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ITI  DOURO VINHATEIRO 

Os socalcos 

suportados por 

muros em pedra 

posta constituem 

um património de 

excecional valor 

paisagístico 
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ELA 
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INTERVENÇÃO TERRITORIAL INTEGRADA DO DOURO VINHATEIRO 

Manutenção Socalcos Investimentos Não Produtivos 
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ELA 

ITI  DOURO VINHATEIRO 

INTERVENÇÃO TERRITORIAL INTEGRADA DO DOURO VINHATEIRO 

 

 

 

MANUTENÇÃO DO SOCALCOS 
  Vinha em sistema Pré-filoxérico 

  Vinha tradicional em socalcos 

  Olival ou amendoal em socalcos 

  Pomares de Citrinos e outras fruteiras 

  Matos mediterânicos em mortórios 
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ELA 

ITI  DOURO VINHATEIRO 

Manutenção dos socalcos 

N.º 

Beneficiários 

Montante de apoio 

 ( Mil Euros) 

4467 6 275 
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Compromissos 

Manter os muros de suporte e escadas em boas 
condições de conservação; 
 
Recuperar os muros danificados no prazo máximo 
de três anos 

 
Manter as culturas em bom estado de produção 
realizando as operações culturais tecnicamente 

adequadas; 
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ITI  DOURO VINHATEIRO 

Manutenção dos socalcos 
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Compromissos 

Manter as oliveiras, amendoeiras e citrinos existentes na 
parcela ou na sua bordadura; 
 No caso de olival e/ou amendoal: 

 -Não efectuar mobilizações do solo com reviramento (charrua, 

 grade de discos ou alfaias rotativas); 

  

 -As mobilizações de solo sem reviramento não podem ser 

 efectuadas entre 31 de Outubro e 31 de Março;  

 

No caso da vinha: 

 -As mobilizações de solo com ou sem reviramento não podem ser 

 efectuadas entre 31 de Outubro e 31 de Março;  
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Manutenção dos socalcos 
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Compromissos 

Manter as oliveiras, amendoeiras e citrinos existentes na 
parcela ou na sua bordadura; 
 No caso de olival e/ou amendoal: 

 -Não efectuar mobilizações do solo com reviramento (charrua, 

 grade de discos ou alfaias rotativas); 

  

 -As mobilizações de solo sem reviramento não podem ser 

 efectuadas entre 31 de Outubro e 31 de Março;  

 

No caso da vinha: 

 -As mobilizações de solo com ou sem reviramento não podem ser 

 efectuadas entre 31 de Outubro e 31 de Março;  
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Manutenção dos socalcos 
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Compromissos 
 

No caso dos mortórios, deve ainda: 

 

 - Manter o controle de infestantes, 

 - Não realizar mobilizações do solo, 

 - Eliminar as espécies lenhosas exóticas, de acordo com as  

    indicações da ELA. 

 

Apenas utilizar os produtos fitofarmacêuticos autorizados em Protecção 

Integrada. 
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ITI  DOURO VINHATEIRO 

Manutenção dos socalcos 
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ELA 

ITI  DOURO VINHATEIRO 

Recuperação de muros de suporte em pedra posta 

Requalificação de casebres ou cardanhos e pombais 

N.º Pedidos de  

Apoio  

Aprovados 

Investimento 

aprovado 

(MIL Euros) 

694 16 576, 184 

INVESTIMENTOS NÃO PRODUTIVOS 
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Um novo conceito 

de cadastro 

vitícola que 

envolva o 

património 

vernacular; muros 

de pedra, edifícios 

vernáculos, 

calçadas de pedra, 

etc. 

ELA 

ITI  DOURO VINHATEIRO 
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ELA 

ITI  DOURO VINHATEIRO 

OBRIGADO 

eladv@drapn.min-agricultura.pt 


