
Introdução  

A medida Intervenção Territorial Integrada do Douro Vinhatei-

ro (ITI DV) visa promover uma gestão dos sistemas agrícolas e 

florestais adequada à conservação de valores de biodiversida-

de e da manutenção da paisagem na área designada Região 

Demarcada do Douro. 

A ITI DV é gerida pela Estrutura Local de Apoio (ELA)* que é 

uma estrutura de natureza técnica criada com o objec+vo de 

promover a dinamização e acompanhamento da medida. 

Esta medida integra duas acções: 

  - ITI DV - Componente Agro-Ambientais e Silvo-
Ambientais «Manutenção dos Socalcos»; 

 - ITI DV - Inves+mentos não Produ+vos. 
 

Área geográfica de aplicação 

Região Demarcada do Douro  - Delimitação definida pelo Decre-

to -Lei n.º 7934,de 10 de Dezembro de 1921. 

Beneficiários 

Pessoas singulares ou colec%vas de natureza privada detentoras 

a qualquer (tulo legí%mo de uma unidade de produção. 

Intervenção Territorial Integrada do Douro Vinhateiro - ITI DV 

Em toda a super8cie da unidade de produção 

 Cumprir as regras da condicionalidade . 

 Adequada formação do aplicador de produtos fitofarmacêu%-

cos e respeitar as condições de aplicação e dosagens u%lizadas 

de acordo com o Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de Outubro.  

 Respeitar os requisitos das zonas classificadas como de pro-

tecção às captações de água para abastecimento público, 

expressos no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro. 

 Manter os critérios de elegibilidade. 

 Manter as árvores, os muros de pedra posta e outros  elemen-

tos patrimoniais importantes para a paisagem e as sebes ar-

bus%vas e/ou arbóreas de espécies  autóctones entre as 

parcelas e nas extremas, não tratando com herbicidas. 

 Manter os pontos de água acessíveis à fauna 

 Manter a vegetação arbórea e arbus%va ao longo das  linhas 

 de água, sem prejuízo das limpezas e regularizações necessá-

rias ao adequado escoamento. 

 U%lizar apenas os produtos fitofarmacêu%cos aconselhados 

para a Protecção Integrada ou Modo de Produção Biológico. 

 Não efectuar queimadas. 
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ITI DV Componente Agro-Ambiental e Silvo–Ambiental 

«Manutenção dos socalcos» 

Critérios de elegibilidade 

Podem beneficiar do apoio, designado «Manutenção de socal-

cos», os candidatos que explorem uma superPcie agrícola ou 

agro -florestal situada na Área Geográfica de Aplicação, com 

uma área mínima de 0,10 ha em parcelas armadas em socalcos 

suportados por muros de pedra posta, com uma das seguintes 

ocupações: 

 - Vinha tradicional ou em sistema pré -filoxérico; 
 - Amendoeiras ou oliveiras de sequeiro; 
 - Citrinos; 
 - Matos mediterrânicos, designados por “Mortórios”; 
 - Pomares de cerejeiras. 
 
Declarar toda a superPcie agrícola e agro-florestal da unidade 

de produção e candidatar  a totalidade da área elegível rela%-

vamente à qual assegurem a %tularidade durante o período do 

compromisso. 

As parcelas interceptadas pelo limite da área geográfica de 

aplicação são integralmente elegíveis se %verem uma área 

inferior ou igual a 3 ha. 

Em toda a super8cie objecto de apoio 

Manter as culturas em bom estado de produção realizando as opera-
ções culturais tecnicamente adequadas. 
 
Manter os muros de suporte e escadas em boas condições de conser-
vação. 

Recuperar os muros danificados no prazo máximo de  Três anos a 
contar da data de início dos compromissos. 

Manter as oliveiras, amendoeiras e citrinos que existam na parcela ou 
na sua bordadura. 

Nas parcelas ocupadas com oliveiras ou amendoeiras, não efectuar  
as seguintes operações: 

 - Mobilizações com reviramento do solo, com charrua, grade 
 de discos ou alfaias rota%vas; 

 - Mobilizações  do solo sem reviramento entre 31 de Outubro 
 e 31 de Março.  

Nas parcelas com vinha, não efectuar mobilizações  do solo na entre-
linha, com ou sem reviramento, entre 31 de Outubro e 31 de Março. 

No caso dos matos mediterrânicos em mortórios: 

 Controlar as infestantes; 

 Não realizar mobilizações do solo; 

 Manter a compar%mentação e beneficiar os acessos; 

 Eliminar as espécies lenhosas exó%cas, de acordo com as indi-
cações da ELA. 

 

«Manutenção dos socalcos» 
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Compromissos a Cumprir— 



Nível de apoio 
Os montantes dos apoios, por hectare e por ano, a conceder 
são em função da área candidata e dos metros lineares de 
muro de pedra posta em bom estado de conservação e a recu-
perar de acordo com a aplicação da seguinte fórmula: 
 

 
 
  
Entendendo -se por: 

  - CM o comprimento do muro expresso em metros; 

  - AC a área candidata expressa em hectares. 

Nas parcelas ocupadas com vinha, olival, amendoal, citrinos ou cerejeiras não 

pode resultar uma ajuda por hectare superior a € 900,00. 

Nas parcelas ocupadas com mortórios, não pode resultar uma ajuda por hec-

tare superior a € 450,00. 

As ajudas previstas nesta acção são acumuláveis com as ajudas agro-

ambientais previstas na acção Alteração de Modos de Produção Agrícola. 

Em qualquer caso, a acumulação só é possível até € 900,00/ha/ano. 

(CM/AC) × € 1,25 

Sanções 

Nos casos de divergência entre as área declaradas e as áreas 
determinadas em sede de controlo aplicam -se as reduções e 
exclusões previstas nos Regulamentos nº 1122/2009, da Co-
missão, de 30 de Novembro e (EU) n.º 65/2011, da Comissão, 
de 27 de Janeiro. 

A redução de área aquando da apresentação do Pedido Único 
anual  (Pedido de Pagamento anual) determina a devolução 
proporcional dos apoios recebidos anteriormente.  

Incumprimentos que determinam a perda total do apoio no 
próprio ano: 

Manter os critérios de elegibilidade 

Manter os muros de suporte e escadas em boas condições de 
conservação; 

Recuperar os muros danificados no prazo máximo de três anos 
a contar da data de início dos compromissos. 

Incumprimentos que determinam a redução do apoio no pró-
prio ano em 2% por cada compromisso: 

Manter as árvores, os muros de pedra posta e outros elemen-

tos patrimoniais importantes para a paisagem e ainda as sebes 
arbus%vas e/ou arbóreas de espécies autóctones entre as par-
celas e nas extremas, não tratando com herbicidas; 

Manter os pontos de água acessíveis à fauna; 

Manter a vegetação arbórea e arbus%va ao longo das linhas de 
água, sem prejuízo das limpezas e regularizações necessárias 
ao adequado escoamento; 

U%lizar apenas os produtos fitofarmacêu%cos aconselhados 
para a Protecção Integrada, e aconselhados no Modo de Pro-
dução Biológico; 

Não efectuar queimadas; 

Incumprimentos que determinam a redução do apoio no pró-
prio ano em 5% por cada compromisso: 

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

Manter as oliveiras, amendoeiras e citrinos que existam na 
parcela ou na sua bordadura; 

Nas parcelas ocupadas com oliveiras ou amendoeiras, não 
efectuar  as seguintes operações: 

 - Mobilizações com reviramento do solo, com charrua, 
 grade  de discos ou alfaias rota%vas; 

 - Mobilizações  do solo sem reviramento entre 31 de 
 Outubro e 31 de Março.  

Nas parcelas com vinha, não efectuar mobilizações  do solo na 
entrelinha, com ou sem reviramento, entre 31 de Outubro e 
31 de Março. 

Manter o Controlo das infestantes nas parcelas ocupadas com 
matos mediterrânicos; 

Não realizar mobilizações do solo nas parcelas ocupadas com 
matos mediterrânicos; 

Manter a compar%mentação e beneficiar os acessos, nas par-
celas ocupadas com matos mediterrânicos; 

Eliminar as espécies lenhosas exó%cas, de acordo com as indi-
cações da ELA, nas parcelas ocupadas com matos mediterrâni-
cos. 
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ITI DV - Inves+mentos não Produ+vos. 

Objec+vos 

Contribuir para a realização dos objec+vos da Intervenção 

Territorial Integrada do Douro Vinhateiro - ITI DV, através do 

financiamento de inves+mentos complementares indispensá-

veis à concre+zação dos respec+vos compromissos agro-

ambientais e silvo-ambientais e à preservação da paisagem. 

 

Beneficiários 

Podem beneficiar destes apoios os beneficiários dos apoios da 

componente Agro-Ambiental e Silvo-Ambiental «Manutenção 

dos socalcos» previstos na medida Intervenções territoriais 

integradas. 

Critérios de elegibilidade dos beneficiários 

Os candidatos aos apoios devem ainda reunir cumula%vamen-

te as seguintes condições: 

Cumprirem com os requisitos, obrigações e compromissos de 

natureza agro-ambiental ou silvo-ambiental assumidos no âm-

bito dos apoios previstos na medida ITI DV; 

Possuírem a situação regularizada face à administração fiscal e 

à segurança social; 

Não estarem abrangidos por quaisquer disposições de exclu-

são resultantes de incumprimento de obrigações decorrentes 

de quaisquer operações co-financiadas, realizadas desde 2000. 

Cumpram as disposições legais aplicáveis aos inves%mentos 

propostos, designadamente em matéria de licenciamento. 

Cada unidade de produção não pode beneficiar de apoios a 

mais de três operações rela%vas ao cumprimento de compro-

missos agro-ambientais. 

Serem objecto de parecer prévio da ELA. 

Critérios de elegibilidade das operações 

Podem beneficiar dos apoios os projectos de inves%mento que 

se enquadrem nos objec%vos definidos e que reúnam as se-

guintes condições: 

Estarem localizados na unidade de produção objecto dos apoi-

os no âmbito da medida ITI DV; 

Estarem enquadrados numa das seguintes %pologias de inves-

%mentos não produ%vos: 

Serem apresentados até ao penúl%mo ano do compromisso 

agro ou silvo-ambiental; 

 

Obrigações dos beneficiários 

Executar as operações nos termos e prazos fixados no contrato 

de financiamento; 

Cumprir os norma%vos legais em matéria de contratação pú-

blica rela%vamente à execução das operações, quando aplicá-

vel; 

Proceder à publicitação dos apoios que lhes forem atribuídos, 

nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável e das 

orientações técnicas do PRODER; 

Cumprir as obrigações legais, designadamente as fiscais e para 

com a segurança social; 

Cumprir com os requisitos, obrigações e compromissos de 

natureza agro-ambiental ou silvo-ambiental assumidos no âm-

bito dos apoios previstos na medida Intervenções territoriais 

integrada, até ao termo do seu período de concessão; 

Manter a finalidade do projecto e as suas caracterís%cas du-

rante um período de cinco anos a contar da data de celebra-

ção do contrato ou até ao termo da operação se tal termo ul-

trapassar os cinco anos; 

Não locar, alienar ou por qualquer forma onerar as plantações 

e as infra-estruturas co-financiadas, durante o período de cin-

co anos a contar da data de celebração do contrato, ou até ao 

termo da operação, se tal termo ultrapassar os cinco anos, 

sem prévia autorização da autoridade de gestão; 

Garan%r que todos os pagamentos e recebimentos referentes 

às operações são efectuados através de conta bancária especí-

fica para o efeito. 

Terem um sistema de contabilidade organizada ou simplificada 

de acordo com o legalmente exigido. 

Recuperação de muros de suporte de pedra posta 

nos socalcos; 

Recuperação ou reconstrução de estruturas tradici-

onais desac+vadas. 
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Forma, nível e limite dos apoios 

Os apoios às despesas elegíveis são concedidos sob a forma de 

subsídios não reembolsáveis à taxa de 100 %; 

O montante máximo elegível, por beneficiário, no conjunto 

dos pedidos de apoio, é de € 30 000 para unidades de produ-

ção podendo a%ngir os € 70 000 no caso de recuperação de 

muros de pedra posta. 

Despesas elegíveis 

Despesas com aquisição de materiais e serviços rela%vas às 

intervenções indicadas para cada  %pologia de inves%mento, 

atendendo aos respec%vos valores normais de  mercado. 

O IVA nas seguintes situações: 

Regime de isenção é totalmente elegível, com excepção dos 

isentos ao abrigo do ar%go 53.º do CIVA; 

Regimes mistos  

Afectação  real — no caso de ac%vidade em causa cons%tuir a 

parte isenta da ac%vidade do beneficiário; 

Pro rata — na percentagem em que não for dedu(vel. 

Projectos e actos administra%vos rela%vos à obtenção das au-

torizações necessárias, nomeadamente com a licença de cons-

trução e o exercício da ac%vidade nos termos da legislação 

sobre licenciamento, até 5 % do valor elegível aprovado das 

restantes despesas. 

Apresentação dos pedidos de apoio e avisos de abertura 

A apresentação dos pedidos de apoio efectua-se através de 

formulário electrónico disponível no sí%o da Internet do PRO-

DER, em www.proder.pt, e estão sujeitos a confirmação por 

O conteúdo deste bole%m não dispensa a consulta da legislação aplicável 

Fonte:  

Portaria N.º 232-A/2008 de 11 Março de 2008; 
Portaria N.º 964-A/2008 de 28 de Agosto de 2008; 
Portaria N.º 1234/2010 de 10 de Dezembro de 2010; 
Portaria N.º 49/2013  de 4 de Fevereiro de 2012; 
Portaria N.º 596-C/2008 de 8 de Julho de 2008; 
Portaria N.º 1048/2010 de 11 de Outubro de 2010;  
Portaria N.º 236/2012 de 8 Agosto de 20102. 

* Composição da Estrutura Local de Apoio - ELA 

A ELA é cons%tuída por representantes das Direcções Regio-

nais de Agricultura e Pescas (DRAP), que presidem e a repre-

sentam em todos os actos, da Autoridade Florestal  Nacional 

(AFN), do Ins%tuto da Conservação da Natureza e Biodiversida-

de (ICNB), de organizações locais representa%vas de produto-

res agrícolas e florestais e de Organizações Não Governamen-

tais de Ambiente (ONGA). 

 
São representantes destas Ins+tuições: 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; 
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte; 
Casa do Douro; 
UNIDOURO. 

via electrónica, considerando -se a data de envio como a data 

de apresentação do pedido de apoio. 

Os avisos de abertura dos concursos e os anúncios  dos perío-

dos de apresentação dos pedidos de apoio são divulgados em 

www.proder.pt e publicitados em dois órgãos de comunicação 

social. 

FICHA TÉCNICA - Coordenação do bole%m: Fernando Alves. Textos: Jorge Costa. 

Produção e impressão ADVID - Março de 2013 
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