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Os produtores europeus mobilizam-se para defender e promover a 
agricultura europeia e o seu modelo de produção 

FruitVegetablesEUROPE reuniu-se na quinta-feira, 23 de maio de 2019, em Bruxelas, com associações 
agrícolas europeias e nacionais que partilham as mesmas ideias e estão profundamente preocupadas 
com a política comercial da União Europeia. 
A decisão foi tomada de criar a Aliança para a Defesa da Agricultura Europeia (ADEA). 

A Aliança é pró-europeia e apela aos novos membros do Parlamento Europeu para que 
defendam e promovam os agricultores e produtos europeus e garantam condições equitativas 
em acordos comerciais com países terceiros. 

Juan Marín, Presidente de FruitVegetablesEUROPE, disse: "A Aliança deseja que as instituições da UE 
demonstrem maior determinação para garantir que todas as importações de produtos agroalimentares 
cumpram exatamente as mesmas normas impostas aos produtores europeus". 

Além desses requisitos em termos de segurança alimentar, convém pôr maior ênfase nos critérios de 
sustentabilidade ambiental e social ao negociar acordos comerciais com terceiros países. 

A Aliança pede coletivamente que: 

- A agricultura europeia não seja comprometida por acordos comerciais com países terceiros; 

- Os produtos importados respeitem as mesmas normas de produção impostas aos produtores 
europeus, tanto na agricultura convencional como na agricultura biológica; 

- Os consumidores europeus tenham acesso a informações transparentes sobre as diferenças 
entre os modelos de produção da UE e de países terceiros; 

- Os consumidores europeus compreendam e apoiem os aspetos sociais e culturais da 
agricultura da UE. 

A Aliança está aberta a todos os setores que desejam defender a agricultura da UE. 

 

Os membros fundadores da Aliança são: 

FruitVegetablesEUROPE (EU) 

FEPEX - Spanish Federation of fruit and vegetables 
producers & exporters (Spain) 

CGC - Spanish Citrus Management Committee 
(Spain) 

APROA - Association of Producer Organisations of 
Fruit and Vegetables of Andalusia (Spain) 

UGPBAN – French Banana sector (France) 

ASPROCAN – Spanish Banana sector (Spain) 

ANPCA- Spanish Garlic producers and traders (Spain 

KZGPOiW- Polish national Association of fruit and 
vegetables producer groups (Poland) 

AOPn Tomato & Cucumber from France (France) 

INCOFRUIT Hellas (Greece) 

The Irish Cattle and Sheep Association (Ireland) 

The European Sugar Manufacturer’s Association 
(EU) 

The International Confederation of European Beet 
Growers (EU) 
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FruitVegetablesEUROPE 

Fundada há 60 anos, a FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) é a associação europeia que representa 
a produção e o comércio de frutas e legumes da UE a nível europeu. 

Os membros da FruitVegetablesEUROPE são federações/associações nacionais e regionais 
(principalmente OP e APO) e empresas dos principais países europeus produtores de frutas e 
hortaliças (França, Alemanha, Grécia, Itália, Polônia, Portugal e Espanha). 

FruitVegetablesEUROPE tem como missão representar, defender e promover frutas e hortaliças 
produzidas na UE. 

Mais informação: www.eucofel.org  

 

 

Contacts: 

FruitvegetablesEUROPE 
Alba Ridao-Bouloumié (eucofel@eucofel.org , tel. : +32 2 721 72 88) 
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