
                                                                      

 

NOTA DE IMPRENSA 

A Nueva Pescanova consolida-se como a primeira empresa 

pesqueira pela sua contribuição para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 

Unidas  

• De acordo com o Seafood Stewardship Index, que classifica as 30 empresas mais importantes 

do setor dos produtos do mar pela sua contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), o Grupo Nueva Pescanova é a primeira empresa pesqueira e a quinta no 

cômputo geral de empresas do setor dos produtos do mar 

• É a única empresa espanhola no ranking e destaca-se nas áreas de compromisso para com as 

comunidades locais, Governo e focagem de gestão circular 

 

Vigo, 24 de outubro de 2019.- O Grupo Nueva Pescanova foi reconhecido como a empresa pesqueira do 

mundo com maior contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 

Unidades, e a quinta no cômputo geral de empresas do setor dos produtos do mar, de acordo com o 

Seafood Stewardship Index (SSI) elaborado pela Aliança Mundial de Referências Comparativas (World 

Benchmarking Alliance).  

Para a elaboração deste ranking, é efetuada a avaliação e comparação do desempenho das 30 maiores 

empresas de produtos do mar de todo o mundo relativamente à sua contribuição para os ODS mais 

próximos do seu negócio, tendo por objetivo ajudar desta forma a construir cadeias de fornecimento 

mais sustentáveis e inclusivas no setor. 

O Grupo Nueva Pescanova mantém um firme compromisso de criar um impacto positivo no ambiente 

em que opera e reconhece a relevância dos ODS como guia para alcançar os desafios do 

desenvolvimento sustentável. Neste sentido, trabalha no alinhamento da sua estratégia empresarial 

com os mesmos, assim como na medição da sua contribuição para alcançar o cumprimento da Agenda 

2030. 

É a única empresa espanhola do ranking e, de acordo com os resultados obtidos, sobressai em aspetos 

fundamentais como governo e gestão das suas práticas de administração, tendo em conta os diversos 

interesses dos seus stakeholders, assim como na sua focagem de gestão circular, onde aplica padrões de 

gestão de resíduos e redução de perda de alimentos, além de no seu compromisso para com as 

comunidades onde opera, contando para isso com um total de 226 projetos em quatro países. 

De acordo com Ignacio González, CEO da Nueva Pescanova: "Estamos orgulhosos por sermos a empresa 

pesqueira que mais contribui para os ODS, de entre as 30 maiores empresas do setor dos produtos do 

mar em todo o mundo, destacando-nos em áreas fundamentais como o compromisso para com a 

sustentabilidade dos recursos naturais e com as comunidades onde operamos. Este reconhecimento 

põe em relevo o esforço da empresa nestas áreas e impulsiona-nos para continuarmos a crescer de 

forma transparente e sustentável". 

https://assets.seafood.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2019/10/WBA-SeafoodStewardshipIndex-publication2019-pressrelease.pdf
https://seafood.worldbenchmarkingalliance.org/about/#about-us
https://seafood.worldbenchmarkingalliance.org/about/#about-us


                                                                      

 

O Grupo conta com uma estratégia de Responsabilidade Social Corporativa fundamental no 

desenvolvimento do seu negócio, baseada em quatro pilares: o respeito pelo Planeta; o 

desenvolvimento pessoal e profissional das Pessoas que compõem o Grupo Nueva Pescanova; o 

compromisso para com os mercados através dos seus Produtos; e a contribuição para o melhoramento 

da qualidade de vida das Comunidades em que está presente, sem deixar de lado os princípios de ética 

empresarial, integridade institucional e o cumprimento normativo.            

Sobre o Grupo Nueva Pescanova  

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional espanhola líder do setor, especializada na captura, 

cultivo, elaboração e comercialização de produtos do mar, tanto frescos, refrigerados como congelados.  

Fundada em 1960, emprega mais de 10.000 pessoas e está presente em mais de 20 países dos quatro 

continentes. O Grupo Nueva Pescanova vende os seus produtos em mais de 80 países de todo o mundo. 


