
A CAMPANHA

Entre 2017 e 2019, um veleiro histórico, o Marité, foi o porta-estandarte da campanha 

de promoção do símbolo RUP, tendo atracado em 18 cidades portuárias, dos seis países 

visados pelo projeto. O navio simboliza a ligação entre as Regiões Ultraperiféricas e o 

continente europeu.

O Marité transmitiu uma mensagem das RUP: Sustentabilidade, Sabor e Rastreabilidade, 

reproduzida nas suas velas. O público foi convidado a embarcar, visitar e contemplar a 

exposição fotográfica que esteve patente no seu interior: «Exotic Taste of Europe», com 

imagens de diferentes produtos cultivados nas ilhas da Madeira, Canárias, Guadalupe e 

Martinica. Mais de 45.000 pessoas estiveram a bordo do Marité.

Em 2018, a referida exposição fotográfica foi também apresentada nas capitais dos seis 

países alvo da companha.

A campanha inclui ainda um projeto educativo, em que 11.000 crianças de escolas 

do continente Europeu, de uma forma divertida e pedagógica, ficaram a conhecer  

um pouco mais sobre as RUP e as suas produções agrícolas. Ao mesmo tempo, 

promoveu-se um intercâmbio de desenhos entre crianças do continente Europeu e 

das Regiões Ultraperiféricas: “Desenha uma 

RUP”.

Em 2019, nos países visados pelo projeto, 

levaram-se a cabo ações promocionais 

nas maiores e mais importantes feiras 

profissionais do sector agroalimentar.
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O navio Marité, porta-estandarte da campanha para o selo RUP

O SÍMBOLO DAS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS 
NASCE SOB AS ESTRELAS DA SORTE

SUSTENTABILIDADE, SABOR, RASTREABILIDADE

THE EUROPEAN UNION SUPPORTS 
CAMPAIGNS THAT PROMOTE HIGH QUALITY 

AGRICULTURAL PRODUCTS

CAMPANHA FINANCIADA 
COM A CONTRIBUIÇÃO 
DA UNIÃO EUROPEIA



CAMPANHA DE PROMOÇÃO DO SELO PARA 
OS PRODUTOS AGRÍCOLAS DAS REGIÕES 
ULTRAPERIFÉRICAS DA UNIÃO EUROPEIA

OS PRODUTOS AGRÍCOLAS DAS RUP SÃO CULTIVADOS DE ACORDO COM OS MAIS 

ELEVADOS PADRÕES DE QUALIDADE, MAS TÊM DE ENFRENTAR A CONCORRÊNCIA 

DAS IMPORTAÇÕES DE PAÍSES TERCEIROS 

Apesar de limitações climáticas e geográficas, além da distância do continente europeu, 

os produtores agrícolas das RUP respeitam os padrões de qualidade aplicados na UE,  

os mais elevados no mundo em termos de boas práticas agrícolas, sociais e ambientais.

A banana, uma das frutas mais consumida na União Europeia, é um produto emblemático 

das RUP, sendo de importância vital para as economias dessas regiões. 

As bananas europeias (Canárias, Madeira, Guadalupe e Martinica) são cultivadas em 

explorações familiares, de pequena e média dimensão, onde se aplicam métodos de 

cultivo tradicionais. Apesar de os custos de produção elevados, os produtores, como os 

institutos técnicos e de investigação, garantem produções sustentáveis, promotoras da 

biodiversidade nestas regiões.

Contudo, os produtores de bananas das regiões ultraperiféricas têm de fazer face à 

concorrência das importações provenientes de países terceiros para o mercado da UE, 

que não respeitam as mesmas regras

sociais, ambientais e fitossanitárias, e que beneficiam de grandes volumes de 

comercialização e significativas reduções tarifárias, ameaçando assim, a curto prazo, a 

continuidade das produções europeias de banana, que têm dificuldade em enfrentar esta 

concorrência desleal.

O CONSÓRCIO

Três organizações que representam o sector 

das bananas europeias e que integram a APEB 

(Associação dos Produtores Europeus de Banana) – 

GESBA (Madeira), UGPBAN (Guadalupe e Martinica), 

e ASPROCAN (Canárias) – lançaram uma campanha 

cofinanciada pela União Europeia. Desde 2017, 

trabalham em conjunto para aumentar a notoriedade 

do símbolo RUP, evidenciando a elevada qualidade 

dos produtos cultivados nestas regiões, em particular 

as bananas, através de ações promocionais em 

Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha  

e Polónia. 
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Sandra Bartel, 

Produtora de banana em Martinica

Sabia que:

Quando os consumidores europeus pensam em 

alimentos produzidos na União Europeia, poucos 

têm em mente os produtos agrícolas originários 

de ilhas, tais como Madeira (Portugal), as Canárias 

(Espanha), e Guadalupe e Martinica (França), 

Regiões Ultraperiféricas da União Europeia (RUP).

Apesar de a sua distância geográfica ao continente 

Europeu, fazem parte da União Europeia. 

Atualmente são nove Regiões: 

• Açores e Madeira (Portugal), 

• Canárias (Espanha).

• Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa, 

 Mayotte, Reunião e Saint-Martin (França) 

Cerca de 1% da população europeia vive nestes territórios, numa área que representa três 

por cento da UE. Estas Regiões têm um potencial único e a sua localização cria uma ponte 

estratégica para o desenvolvimento das relações econômicas da EU com países terceiros 

nos continentes americano, africano e asiático.

Numerosas produções agrícolas são cultivadas nas RUP. A banana, o tomate, a anona, as 

uvas, a cana-de-açúcar, o maracujá…, mas também atividades de pesca e pecuária.

O SÍMBOLO RUP permite a identificação 

e reconhecimento dos produtos desses 

territórios europeus, garantindo aos 

consumidores a sua origem e qualidade 

europeia. A União Europeia criou este 

símbolo para aumentar a competitividade 

das Regiões Ultraperiféricas no mercado 

da UE, especialmente no que concerne à 

entrada de bananas de países terceiros. 
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