
                                                                      

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

O Presidente da Guatemala visita a 
Novaguatemala, a filial do Grupo Nueva 

Pescanova no país 

 
• O Presidente da República, Alejandro Giammattei; o Ministro da Economia, Antonio 

Malouf; e numerosas autoridades governamentais visitaram as instalações da 
Novaguatemala em Champerico. 

 

Vigo, 12 de Junho de 2020 – A Novaguatemala, filial do Grupo Nueva Pescanova na Guatemala, 
localizada em Champerico, recebeu a visita do Presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, que 
visitou as instalações acompanhado pelo Ministro da Economia, Antonio Malouf, e por numerosas 
autoridades.  

O objetivo da visita foi conhecer melhor o trabalho da empresa no país, onde a Novaguatemala 
dispõe de uma fábrica de transformação de produtos do mar de alto valor acrescentado, 
especialmente camarão, na qual trabalham 1.000 pessoas. Acompanhados por Mike Corser, diretor 
geral da Novaguatemala, e seguindo as mais rigorosas medidas de saúde e segurança, as 
autoridades visitaram as instalações e tomaram conhecimento das medidas de prevenção 
implementadas pela empresa para proteger a saúde de todos os seus trabalhadores. Entre outros, 
desde o início da crise sanitária, a empresa tem vindo a realizar rigorosos processos de limpeza e 
desinfeção, controlos de segurança entre as equipas de trabalho e campanhas de prevenção.   

Durante a visita, o presidente da Guatemala transmitiu uma mensagem de encorajamento e de 
felicitações aos trabalhadores pelo seu trabalho. Congratulou ainda a empresa pelo seu contributo 
para o desenvolvimento económico e social da área através da criação de emprego, da 
implementação de programas de formação ou da colaboração com entidades e organismos locais. 
Entre outros exemplos, a Novaguatemala gere o centro educativo "Centro Experimental del Pacífico 
(CEPAC)" em Champerico, que oferece formação a crianças até à sua graduação e tem ainda um 
programa de formação para adultos. Como comentou Alejandro Giammattei: "É um prazer visitar a 
Pescanova e ver o excelente desempenho que têm como empresa, mas não como qualquer 
empresa, mas como uma empresa com um elevado grau de responsabilidade social. Obrigado pelo 
que fazem pelo nosso povo".  

Por sua vez, o diretor geral da Novaguatemala, Mike Corser, valorizou a visita como "um grande 
marco para a empresa, pois permitiu-nos dar a conhecer o trabalho que realizamos, o papel do 
sector como motor de crescimento e emprego no país e o firme compromisso social que temos na 
região de Champerico".  

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. 


