
  

 
 

 
  
 

PDR 2020 
 

Manutenção da rotação de sequeiro cereal-pousio no “Apoio 
Zonal de Castro Verde” e no “Apoio Zonal Outras Áreas 

Estepárias” 
 
 

DATAS DA CEIFA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS E DE 
MOBILIZAÇÃO E CORTE DE POUSIOS 

 
 
 
1. De acordo com o previsto nas alíneas a) e d) do artigo n.º 25 para o AZ 
Castro Verde e alíneas a), e) e f) do artigo nº 26 para o AZ Outras Áreas 
Estepárias, da Portaria n.º 56/2015, de 27 de fevereiro, da acção 7.3 
“Pagamentos Rede Natura”, “Apoios zonais (AZ) de carácter agro-ambiental”, 
as condições para as datas de início da ceifa de cereais e leguminosas e da 
mobilização e corte de pousios para o ano 2015, são as seguintes: 
 
1. AZ Castro Verde e AZ Outras Áreas Estepárias à exceção do Parque Natural 
do Tejo Internacional e ZPE do Tejo Internacional, Erges e Pônsul: 
 

 A partir de 4 de junho, para a ceifa de aveia. 
 A partir de 11 de junho para os restantes cereais e leguminosas. 
 A partir de 15 de junho, para a mobilização e corte de pousios para 

o AZ Castro Verde. 
 
2. AZ Outras Áreas Estepárias - Parque Natural do Tejo Internacional e ZPE do 
Tejo Internacional, Erges e Pônsul: 
 

 A partir de 30 de junho, para o corte de cereal para grão. 
 A partir de 1 de outubro para a mobilização de pousios. 
 

3. Recomenda-se a todos os agricultores que durante o corte detetem ninhos 
de Abetarda, Sisão ou Águia-caçadeira, que procedam do seguinte modo: 

 Tente não perturbar; 
 Deixe uma faixa de aproximadamente 5m em redor do ninho; 
 Informar o ICNF, I.P ou a DRAP 

 
4. As datas acima não dispensam o cumprimento do greening, quando 
aplicável. 
 



  

 
 

 
  
 

A leitura do presente edital não dispensa a consulta da legislação vigente. 
 
Lisboa, 28 de maio de 2015 
 


