
                                                                      

NOTA DE IMPRENSA 

O Grupo Nueva Pescanova efetua o lançamento à 
água do NovaNam One, o terceiro navio da sua nova 

frota 

• O novo navio, de 50 metros de comprimento fora a fora, destinar-se-á à pesca da pescada para 
a filial do Grupo na Namíbia  

• Após o Lalandii 1 e o Ponta Matirre, que já trabalham na Namíbia e em Moçambique 
respetivamente, será o seguinte na lista dos sete novos navios com os quais a empresa está a 
renovar a sua frota 

 

Vigo, 10 de março de 2020.- O Grupo Nueva Pescanova efetuou esta tarde, nos estaleiros da Armón em 
Vigo o lançamento à água do seu novo navio, o NovaNam One, o segundo dos três pesqueiros de 50 
metros de comprimento fora a fora que estão a ser construídos para a pesca da pescada na filial do 
Grupo na Namíbia.  

O seu nome provém da denominação de uma das filiais da empresa no país africano e, tal como 
acontece com todos os novos navios que estão a ser construídos, conta com equipamentos de última 
geração. De entre outros aspetos, destacam-se os seus motores de alta eficiência energética, que 
permitem um alto rendimento, diminuindo consumos e emissões, assim como melhoramentos no 
sistema de processamento a bordo e um maior conforto para as tripulações.  

Após as recentes entregas do Lalandii 1 e do Ponta Matirre, que já trabalham na Namíbia e em 
Moçambique respetivamente, será o seguinte na lista dos sete novos navios com os quais a empresa 
está a renovar a sua frota.  

O investimento total, o maior que foi efetuado na Espanha até ao momento por uma empresa do setor 
pesqueiro, rondou os 42,5 milhões de euros e está a criar 200 empregos na região. A empresa afiança 
desta forma o seu compromisso com a criação de emprego local em todos os países em que opera, 
assim como a contribuição para o desenvolvimento económico e social das suas comunidades. 

A entrega do NovaNam One está prevista para meados do ano e juntar-se-á à frota de 70 barcos que 
trabalham no hemisfério sul. 

 

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. 

 
 

 


