NOTA DE IMPRENSA

O Grupo Nueva Pescanova e a Down Vigo
colaborarão na inserção laboral de pessoas com
Síndrome de Down
•

O convénio contempla a execução de práticas laborais em centros da empresa

Vigo, 18 de outubro de 2018.- O diretor de RSC do Grupo Nueva Pescanova, Ángel Matamoro,
juntamente com Marta Otero, diretora do Centro Industrial de Chapela pertencente ao Grupo, e a
presidente da Down Vigo, María del Carmen López, assinaram um convénio de colaboração tendo
em vista conseguir a plena integração laboral das pessoas com Síndrome de Down ou Deficiência
Intelectual que fazem parte do Serviço de Emprego com Apoio da associação.
Através deste acordo, o Grupo Nueva Pescanova procura promover a integração destes
utilizadores na sociedade, facilitando a sua formação mediante a execução de práticas laborais
nos seus centros. Entre eles, o convénio contempla o Centro Industrial de Chapela, localizado em
Redondela (Pontevedra). Este tem uma capacidade produtiva de 19.000 Tm anuais e está
especializado na elaboração de produtos de surimi, tanto congelado como refrigerado.
"Este convénio de colaboração faz parte de um compromisso do Grupo a longo prazo, em que se
englobam diferentes iniciativas e programas para o impulsionamento da diversidade e da
igualdade de oportunidades entre todos os trabalhadores" - explicou Ángel Matamoro, diretor de
RSC do Grupo Nueva Pescanova.
Down Vigo é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida
das pessoas que sofrem desta doença, promovendo o exercício efetivo dos seus direitos, deveres
e liberdades fundamentais para o desenvolvimento integral como pessoas, graças à plena inclusão
social.
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.

