
O Grupo João Portugal Ramos deseja oferecer aos seus clientes vinhos de elevada qualidade e que
representam o melhor de cada região onde o Grupo está presente. Um compromisso assente numa
política sustentável de desenvolvimento rural, na adoção e promoção de boas práticas vitivinícolas,
no respeito pelos valores ecológicos e orográficos regionais, na valorização das comunidades locais,
bem como no legado às gerações futuras.

UM COMPROMISSO DE LONGA DATA COM A NATUREZA
E A SUA BIODIVERSIDADE
A LONG-TERM COMMITMENT WITH NATURE AND ITS BIODIVERSITY

João Portugal Ramos Group is committed to offer its clients top-quality level wines that best 
represent each Portuguese region where it is present at, based on a sustainable rural development
policy, promoting good viticulture practices, and respecting the regional ecological and landscape
values, its people, and the future of coming generations.

SOBRE JOÃO PORTUGAL RAMOS
COMPANY SUMMARY

Nascido de uma longa linhagem de produtores, João Portugal Ramos escolheu Estremoz para iniciar
a produção de vinhos com a sua assinatura, após uma longa carreira como enólogo-consultor nas mais
importantes regiões vitivinícolas de Portugal. Em 1997, é construída a Adega Vila Santa com o propósito
de produzir vinhos de elevada qualidade, sob a chancela de João Portugal Ramos. Atualmente, Vila Santa
é a sede do Grupo.
Born into a family with a long history of wine production, João Portugal Ramos has chosen Estremoz
to make his own wines, after a long career as consultant winemaker in the main wine-growing regions
of Portugal. The Vila Santa winery was built in 1997, producing high quality wines under the brand
João Portugal Ramos. Today, this project is the mother wine company within the Group.

João Ramos rapidamente alargou o seu portfólio a outras regiões e, em 2005, a centenária Quinta de Foz
de Arouce (situada na Lousã, na região vínica da Beira Atlântica) integra o Grupo. A produção e distribuição
dos vinhos desta Quinta icónica, propriedade dos sogros de João Portugal Ramos, passa a ser assegurada
pelo know-how do enólogo. 
João Portugal Ramos rapidly branched out its Alentejo base and, in 2005, the Quinta de Foz de Arouce
estate in Lousã, Beira Baixa, also became part of the Group. JPR controls both the production and the
distribution of the wines produced in this estate, which is owned by his in-laws.

Em 2007, nasce o projeto Duorum, das mãos de dois enólogos que marcam a história do vinho em Portugal
nas últimos nas últimas décadas - João Portugal Ramos e José Maria Soares Franco. Um projeto com
ambição e dimensão para se afirmar no mercado português e internacional. Um projeto inovador, no Douro
Superior, regido sobre rigorosos padrões ambientais.
In 2007 begins the project Duorum, expressing the wishes of João Portugal Ramos and José Maria Soares
Franco to join their activities as professional winemakers in a project with unique characteristics and
international dimension. An innovative project in the Douro region built under rigorous environmental standards.

Em 2012, inicia-se o projeto nos Vinhos Verdes para o mercado internacional.
In 2012, a new project in Vinhos Verdes regions starts, designed for international markets.
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During the last decade, JPR has developed a management model that respects biodiversity and allows the 
company to improve and preserve the existing habitats in its estates. JPR has adopted sustainable development 
policies and measures, including Integrated and Organic Production. The Group is determined to produce high 
quality wines, with lowest possible impact on the landscape as well as on the surrounding ecosystems.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
SUSTAINABILITY PRACTICES

Durante a última década, o Grupo desenvolveu um modelo de gestão que respeita a biodiversidade,
permitindo a preservação e melhoria dos habitats naturais nas suas propriedades. JPR adotou
políticas e medidas de desenvolvimento sustentável, incluindo a Produção Integrada e Produção
Biológica. O Grupo está empenhado em produzir vinhos de elevada qualidade com o menor impacto
possível nos ecossistemas e habitats circundantes.

INICIATIVA EUROPEIA BUSINESS & BIODIVERSITY
EUROPEAN BUSINESS & BIODIVERSITY INITIATIVE

Desde 2012, que o Grupo integra a iniciativa Business & Biodiversity, 
uma Rede Europeia cujo principal objetivo é evidenciar a relação entre 
a atividade das empresas e a biodiversidade. Esta adesão é 
supervis ionada  e  aprovada  pelo  Instituto  Português. 

João Portugal Ramos Group has been a part of the European Business &
Biodiversity Initiative since 2012, a European Network whose main objective
is to focus on the relationship between business activity and biodiversity. Its
aim is to promote the contribution of the business sector to the protection
of biodiversity, thereby preserving at a local, regional, national, and global scale. 

Esta adesão é supervisionada e aprovada pelo Instituto Português da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), tendo-se tornado 
num instrumento muito importante para atingir os padrões ambientais 
de elevada qualidade pretendidos pelo Grupo. Na região do Douro, a
empresa Duorum foi pioneira na adesão a esta Iniciativa. 
This is a membership supervised and approved by the Portuguese Institute
of Nature Conservation and Biodiversity (ICNB) and it became a very important
tool to achieve the high-quality environmental standards pretended by the
Group. In the Douro region, Duorum was a pionner in joining this Initiative.

PROTEÇÃO DE ESPÉCIES EM VIAS DE EXTINÇÃO
PROTECTION OF ENDANGERED SPECIES

Uma das propriedades da Duorum, a Quinta de Castelo Melhor, encontra-se parcialmente inserida
em duas áreas integradas na Rede Europeia de Conservação (Natura 2000), nomeadamente uma
Área de Proteção Especial para Aves e uma Área Especial de Conservação para Habitats. Nesta
propriedade, existe uma pequena falésia sobre o rio Douro, onde podem ser encontradas várias
espécies de aves em vias de extinção, incluindo o abutre-egípcio (Neophron percnopterus),, o
abutre-grifo (Gyps fulvus), o milhafre-preto (Milvus migrans), o falcão-peregrino (Falco peregrinus)
e o chasco-preto (Oenanthe Leucura).
Also, one of Duorum’s properties, Quinta de Castelo Melhor, is partially placed in two conservation
areas included in the European conservation network (Natura 2000), namely a Special Protection
Area for Birds and a Special Area of Conservation for Habitats. In this property exists a small cliff
over the Douro river, where several important bird species can be found, including the Egyptian-vulture
(Neophron percnopterus), the Griffon-vulture (Gyps fulvus), the Black-kite (Milvus migrans), the
Peregrine-falcon (Falco peregrinus) and the Black-wheatear (Oenanthe Leucura). 

Assim, têm sido implementadas 
várias medidas para proteger a 
fauna peculiar que encontrou o 
seu habitat nestas propriedades: 
restrições às obras de manutenção 
das vinhas e maquinaria durante 
a época de nidificação,; criação de 
uma zona tampão à volta da falésia 
com bosques mediterrânicos; e 
p re s e r v a ç ã o  d e  o l i v a i s  e 
amendoeiras,  manutenção de 
pastagens (trigo) e comedouros 
para o fornecimento de alimentos
e água às diferentes espécies. É feito
um censo e monitorização anual de
aves para avaliar todos os efeitos
destas medidas, que, desde o início,
têm surtido impactos visíveis sobre
a  b i o d i v e r s i d a d e  l o c a l .
 And, therefore, several measures have 
been implemented to protect the peculiar 
wildlife that found its habitat in these 
estates: restrictions to vineyard maintenance works and machinery during nesting seasons; creation of a buffer area 
around the cliff with Mediterranean Woodlands; preservation of olive and almond groves, maintenance of pasture 
(wheat) and animal feeders to provide food and water to the different species. There is an annual bird census and 
monitoring to acess all these measures effects, which, since an early beginning, have shown clear and visible impacts 
on the local biodiversity.

Atualmente, os vinhos de João Portugal Ramos estão presentes pelo mundo, sendo líderes de mercado em
alguns países. O enólogo trabalha hoje com dois dos seus cinco filhos, preparando e assegurando a continuidade
deste negócio familiar.
Today, João Portugal Ramos’ wines are present throughout the world, being sales leaders of Portuguese wines 
in some countries. The winemaker works side by side with two of his five children, continuing the family business.



De todas estas espécies, o Chasco Preto (Oenanthe Leucura) é uma das mais protegidas e criticamente
ameaçadas em Portugal. Outrora amplamente presente em território nacional, esta espécie tem vindo a
desaparecer ao longo do último século. Em 2009, foram identificados 2 casais desta espécie que
encontraram o seu refúgio na Quinta de Castelo Melhor. E, em 2020, fruto de todos os esforços do
Grupo na sua preservação, foram descobertas mais 3 novas aves, acabadas de sair do ninho, perfazendo
um total de pelo menos 7 Chascos Pretos na Quinta (um número importante considerando o total de
espécies existentes).
Among all these species, the Black Wheatear (Oenanthe Leucura), is one of the most protected and critically
endangered in Portugal. Once widely distributed in Portugal, it has been suffering a persistent decrease
throughout much of the 20th century and up to the present. Some of these rare birds have chosen Quinta de
Castelo Melhor vineyards since 2009 as their main residence, with 2 couples being there permanently. And, in
2020, JPR discovered another 3 new residents, just coming out of the nest, making a total of at least 7
individuals, an important number considering the national population.

VINHAS EM MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICA
GROUP’S VINEYARDS CERTIFIED FOR INTEGRATED OR BIOLOGICAL
PRODUCTION

Todas as vinhas do Grupo são certificadas para Produção Integrada ou Biológica. A produção integrada 
é um sistema agrícola de produção de produtos agrícolas e géneros alimentícios de qualidade, baseado
em boas práticas agrícolas, com gestão racional dos recursos naturais e privilegiando a utilização dos

All the Group’s vineyards are certified for Integrated or Biological production. Integrated production is 
a farming system for production food and other high quality food products through sustainable

mecanismos de regulação natural em substituição de fatores de produção, contribuindo, desde modo
para uma agricultura sustentável.

management of natural resources by favouring the use of natural regulation mechanisms to replace
factors of production, thus contributing to sustainable agriculture.



Assim, o Grupo optou por não mobilizar os solos da maioria das suas vinhas, preferindo o enrelvamento 
natural ou semeado que promove o combate à erosão, conserva a humidade e aumenta a fertilidade. 
Estes cobertos vegetais nas vinhas contribuem para um aumento da diversidade de insetos, muitos  
com um papel fundamental por serem predadores de potenciais pragas, tornando-se também parte
essencial de uma cadeia alimentar que passa pelas aves, répteis e mamíferos. Esta medida permite também aumentar

Hence, the Group has decided not to practice soil tillage in all the vineyards, which means opting for
natural or sown greening, preventing soil erosion, conserving moisture and increasing fertility. The direct
contribution of these land covers to vineyards is the increase of insect diversity, many of them playing
a key role in predating potential pests, also becoming and essential part of a food chain that passes
through birds, reptiles and mammals. This reduction of soil mobilization also increases the soil carbon

a capacidade de retenção de carbono no solo, reduzindo assim a concentração de gases e o efeito de estufa na atmosfera.

sequestration, a way of removing accumulated carbon from the atmosphere and storing it in the soil,
thus reducing greenhouse gas concentration in the atmosphere.

A par disto, o Grupo também planta espécies herbáceas, árvores e arbustos em locais estratégicos 
para promover a biodiversidade, nomeadamente para fomentar o crescimento da fauna que previne
algumas pragas da videira.
JPR also plants herbaceous, shrub and tree species in some strategic locations to promote biodiversity,
particularly to foster the growth of fauna that prevents some vine pests.

A empresa reaproveita ainda 100% dos subprodutos resultantes da vinificação das uvas (engaços),
bem como a matéria orgânica resultante da poda, para fertilizar os solos.
The company reuses 100% of the subproducts that result from the grapes’ vinification (stems), as
well as the organic substance resulting from pruning, to fertilize the soils.

No Alentejo, a empresa instalou
recentemente vários abrigos para
morcegos para ajudar no combate
às pragas da v inha .
In the Alentejo, the company recently installed
several shelters for bats to help fight pests in

 
the vineyards.

UTILIZAÇÃO OTIMIZADA DE ÁGUA NAS VINHAS
OPTIMIZED WATER CONSUMPTION

A utilização da rega gota-a-gota, supervisionada através de um sistema de controlo meteorológico
especializado, permite ao Grupo ter um consumo de água otimizado, especialmente no Alentejo, uma
das regiões mais secas do país. A informação recolhida pelas estações meteorológicas instaladas nas
vinhas e o acompanhamento diário das equipas técnicas, permitem ao Grupo ajustar e controlar a 
utilização da água nas plantas.
Use of drip irrigation in the vineyards, supported by meteorological systems and specialized software,
allows the Group to have an optimized water consumption, especially in the Alentejo, a very dry region.
The data from the weather stations installed in the vineyards and the daily monitoring of the technical
teams, allows JPR to adjust the use of water in the plants.

No Alentejo, o Grupo aproveita algumas pequenas barragens ao redor das vinhas como forma de
poupança dos recursos hídricos, ao captar parte da pluviosidade do inverno. Em fevereiro de 2020,
foi também implementado um sistema de reutilização das águas da nossa ETAR para a irrigação de
parte das vinhas. 
In the Alentejo, the Group takes advantage of some small water dams around the vineyards to save
some of the water that falls during the winter. Also, in February 2020, the Group implemented a
water reuse system from its WWTP (Wasterwater Treatment Plant) for the irrigation of part of its vineyards.



ESCOLHA CRITERIOSA DE MATERIAIS UTILIZADOS
CAREFUL CHOICE OF DRY GOODS

Cerca de 61% da produção do Grupo utiliza garrafas de
vidro leve (420g), de forma a diminuir o desperdício de
material e de recursos naturais associados à produção
de vidro, e procurando também desta forma reduzir a
pegada ecológica no transporte destes vinhos.

The Group uses 420g light glass bottles in 61% of its production,
thus reducing the waste of material and natural resources from the
bottle production, while helping to diminish carbon footprint 
associated  with  the  transportation  of  wines.

Além disso, a empresa utiliza rolhas de cortiça em 94%
das garrafas que comercializa. A cortiça, um material
100% natural, é totalmente biodegradável, renovável e
reciclável. É um material não poluente, mesmo quando
descartado.
Also, the company uses cork stoppers in 94% of the bottles it sells.
Cork, 100% natural material, is completely biodegradable, renewable,
and recyclable. It is a non-pollutive material, even when thrown away.

Ecologicamente, os sobreiros têm um grande impacto. 
Não só as suas raízes são retentoras de água por excelência
em terras semiáridas, como as suas florestas desempenham
um papel crucial em todo o ecossistema do Alentejo.

Ecologically, cork trees have a huge impact. Not only their roots are
perfect water regulators in semi-arid lands, as its forests play a
crucial role in the Alentejo’s entire ecosystem.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
SOCIAL RESPONSIBILITY

No Grupo, existe uma preocupação acrescida com todos os que o rodeiam a nível social, económico
e ambiental.
At João Portugal Ramos Group, there is a permanent concern with all those surrounding the company
at a social, economic, and environmental level.
A J. Portugal Ramos Vinhos é a segunda maior empregadora em Estremoz. Uma posição levada
muito a sério, todos os dias. Empregando mais de 130 colaboradores, o Grupo procura, ano após
ano, melhorar as condições de trabalho, o que leva a uma maior retenção das suas pessoas. O
Grupo acredita que, à semelhança de uma família, quando uma equipa se mantém coesa ao longo
dos anos, o seu nível de satisfação é mais alto e os resultados são melhores.
JPR is the second biggest employer in Estremoz. A ranking taken very seriously each day. Employing
more than 130 people, the company pursuits year after year better and better working conditions for
all its staff, enabling the company to have high rates of retention. The Group believes that, like a
family, when a team stays together over the years, their satisfaction level is higher and the results are better.
O Grupo também apoia mais de 20 instituições locais e nacionais de cariz humanitário. Em 2020,
atendendo ao cenário de pandemia, a empresa doou 2,100 litros de álcool gel a várias instituições locais.
Also, JPR is involved in supporting over 20 different local institutions as well as national humanitarian
organizations. In 2020, considering the pandemic situation, the Group donated 2,100 litres of alcohol get to
several institutions.



PLANO DE AÇÃO 2021:
2021 PLAN OF ACTION:

Redução do consumo de energia nas adegas

Em Junho de 2021, o Grupo instalará os seus primeiros painéis solares em Estremoz. Um passo importante, 
que permitirá ao Grupo tornar verde 1/3 de toda a sua energia.

Lower energy consumptions in the wineries

In June of 2021, the Group will install its first solar panels in its headquarters, in Estremoz. A significant investment 
that will allow 1/3 of the Group’s energy to become 100% green.

Duplicação da área de vinha Biológica

Na região do Alentejo, a empresa vindimará este ano ,mais de 28 hectares  de uvas biológicas, incluindo as suas 
uvas brancas biológicas. No Douro, também surgem este ano os primeiros 6 hectares de vinhas biológicas. Toda

Double area of vineyards certified as Biological

In the Alentejo region, the company will harvest this year more 28 hectares of biological vineyards, including its first 
biological white grapes. In the Douro, JPR will have its first 6 hectares of vineyards in biological production. All the 

a restante área de vinha do Grupo está certificada em Produção Integrada.

Vinhos Vegan

Na região do Alentejo, a empresa vindimará este ano ,mais de 28 hectares de uvas biológicas, 
incluindo as suas uvas brancas biológicas. No Douro, também surgem este ano os primeiros 
6 hectares de vinhas biológicas. Toda a restante área de vinha do Grupo está certificada em 

First Vegan Wines

In the Alentejo region, the company will harvest this year more 28 hectares of  biological 
vineyards, including its first biological white grapes. In the Douro, JPR will have its first 6 
hectares of vineyards in biological production. All the other hectares are already certified for 

other hectares are already certified for Integrated production.

Produção Integrada.

Integrated production.

Adesão ao Programa de Produção Sustentável do Alentejo

Este Programa Sustentável, pioneiro em Portugal, pretende apoiar os agentes económicos na
melhoria do desempenho ambiental, social e económico da atividade vitivinícola do Alentejo,
promovendo a sustentabilidade e reconhecimentos dos vinhos desta região. O desafio é
produzir uvas e vinho de alta qualidade, de forma rentável, ao mesmo tempo que promove a
preservação do ambiente e a boa relação com as comunidades locais.

Joining the Alentejo Wines Sustainability Program (PSVA)

This Sustainability Programme, a pioneer in Portugal, aims to provide its members with a
tool to assess the current state of their activities and provide recommendations for using
best practices to increase the competitiveness and sustainability of Alentejo’s wines. The
challenge ahead is to produce quality grapes and wine in a cost-effective manner, whilst
protecting the environment and improving relations with employees and neighbours.

Compromisso com pastores locais

O Grupo permite e fomenta o uso das suas vinhas como pasto para as ovelhas de pastores locais. Desta forma,
é feito um controlo natural de vegetação nas vinhas.

Commitment with local sheep owners

From this year onwards, the Group has made a commitment with local shepherds for them to use JPR’s 
vineyards for their sheep to graze. This allows for a natural control of the vineyards vegetation.



CERTIFICAÇÕES E PRÉMIOS
CERTIFICATIONS & ACCOLADES

Vinhas Certificadas para Produção Integrada | Grupo JPR | 1999

A produção integrada é um sistema agrícola de produção de produtos agrícolas
e géneros alimentícios de qualidade, baseado em boas práticas agrícolas, com
gestão racional dos recursos naturais e privilegiando a utilização dos mecanismos
de regulação natural em substituição de fatores de produção, contribuindo, deste

Vineyards Certified for Integrated Production | JPR Group | 1999

modo, para uma agricultura sustentável.
Integrated production is a farming system for producing food and other high quality
food products through sustainable management of natural resources by favouring
the use of natural regulation mechanisms to replace factors of production, thus
contributing to sustainable agriculture.

Prémio de Empreendedorismo e Inovação atribuído pelo Ministério de Agricultura e Pescas
| Duorum | 2008
Entrepreneurship and Innovation Award by the Ministry of Agriculture and Fisheries | Duorum | 2008

Prémio Viticultura do Ano | JPR Alentejo | 2010

Em 2010, a J. Portugal Ramos Vinhos recebe o prémio ̀ `Viticultura do Ano´́  pela 
Viticulture of The Year Award | JPR Alentejo | 2010

Revista de Vinhos.
Leading Portuguese Wine Magazine recognizes JPR as the company with the best
viticulture practices in 2010.

Prémio Viticultura do Ano | Douro | 2012

Em 2012, a Duorum Vinhos recebe o prémio ̀ `Viticultura do Anó´ pela Revista de Vinhos 
Viticulture of The Year Award | Douro | 2012

Leading Portuguese Wine Magazine recognizes Duorum as the company with the bestviticulture practices in 2012.

Adesão à Rede Europeia Business & Biodiversity | Duorum e JPR Alentejo | 2012 & 2013

Desde 2012, que o Grupo integra a iniciativa Business & Biodiversity, uma Rede
Europeia cujo principal objetivo é evidenciar a relação entre a atividade das empresas
e a biodiversidade. Esta adesão é supervisionada e aprovada pelo Instituto Português

Part of the European Initiative on Business and Biodiversity | Duorum and JPR Alentejo | 2012 & 2013

da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB).
A European Network whose main objective is to focus on the relationship between 
business activity and biodiversity. This is a membership supervised and approved by the 
Portuguese Institute of Nature Conservation and Biodiversity (ICNB).  

Prémio Douro Empreendedor | Duorum | 2013
Entrepreneurship Award by EmpreenDouro | Duorum | 2013

Primeiros Hectares de Vinha Biológica | JPR Alentejo | 2015

Em 2015, o Grupo teve os primeiros 40 hectares de vinha certificados como biológicos.
First hectares certified as Biological | JPR Alentejo | 2015

In 2015, the first 40 hectares of the Group’s vineyards were certified as Biological.

Prémio ̀ `Douro Empreendedoŕ ´ atribuído pela Rede EmpreenDouro, que distingue
projetos inovadores na região do Douro.
Award for innovative local investments: ̀ `Companies that enhance Douro regioń .́

Prémio Anders Walls | Duorum | 2015

Em 2015, a Fundação Anders Wall de Estocolmo, em associação com a Comissão
Europeia, a Direção Geral do Meio Ambiente de Bruxelas, a Academia Real Sueca
de Agricultura e Florestas e os ̀ `Amigos do Campo´́ , distinguiu a Duorum como o
`̀ Melhor Projeto Europeu de Sustentabilidade em Espaço Ruraĺ ,́ dentro da União
Europeia.

Anders Wall Award | Duorum | 2015

Anders Wall Foundation from Stockholm, in association with the European Comission,
Directorate General for the Environment, Brussels, the Royal Swedish Academy of
Agriculture and Forestry and the ̀ `Friends of the Countryside, awarded Duorum for its
promotion of ̀ à positive rural environment́ ´ through landscape preservation, biodiversity
enhancement, cultural heritage conservation and contribution to the rural economy
within the European Union.

Adesão ao PORVID - Pólo Central de Conservação da Variabilidade da Videira Autóctone |
Grupo JPR | 2015

A PORVID congrega várias entidades públicas e privadas em Portugal que se juntaram
para promover a conservação das castas de videira presentes naturalmente no seu território.

Part of PORVID - Portuguese Association for the Diversity of the Vine | JPR Group | 2015

PORVID brings together several public and private entities in Portugal that have come
together to promote the conservation of grape varieties naturally present in its territory.



CERTIFICAÇÕES E PRÉMIOS
CERTIFICATIONS & ACCOLADES

Adesão ao The Porto Protocol | Grupo JPR | 2019

A Porto Protocol Foundation é uma instituição empresarial sem fins lucrativos, fundada pela
Taylor’s Port, que conta com centenas de associados, unidos pelo compromisso vinculativo de
dar um maior contributo para a mitigação das alterações climáticas. Nascida na indústria do
vinho e espalhada por setores de toda a sua cadeia de valor, esta Fundação foi criada sob a
convicção de que, ao partilharmos os nossos sucessos e experiências, poderemos dar um melhor
contributo contra as mudanças climáticas.

Part of the Porto Protocol | JPR Group | 2019

The Porto Protocol Foundation is a non-profit corporate institution, founded by Taylor’s
Port, that counts with hundreds of members, united by a binding commitment to make
a greater contribution to mitigate climate change. Born out of the wine industry and
spread across industries from its whole value chain, it was created under the belief that,
if we share our successes and experiences, our response against climate change will be
more effective.

Finalista Prémio Europeu Natura 2000 | Duorum | 2020

A Duorum Vinhos esteve entre os vinte e sete finalistas do Prémio Europeu Natura 2000,
sendo o único produtor de vinho e a única iniciativa privada na corrida à prestigiada distinção
europeia. 

European Natura 2000 Finalist | Duorum | 2020

Duorum Vinhos was among the twenty-seven finalists for the European Natura 2000
Award, being the only wine producer and the only private initiative in the race for the

Classificado na categoria ̀ B̀enefícios Socioeconómicoś ,́ o projeto Duorum é reconhecido pelo
seu papel ativo no desenvolvimento rural e com impacto nas comunidades, resultante de
atividades que apoiam os produtores locais e o uso dos recursos naturais, que promovem
empregos e novas fontes de rendimento para as comunidades locais, combatendo o
despovoamento do interior numa das zonas mais pobres de Portugal.

prestigious European distinction.
Ranked in `̀Socioeconomic Benefitś´ category, the Duorum project receives recognition for
its active role in rural development with an impact on local communities, resulting from
activities that support local producers and the use of natural resources, promoting employment
and new sources of income for local communities, also combating depopulation of the interior
in one of the poorest areas of Portugal.
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