DOSSIER DE IMPRENSA DA CAMPANHA DE PROMOÇÃO DO SÍMBOLO GRÁFICO DAS REGIÕES
ULTRAPERIFÉRICAS DA UNIÃO EUROPEIA:
"O SÍMBOLO DAS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS NASCE SOB AS ESTRELAS DA SORTE".

As Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e o seu símbolo de
origem e qualidade
As Regiões Ultraperiféricas da Europa (RUP)
Apesar da distância geográfica do continente Europeu, as Regiões Ultraperiféricas (RUPs)
da Europa fazem parte da União Europeia. Atualmente são nove regiões: Açores e Madeira
(Portugal), Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa, Mayotte, Reunião e Saint-Martin
(França), e as Canárias (Espanha). Cerca de um por cento da população europeia vive
nestas RUPs, numa área que representa três por cento da UE.
As RUPs fornecem aos países da UE produtos agrícolas, como a banana, a anona, o
tomate, as uvas, a cana-de-açúcar ou o maracujá.
Estes territórios respeitam as normas aplicadas na UE. Por isso oferecem um potencial
único e vantagens que os cidadãos Europeus podem beneficiar. A sua localização cria uma
ponte estratégica para o desenvolvimento de relações económicas.
O símbolo de qualidade RUP
O símbolo RUP representa as Regiões Ultraperiféricas da Europa. Mostra o sol (circulo
amarelo), o mar (onda azul) e a agricultura tradicional (onda verde). Existem diferentes
variações do símbolo RUP, cada região tem uma versão com a sua cor e a sua língua.

O símbolo identifica os produtos agrícolas das RUP como produtos de origem Europeia e
que obedecem aos mais elevados padrões de qualidade. Este é o caso das bananas da
Madeira, das Canárias, e de Guadalupe e Martinica. As bananas produzidas nas RUP
cumprem os mais elevados padrões de qualidade e respeitam as regras ambientais e
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sociais que promovem uma produção sustentável e que garantem e uma alimentação
saudável. Estas são produzidas recorrendo a técnicas de cultivo tradicionais, tendo em
consideração a biodiversidade local, e a aplicação das normas de rastreabilidade, de modo
a ir ao encontro das atuais exigências dos consumidores, que procuram ter uma
alimentação saudável, proveniente de uma agricultura sustentável e amiga do ambiente.
O símbolo RUP é o único símbolo de qualidade que permite a identificação e
reconhecimento dos produtos das Regiões Ultraperiféricas da Europa. Foi criado para
aumentar a competitividade nos mercados Europeus, especialmente no que concerne à
entrada de bananas que não provêm de territórios europeus.

Visite o site www.exotictasteofeurope.eu para mais informações.

CONTATO IMPRENSA
UGPBAN

ASPROCAN

GESBA

UNION DES
GROUPEMENTS DE
PRODUCTEURS DE
BANANES DE
GUADELOUPE ET
MARTINIQUE

Asociación de Organizaciones
de Productores de Plátano de
Canarias

Empresa de Gestão do
Sector da Banana, Lda.

Karym Bagoee
+33 7 78 20 57 27
+33 1 56 70 01 93
k.bagoee@ugpban.com

Marta Rodríguez Ruiz
+34 922 535 144
+34 690 876 356
m.rodriguez@platanodecanari
as.es

GABINETE DE IMPRENSA:
GABINETE DE IMPRENSA:
Manuel Roque
manuelroque@pitch.com.pt

Agostinho Serrão
+351 924404524
agostinho.serrao@gesba.
pt

DOSSIER DE IMPRENSA DA CAMPANHA DE PROMOÇÃO DO SÍMBOLO GRÁFICO DAS REGIÕES
ULTRAPERIFÉRICAS DA UNIÃO EUROPEIA:
"O SÍMBOLO DAS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS NASCE SOB AS ESTRELAS DA SORTE".
Copyright:
@2019 - UGPBAN-GESBA-ASPROCAN Agri multi 734408 – Concept and realisation:
Hopscotch – RCS Paris 602 063 323
Disclaimer:
The content of this media kit represents the views of the author only and is his/her sole
responsibility. The European Commission and the Consumers, Health, Agriculture and Food
Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made
of the information it contains.

