
 
 
NOTA DE IMPRENSA         
        

O Subsecretário das Pescas da Nação Argentina 
visita a sede central de Argenova  

 
• O Subsecretário das Pescas da Província argentina de Santa Cruz também acorreu 

ao encontro na sede central da empresa na Galiza  
 

Vigo, 5 de outubro de 2018.- Os diretores da Nueva Pescanova, juntamente com os da Argenova, a 
filial argentina do Grupo Nueva Pescanova, receberam na casa-mãe da empresa na Galiza a visita do 
Subsecretário das Pescas da Nação Argentina, Juan Bosch, que foi acompanhado pelo Subsecretário 
das Pescas da Província de Santa Cruz, Carlos Liberman.  

O objetivo da visita consistiu em conhecer a sede central do Grupo Nueva Pescanova e verificar as 
capacidades produtivas e tecnológicas que a empresa galega pode proporcionar ao futuro 
desenvolvimento da indústria pesqueira na Argentina e na província de Santa Cruz. 

As autoridades argentinas foram recebidas por Ignacio González, CEO do Grupo Nueva Pescanova; 
David Troncoso, Diretor Geral da Área das Pescas do Grupo Nueva Pescanova; Manuel Domínguez, 
Diretor de Operações da Área das Pescas da Nueva Pescanova, juntamente com Marcos Osuna, 
Gerente-Geral da filial Argenova na Argentina e América Latina, e Mauro Zamboni, Diretor de 
Assessoria Jurídica da Argenova.  

Presença no país 

O Grupo Nueva Pescanova iniciou as suas operações na Argentina há 30 anos sob o nome Argenova. 
Com base em Puerto Deseado, província de Santa Cruz na Patagónia argentina, e escritórios centrais 
em Buenos Aires, tem uma frota composta por 16 navios e emprega 700 pessoas. 
 
 
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. 
 


