
                                                                      

NOTA DE IMPRENSA 

No quadro da COP25, 

A Nueva Pescanova apresenta o seu compromisso para 
com os ODS e anuncia a sua adesão aos compromissos 

do Pacto Mundial das Nações Unidas  
• Mediante esta adesão, o Grupo Nueva Pescanova torna oficial o seu compromisso para com 

os dez princípios do Pacto Mundial e a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

• A empresa interveio no evento "Aquicultura sustentável e segurança dos alimentos" da 
COP25 para apresentar o Pescanova Blue, o seu selo de sustentabilidade que trabalha sobre 
quatro princípios: o planeta, pessoas, produto e comunidades 

• O Grupo Nueva Pescanova conta com 226 projetos de RSC em quatro dos 20 países em que 
opera. Foi reconhecida como a empresa pesqueira do mundo com maior contribuição para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, 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). 

 

Vigo, 5 de dezembro de 2019.- O Grupo Nueva Pescanova participou esta manhã num dos eventos 
acolhidos pela COP25 "Aquicultura sustentável e segurança dos alimentos", onde se destacou o 
compromisso que as empresas devem assumir, face à crescente procura de produtos do mar. "Na Nueva 
Pescanova entendemos a pesca e a aquicultura como atividades complementares no desafio de garantir 
a alimentação de origem marinha à nossa sociedade. Uma sociedade que ultrapassará os 8.000 milhões 
de habitantes na próxima década e que procura produtos saudáveis e nutritivos" - assinalou Ángel 
Matamoro, diretor de RSC do Grupo. 

Estes são os valores que obrigam a abastecer a população sem comprometer a sustentabilidade dos 
recursos naturais. Para tal, o Grupo Nueva Pescanova desenvolveu o seu selo de sustentabilidade 
Pescanova Blue, baseado em quatro princípios: o respeito pelo Planeta, o desenvolvimento das Pessoas, 
o compromisso para com a nutrição e o bem-estar da sociedade através dos seus Produtos e o 
melhoramento da qualidade de vida das Comunidades onde está presente.  

A empresa quis aproveitar este contexto para anunciar que aderiu ao Pacto Mundial das Nações Unidas 
nas áreas dos direitos humanos, normas laborais, meio ambiente e luta contra a corrupção, assim como 
na adoção de medidas em apoio dos objetivos das Nações Unidas moldados nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Com efeito, 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). 

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


                                                                      

 

 

Além disso, o Grupo Nueva Pescanova também decidiu unir-se à campanha "O nosso único futuro", com 
a ambição de reduzir em 1,5o a temperatura do Planeta. Tal como Matamoro conclui a sua exposição, "a 
mudança climática é indubitavelmente um risco fundamental para a produção e disponibilidade de 
produtos, e as empresas têm a obrigação de se adaptar e antecipar a estes riscos. Só a soma de muitas 
ações individuais é que reforçará a resiliência dos ecossistemas que nos leve ao êxito."  

O Pacto Mundial das Nações Unidas é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. 
Atualmente há mais de 13.000 entidades aderentes em mais de 160 países e conta com mais de 70 
redes locais. Na Espanha mais de 1.530 organizações assinaram o Pacto Mundial, o que a converte na 
Rede Local com o maior número de entidades aderentes e, portanto, a mais importante do mundo. 

 

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.   


