
                                                                      

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Nueva Pescanova reafirma o seu compromisso 

com a sustentabilidade no Dia dos Oceanos 

• A empresa promove 101 projetos destinados a proteger os oceanos e a vida submarina 

• Adere recentemente aos Princípios para um Oceano Sustentável do Pacto Global das 
Nações Unidas 

 

Vigo, 8 de Junho de 2020 - Os oceanos são um recurso natural de grande importância para a 
prosperidade do planeta. As suas águas cobrem 70% da superfície terrestre, albergam 80% da 
biodiversidade do planeta e podem absorver 25% de todas as emissões de dióxido de carbono. 

É por isso que no Dia Mundial dos Oceanos o Grupo Nueva Pescanova reafirma o seu compromisso 
de cuidar dos oceanos com 101 projetos responsáveis em torno do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável número 14, relacionados com a gestão dos oceanos e da vida submarina. 

A Responsabilidade e Sustentabilidade do Grupo para o Oceano baseia-se na promoção de uma 
gestão sustentável nas atividades de pesca e aquicultura e na proteção dos recursos marinhos nos 
países em que está presente. 

Nas atividades de pesca, a empresa promove práticas de combate à pesca ilegal, não declarada e 
não regulamentada, à pesca fantasma e ao lixo marinho, aplicando os princípios do direito 
internacional refletidos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, os princípios da 
FAO de pesca responsável e os quadros legislativos dos países onde opera. 

Outra ação lançada nas atividades de pesca é a renovação da frota com sete novas embarcações 
que incorporam a mais recente tecnologia para uma maior eficiência energética e de pesca. 

A aquicultura é uma atividade complementar da pesca para assegurar a alimentação humana com 
proteínas de origem marinha, aliviando assim a pressão sobre a pesca de captura. Neste domínio, a 
multinacional possui certificações de sustentabilidade aprovadas pela Global Sustainable Seafood 
Initiative (GSSI), em conformidade com os princípios da FAO de pesca responsável. 

A nível geral, a empresa ajuda a recuperar populações de peixes e ecossistemas, possui programas 
de reflorestação de manguezais ou de conservação de tartarugas marinhas, com o objetivo de 
contribuir para a conservação dos recursos do mar. 

Finalmente, a investigação sobre o impacto da atividade no meio ambiente e a sua sustentabilidade 
tornou-se uma atividade fundamental para o Grupo Nueva Pescanova. No final deste ano a empresa 
vai inaugurar o primeiro centro de I+D+i em Aquicultura na Europa, o Pescanova Biomarine Center. 
Aí, 50 profissionais dedicar-se-ão ao estudo da genética, nutrição e saúde das espécies para garantir 
a sua disponibilidade no futuro. 

 

 

 



                                                                      

 
 

Todas estas ações fazem parte do Programa de Sustentabilidade "Pescanova Blue", um plano 
integrado de iniciativas concebido para liderar e documentar a ação responsável e a utilização 
sustentável dos recursos naturais em toda a cadeia de valor da empresa: pesca, cultivo, 
transformação e comercialização. 

Aderência aos Princípios para um Oceano Sustentável 

Há algumas semanas, a empresa aderiu aos Princípios para um Oceano Sustentável do Pacto Global 
da ONU, uma união com a qual a multinacional assegura práticas responsáveis nos oceanos nos 19 
países em que está presente. 

Através desta adesão, o Grupo Nueva Pescanova comprometeu-se a continuar a assegurar o 
cuidado dos mares, bem como que os riscos e oportunidades relacionados com os oceanos 
continuem a ser integrados na estratégia corporativa global, na gestão de riscos e nos relatórios que 
suportam estes princípios, num espírito de melhoria continua. 

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 19 países dos 
quatro continentes. O Grupo Nueva Pescanova vende os seus produtos em mais de 80 países de 
todo o mundo. 
 

 
 

 


