
                                                                       

 
O Grupo Nueva Pescanova continua o seu trabalho 

solidário com a doação de material escolar a países da 
América Latina 

 
• A empresa subscreveu um acordo de colaboração com a Universidade da Corunha, a ONG 

Solidariedade Galega e a Câmara Municipal de Oleiros 
• O convénio engloba doações de equipamento e material escolar aos centros educativos 

adscritos 
 

Vigo, 6 de setembro de 2018.- O diretor de RSC do Grupo Nueva Pescanova, Ángel Matamoro, o 
reitor da Universidade da Corunha, Julio Abalde, o alcaide de Oleiros, Ángel García Seoane e o 
presidente da ONG Solidariedade Galega, Enrique Rodríguez, assinaram um acordo de colaboração 
para a doação, transporte e distribuição de material escolar e equipamento a centros educativos de 
países da América Latina. 
 
Trata-se de um convénio-quadro que englobará todas as doações aos centros educativos das zonas em 
que o Grupo Nueva Pescanova está presente. O primeiro envio efetuado ao abrigo deste acordo 
destinar-se-á às escolas das cidades de Chinandega e Porto Morazán na Nicarágua, onde se 
distribuirão carteiras, cadeiras, mesas, livros, computadores e bicicletas, entre outros elementos.  
 
Deste modo, a empresa continua o seu trabalho solidário com o envio de um contentor de material 
escolar e equipamento para estes municípios da Nicarágua, e com a colaboração da Câmara 
Municipal de Oleiros. 
 
Conforme explicado por Ángel Matamoro, diretor de RSC do Grupo Nueva Pescanova, "este acordo 
faz parte de um compromisso a longo prazo do Grupo, em que se enquadram diferentes ações e 
programas de melhoramento educativo e bem-estar nas comunidades dos países em que está 
presente. Exemplo disso é a gestão do Colégio CEPAC de Champerico (Guatemala) através da sua 
filial, NovaGuatemala, e da sua fundação, Fundanova, onde efetuam estudos mais de 500 crianças e 
jovens, e em que são dadas aulas de alfabetização para adultos, entre outras atividades". 

 
 
Sobre o Grupo Nueva Pescanova 
 
O Grupo Nueva Pescanova é uma empresa espanhola líder no setor, especializada na 
captação, cultivo, produção e comercialização de produtos do mar, tanto frescos e 
refrigerados, como congelados.  
 
Fundada em 1960, emprega mais de 11.000 pessoas e está presente em 24 países de 4 
continentes. O Grupo Nueva Pescanova vende os seus produtos em mais de 80 países de 
todo o mundo. 

 


