
                                                                      

 

NOTA DE IMPRENSA 

O Grupo Nueva Pescanova inicia a transição energética  
das suas fábricas com uma instalação fotovoltaica na 

Namíbia 
 

• Na fábrica de processamento de pescada de Lüderitz, Namíbia, acabámos de pôr em 

funcionamento um parque solar fotovoltaico, que permitirá uma poupança energética de até 30%.  

• Em 2020, o Grupo prevê a instalação de parques solares fotovoltaicos em sete das suas fábricas a 

nível mundial.  

• As próximas instalações a entrar em funcionamento estarão localizadas em Arteixo (Corunha), 

Chapela e Porriño (Pontevedra).  

Vigo, 16 de dezembro de 2019.- O Grupo Nueva Pescanova, em consonância com o seu compromisso de 

gestão responsável dos recursos e com a sua contribuição para os ODS, avança para a transição 

energética dos recursos, incorporando esta energia solar fotovoltaica nas suas fábricas em diferentes 

países do mundo.  

Desta forma, na instalação de Lüderitz na Namíbia (a maior processadora de pescada da África, 

pertencente à sua filial NovaNam), instalou-se um parque solar fotovoltaico de 3.132 metros quadrados. 

Esta instalação será ampliada no início de 2020 até aos 13.500 metros quadrados, o que permitirá a 

geração de aproximadamente 317.000 quilowatts por mês e representará uma poupança energética de 

até 30%. 

Nas palavras de Ignacio González, CEO do Grupo Nueva Pescanova, "a colocação em funcionamento da 

primeira instalação de um parque solar fotovoltaico nas nossas fábricas é um marco para a empresa: 

representa o nosso compromisso de redução dos impactos ambientais e procura de novas fontes de 

energia sustentável e não contaminante."  

Para 2020, o Grupo Nueva Pescanova prevê a conclusão da instalação de parques solares em sete das 

suas fábricas que tem à volta do mundo, tendo por objetivo poder aproveitar as grandes superfícies de 

coberturas para reduzir as emissões de CO2. As instalações fotovoltaicas de Arteixo (Corunha), Chapela 

e Porriño (Pontevedra) começarão a funcionar no primeiro trimestre do ano.  

A empresa conta com mais de 226 projetos de RSC focados na consecução dos ODS nas diferentes 

comunidades em que opera. Foi reconhecida como a empresa pesqueira do mundo com maior 

contribuição para os ODS, 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). 

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. 


