais às doações que já efetuam ao longo do ano e que, em 2017, 
ultrapassaram os 7.150.000 quilos no conjunto das empresas adscritas à Fundação, o que representa mais 
de 32 milhões de rações. 

"Esta iniciativa conjunta das empresas do setor integradas na Fundação Alimentum já se converteu num 
marco e compromisso de cada verão, o que dá a ideia da necessidade e oportunidade de uma ação deste 
tipo" - comenta Sergio Elizalde, presidente da Fundação Alimentum e diretor geral corporativo Comercial 
da Nueva Pescanova. 

Compromisso do Grupo Nueva Pescanova a longo prazo 

O Grupo Nueva Pescanova assinou diversos convénios com Bancos Alimentares e com outras entidades 
sociais. Durante o ano de 2017 a Nueva Pescanova doou mais de 24.000 quilos de alimentos a entidades 
como a Associação contra o Cancro, Bancosol, a Associação Amigos da Galiza, o Banco Alimentar de Madrid 
e o de Vigo, entre outros. 

"A colaboração da Nueva Pescanova com diferentes entidades permite que sejamos muito mais eficientes e 
ágeis na distribuição de produtos. E assim podemos oferecer o que melhor sabemos fazer: alimentos de 
qualidade, ricos em Ómega 3 e prontos para consumo" - assinala Ignacio González, CEO do Grupo Nueva 
Pescanova. 

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. 

Fundação Alimentum 
 
A Fundação Alimentum é uma organização privada sem fins lucrativos, constituída pelas principais empresas 
do setor da alimentação e bebidas na Espanha e pela Federação Espanhola de Indústrias de Alimentação e 
Bebidas. Tem como fim principal contribuir para o melhoramento da qualidade de vida e do bem-estar social 
através da promoção de iniciativas que respondam aos desafios e inquietações que a sociedade apresenta 
em matéria de alimentação e bons hábitos de vida, em geral, e a sua relação com a saúde. 

Para tal, entre os seus objetivos prioritários contempla-se a consciencialização da população para a 
importância de manter um estilo de vida saudável, juntando esforços e propiciando o desenvolvimento de 
quadros de colaboração com outras organizações e profissionais afins ao seu compromisso social. 

  

            

 


