
   
 
 

NOTA DE IMPRENSA          

        
 

A Ministra da Indústria visita em Vigo os novos barcos em 

construção da Nueva Pescanova e a sua fábrica de surimi 
 

• Com um investimento de 42,5 milhões de euros, a empresa renova parte da sua frota 

da Namíbia e Moçambique com sete barcos 

 

Vigo, 4 de fevereiro de 2019.- A Ministra da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, 

visitou esta manhã as instalações do Estaleiro Armón em Vigo, para conhecer os avanços na 

construção dos sete barcos com os quais o Grupo Nueva Pescanova renovará parte da sua 

frota, que opera com 72 barcos no Hemisfério sul. 

Maroto subiu ao primeiro dos três pesqueiros de 50 metros de comprimento fora a fora em 

construção, que trabalhará para a pesca de pescada na Namíbia, e cuja entrega está prevista 

para este verão. Além disso, verificou os avanços de um dos quatro barcos congeladores de 32 

metros para a pesca de lagostins da filial Pescamar de Moçambique.  

Todos os barcos incorporarão motores de alta eficiência energética; o seu equipamento 

melhorará o sistema de processamento a bordo, para um maior rendimento e qualidade do 

produto; e a sua ativação oferecerá mais conforto, melhorando as condições de trabalho e 

vida das tripulações. Nos anos '60, a Pescanova foi a empresa pioneira na implantação da 

tecnologia de congelação a bordo, revolucionando a indústria pesqueira a nível mundial. 

Conforme Maroto declarou, "o esforço tecnológico e investidor da Nueva Pescanova e da 

Armon conseguiu que estes barcos fossem construídos na Espanha. Uma grande notícia que 

reforça dois grandes setores galegos: o agroalimentar e o naval". A construção dos sete novos 

barcos, que conta com um investimento de 42,5 milhões de euros, tem lugar nos estaleiros 

Armon de Vigo e de Burela (Lugo), criando cerca de 200 empregos  

A Ministra foi recebida por Laudelino Alperi, CEO e Sócio da Armon, e por Ignacio González, 

CEO do Grupo Nueva Pescanova. À visita também assistiram o Delegado do Governo na 

Galiza, Javier Losada; o Alcaide de Vigo, Abel Caballero; a Conselleira do Mar da Xunta de 

Galicia, Rosa Quintana; o Presidente da Deputação de Pontevedra, Carmela Silva; o Delegado 

do Estado na Zona Franca de Vigo, David Regades, e a Subdelegada do Governo na província 

de Pontevedra, Carmen Larriba. 



   
 
 

 

Qualidade e inovação  

À tarde, Reyes Maroto visitou o Centro Industrial da sede do Grupo Nueva Pescanova em 

Chapela (Pontevedra), dedicado à elaboração de produtos de surimi, tanto congelados como 

refrigerados. Nesta fábrica, altamente automatizada com oito linhas de produção, são 

produzidas 20.000 toneladas de surimi por ano em diferentes formatos. 

Inovação e investigação, além de um controlo rigoroso na qualidade da matéria-prima e do 

produto final, são os pilares em que este centro industrial se sustenta, assim como a garantia 

de que todos os seus produtos estão isentos de glúten.  

 

Sobre o Grupo Nueva Pescanova 

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional líder no setor especializada na captura, cultivo, 

elaboração e comercialização de produtos do mar. Fundada em 1960, emprega mais de 11.000 pessoas 

e vende os seus produtos em mais de 80 países de todo o mundo. 

 

  

            

 


