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Desde 2012, que o Grupo João Portugal Ramos
integra a Iniciativa Europeia Business & Biodiversity
- uma rede europeia cujo principal objetivo
é evidenciar a relação entre a atividade
das empresas e a biodiversidade, com
vista à promoção de um contributo
signiﬁcativo do sector empresarial para a
proteção da biodiversidade, procurando assim
preservá-la a nível local, regional, nacional e global.

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 pioneer in joining this Initiative.

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.
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.

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 vinha.
In the Alentejo, the company recently installed
several shelters for bats to help ﬁght pests in
the vineyards.

BUSINESS & BIODIVERSITY
MEDIDAS DE SUSTENTABILIDADE
PROMOTED SUSTAINABILITY
Como resultado desta política ambiental, o projeto Duorum foi o grande
vencedor europeu do prémio Anders Wall 2015, atribuído anualmente ao
´´melhor projeto europeu de desenvolvimento rural sustentável, que consegue
simultaneamente preservar a paisagem e biodiversidade, promovendo a cultura
e economia do espaço rural´´.
As a result of the Group’s environmental policy, in 2015 Duorum won the Anders Wall Award, a prize promoted
by several European business associations, choosing ´´the best European project, that has contributed to the
preservation of the landscape, biodiversity and sustainability of the European countryside´´.

Cultura para Fauna
Culture for Fauna

Bosques Plantados
Planted Woodlands

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
mecanismos de regulação natural em substituição de fatores de produção, contribuindo, desde modo
para uma agricultura sustentável.
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
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
a capacidade de retenção de carbono no solo, reduzindo assim a concentração de gases e o efeito de estufa na atmosfera.
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
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.

FLORA RELEVANTE
RELEVANT FLORA
Também de ﬂora se faz a riqueza natural da Quinta de Castelo Melhor, esta apresenta elementos
que se destacam pela sua beleza e raridade, podendo ser encontrada fundamentalmente na
envolvente à vinha, junto ao rio, à estação e à fraga, ou até nos pequenos bosquetes.
Desempenha também um importante papel de suportar a fauna auxiliar de combate às pragas.
Flora also makes part of the natural richness at Quinta de Castelo Melhor, standing out by its
beauty and rarity. It can be found mainly around the vineyards or near the river, the train station and
in the small woodlands, also playing an important role by supporting auxiliary fauna that helps to
control pests.

1 - Rosmaninho:
Espécie Rainha, impossível não cheirar, impossível não
tocar, esta planta conhecida pela sua beleza visual e
odorífera é uma pista de que se está no Douro Superior;
1 - Wild Lavender:
Widespread over Quinta de Castelo Melhor, impossible
not to smell or touch, this plant is known by its beauty and
pleasant aroma. A good hint for knowing you are in Upper
Douro;

Lavandula Stoechas

2 - Esteva:
De ocorrência natural e estrategicamente plantada, este
arbusto está fortemente associado à viticultura;
2 - Gum Rockrose:
This shrub is deeply connected with viticulture and can be
found as a wild plant or be strategically planted;

Cistus Ladanifer

3 - Salepeira-grande:
Curiosamente também de orquídeas se faz o Douro, apesar
da sua difícil observação. A Barlia Robertiana é um exemplo
disso;
3 - Robert’s orchid Barlia:
Orchids can also be found in Douro, although they are not
easy to discover, and Barlia Robertiana is a good example;

Barlia Robertiana

4 - Zimbro:
Espécie de arbusto emblemática da região, as suas formações
possuem protecção legal;
4 - Juniper:
In shrub or arboreal form, Juniper is a symbol of the Douro
Region, and its agglomerates (habitats) are legally protected;

Juniperus Oxycedrus

FRAGA E AVES DE RAPINA
CLIFF AND THE BIRDS OF PREY

AVES QUE UTILIZAM A FRAGA | BIRDS USING THE CLIFF:
UM CONJUNTO DE ÁGUIAS E ABUTRES UTILIZAM ESTA
FRAGA, INCLUSIVE, A ÁGUIA DE BONELLI (HIERAAETUS)
FASCIATUS), ESPÉCIE EM PERIGO DE EXTINÇÃO.
SEVERAL BIRDS OF PREY AND VULTURES USE THE CLIFF,
INCLUDING THE BONELLI EAGLE (HIERAAETUS FASCIATUS),
AN ENDANGERED BIRD SPECIES.

Hieraaetus Fasciatus

Britango (Neophron percnopterus)
Nidiﬁcante, em Perigo de Extinção
Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)
Nesting, Endangered of Extinction

Grifo (Gyps fulvus)
Nidiﬁcante, Quase Ameaçada
Griﬀon Vulture (Gyps fulvus)
Nesting, Near Threatened

Cegonha-preta (Ciconia nigra)
Nidiﬁcante, Ameaçada
Black Stork (Ciconia nigra)
Nesting, Threatened of Extinction

Chasco-preto (Oenanthe leucura)
Black Wheatear
O Chasco-preto é um passeriforme criticamente em perigo de extinção em Portugal, pelo
reduzido número de indivíduos e pela sua limitada distribuição, restrita ao Douro e Tejo
Internacional. Constitui por isso um tesouro! Esta espécie possui
proteção legal portuguesa e europeia.

The Black Wheatear it’s a perching bird (passerine). Critically Endangered of Extinction in
Portugal by the reduced numbers of eﬀectives and its distribution beeing limited to the Douro and Tejo
Internacional areas. It is a treasure to spot such a bird, and this species beneﬁts from Portuguese and
European legal protection.
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