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Nueva Pescanova colabora na luta contra a
COVID-19, doando alimentos para o hospital de
campanha IFEMA
•

Juntamente com vários grupos de restauração em Madrid, são preparados diariamente cerca
de 1.100 menus utilizando produtos Pescanova para o pessoal do hospital de campanha IFEMA.

•

Na província de Pontevedra, a empresa já doou mais de 3.400 kg de produtos do mar. Na
Namíbia, através dos municípios de Walvis Bay e Lüderitz, Nueva Pescanova entregou 5.000 kg
às famílias mais necessitadas. Na Argentina, colaborou com quase meio milhão de pesos
argentinos em alimentos e artigos de higiene para as famílias mais necessitadas.

•

O Grupo Nueva Pescanova está também a entregar material de proteção aos profissionais de
saúde em hospitais, lares de idosos e pessoal de cuidados a domicílio em várias províncias de
Espanha.

Vigo, 16 de Abril de 2020 - O Grupo Nueva Pescanova colabora na luta contra a COVID-19 através da
doação de produtos para a preparação de menus para o pessoal médico e auxiliar que trabalha no hospital
de campanha na feira IFEMA de Madrid.
Especificamente, a multinacional de produtos do mar juntou forças com várias cadeias de restaurantes
líderes em Madrid, como o Grupo Larrumba, Grupo Lalala e Grupo El Escondite, para combater
conjuntamente a pandemia, disponibilizando recursos para ajudar o pessoal que trabalha na IFEMA.
Produtos confecionados com pescada, camarão ou saladas à base de mariscos, entre outros, são utilizados
para preparar cerca de 1.100 menus diários para o pessoal de saúde e segurança nas instalações dos
restaurantes colaboradores.
O objetivo desta ação, a decorrer há mais de três semanas, é facilitar o trabalho diário dos profissionais
de saúde, evitando que tenham de comprar alimentos ou cozinhar, para que desta forma possam ter mais
tempo para descansar, e consigam continuar a atender os pacientes do hospital com toda a sua dedicação.
Para além do hospital IFEMA, está a ser feita a doação de menus a famílias carenciadas do distrito de
Tetuán e ao Hospital Universitário HM de Sanchinarro, ambos em Madrid.
Na província de Pontevedra, a Pescanova doou também mais de 3.400 kg de productos do mar a várias
ONG. Os beneficiários são as cantinas sociais de Vigo (Nuestra Señora de la Esperanza), Hogar San José,
Banco de Alimentos de Vigo e a associação Vida Digna, entre outros.
Para além das diferentes iniciativas lançadas a nível nacional, a empresa desenvolve todo o tipo de ações
sociais nos diferentes mercados em que opera. Desta forma, a Argenova, filial da Nueva Pescanova na
Argentina, doou cerca de meio milhão de pesos argentinos em alimentos e artigos de higiene para as
famílias mais necessitadas. Na Namíbia, foram entregues 2.000 kg de productos do mar à Câmara
Municipal de Walvis Bay para distribuição às famílias mais desfavorecidas e 3.000 kg na localidade de
Lüderitz.
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Doação de material de proteção para profissionais de saúde
Nas últimas semanas, a empresa galega doou também material de proteção médica, como batas
descartáveis, batas de pano, impermeáveis, luvas em nitrilo e máscaras FFP1, à Associação de Enfermeiros
do Hospital de Povisa, em Vigo.
Doou também material de proteção à Equipa de Apoio Domiciliário em Getafe e Leganés, bem como aos
trabalhadores de vários lares de idosos na província de Toledo.

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.

