REFERENCIAL DE RVCC PROFISSIONAL
Área de educação e formação: 623  Silvicultura e Caça
Qualificação: 623164 - Operador/a Florestal
Nível de Qualificação do QNQ: 2
Nível de Qualificação do QEQ: 2
Data de entrada em vigor do referencial de formação associado: 15 de outubro de 2019

Unidades de Competência (UC) PRÉDEFINIDAS*
Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 1  Conservar, manter, afinar e engatar trator e máquinas agrícolas
UFCD 2853  Trator e máquinas agrícolas  constituição, funcionamento, manutenção e regulação
1.1 - Efetua a
limpeza e
manutenção do
sistema de
alimentação de
combustível
1.2 - Efetua a
limpeza e a
manutenção do
sistema de
alimentação de ar
1.3 - Efetua a
limpeza e a
manutenção do
sistema de
refrigeração
1.4 - Efetua a
verificação e a
manutenção do
sistema de
lubrificação
1.5 - Efetua a
limpeza e a
manutenção do
sistema elétrico
1.6 - Efetua a
verificação e a
manutenção do
sistema de
transmissão
1.7 - Efetua a
limpeza e a
manutenção do
atrelado
1.8 - Efetua a
limpeza e a
manutenção do
trator
1.9 - Engata alfaias
acopladas aos três
pontos do hidráulico
com ligação ou não
à TDF
1.10 - Engata
alfaias semirebocadas ou
rebocadas

Tipos de tratores /motocultivadores (UFCD 2853); Constituição e funcionamento do trator/motocultivador (UFCD 2853);
Sistema de alimentação de combustível (UFCD 2853); Boas práticas de segurança, higiene e saúde (UFCD 2853).

4

Tipos de tratores /motocultivadores (UFCD 2853); Constituição e funcionamento do trator/motocultivador (UFCD 2853);
Sistema de alimentação de ar (UFCD 2853); Boas práticas de segurança, higiene e saúde (UFCD 2853).

3

Tipos de tratores /motocultivadores (UFCD 2853); Constituição e funcionamento do trator/motocultivador (UFCD 2853);
Sistema de refrigeração (UFCD 2853); Boas práticas de segurança, higiene e saúde (UFCD 2853).

3

Tipos de tratores /motocultivadores (UFCD 2853); Constituição e funcionamento do trator/motocultivador (UFCD 2853);
Sistema de lubrificação (UFCD 2853); Boas práticas de segurança, higiene e saúde (UFCD 2853).

4

Tipos de tratores /motocultivadores (UFCD 2853); Constituição e funcionamento do trator/motocultivador (UFCD 2853);
Sistema elétrico (UFCD 2853); Boas práticas de segurança, higiene e saúde (UFCD 2853).

3

Tipos de tratores /motocultivadores (UFCD 2853); Constituição e funcionamento do trator/motocultivador (UFCD 2853);
Sistema de transmissão (UFCD 2853); Boas práticas de segurança, higiene e saúde (UFCD 2853).

3

Procedimentos inerentes à manutenção e limpeza do atrelado (UFCD 2853); Boas práticas de segurança, higiene e
saúde (UFCD 2853).

4

Tipos de tratores /motocultivadores (UFCD 2853); Constituição e funcionamento do trator/motocultivador (UFCD 2853);
Procedimentos inerentes à limpeza e lavagem do trator (UFCD 2853); Boas práticas de segurança, higiene e saúde
(UFCD 2853).

4

Tipos e características das alfaias e outros equipamentos agrícolas (UFCD 2853); Processo e método de engate e
regulação das alfaias ao trator (UFCD 2853); Engate de alfaias acopladas aos três pontos do hidráulico (UFCD 2853);
Boas práticas de segurança, higiene e saúde (UFCD 2853).

5

Tipos e características das alfaias e outros equipamentos agrícolas (UFCD 2853); Processo e método de engate e
regulação das alfaias ao trator (UFCD 2853); Engate de alfaias semirebocadas e rebocadas (UFCD 2853); Boas
práticas de segurança, higiene e saúde (UFCD 2853).

5

UC 2  Conduzir o trator com reboque e máquinas agrícolas
UFCD 2854  Código da estrada
UFCD 2855  Condução do trator com reboque e máquinas agrícolas
A validação desta UC está dependente da apresentação dos certificados de qualificações das UFCD 2854 e UFCD 2855 ou dos certificados de aptidão,
emitidos pela DRAP/DGAV do MAFDR ou se o candidato for titular de uma licença de condução de veículos agrícolas da categoria II e III, emitida pelo IMT,
I.P. Poderá ainda validar a UC através da demonstração prática.
2.1 - Conduz o
Técnicas de condução do trator agrícola (UFCD 2855); Boas práticas de segurança e saúde (UFCD 2855); Código da
5
trator
estrada (UFCD 2854).
2.2 - Conduz o
conjunto
trator/reboque ou
Técnicas de condução do conjunto trator/reboque e semireboque/máquina agrícola montada (UFCD 2855); Boas
5
semipráticas de segurança e saúde (UFCD 2855); Código da estrada (UFCD 2854).
reboque/máquina
agrícola montada

REFERENCIAL DE RVCC Profissional | Operador/a Florestal

UC 3  Proceder à manutenção das infra-estruturas e dos povoamentos florestais
UFCD 3112  Manutenção de espaços florestais
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UC 2  Conduzir o trator com reboque e máquinas agrícolas
UFCD 2854  Código da estrada
UFCD 2855  Condução do trator com reboque e máquinas agrícolas
A validação desta UC está dependente da apresentação dos certificados de qualificações das UFCD 2854 e UFCD 2855 ou dos certificados de aptidão,
emitidos pela DRAP/DGAV do MAFDR ou se o candidato for titular de uma licença de condução de veículos agrícolas da categoria II e III, emitida pelo IMT,
I.P. Poderá ainda validar a UC através da demonstração prática.
2.1 - Conduz o
Técnicas de condução do trator agrícola (UFCD 2855); Boas práticas de segurança e saúde (UFCD 2855); Código da
5
trator
estrada (UFCD 2854).
2.2 - Conduz o
conjunto
trator/reboque ou
Técnicas de condução do conjunto trator/reboque e semireboque/máquina agrícola montada (UFCD 2855); Boas
5
semipráticas de segurança e saúde (UFCD 2855); Código da estrada (UFCD 2854).
reboque/máquina
agrícola montada
UC 3  Proceder à manutenção das infra-estruturas e dos povoamentos florestais
UFCD 3112  Manutenção de espaços florestais
3.1 - Efetua a
reconstrução de
uma valeta e
regulariza a
plataforma de um
caminho florestal
3.2  Realiza a roça
de mato com a
motorroçadora
3.3 - Realiza a
limpeza de
povoamentos com a
motorroçadora
3.4 - Realiza o
desbaste num
povoamento em
talhadia com a
motosserra
3.5 - Realiza a poda
de formação num
povoamento de
folhosas
3.6 - Realiza a
desramação num
povoamento de
resinosas

Manutenção e beneficiação das redes viária e divisional de linhas e pontos de água (UFCD 3112); Boas práticas de
higiene e segurança (UFCD 3112).

5

Noções de silvicultura geral (UFCD 3112); Roças de mato (UFCD 3112); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD
3112).

5

Noções de silvicultura geral (UFCD 3112); Operações de manutenção de espaços florestais  limpezas de povoamentos
(UFCD 3112); Tipos e funcionamento de máquinas e equipamentos  conservação e manutenção (UFCD 3112); Boas
práticas de higiene e segurança (UFCD 3112).

5

Noções de silvicultura geral (UFCD 3112); Operações de manutenção de espaços florestais  desbastes (UFCD 3112);
Tipos e funcionamento de máquinas e equipamentos  conservação e manutenção (UFCD 3112); Boas práticas de
higiene e segurança (UFCD 3112).

3

Noções de silvicultura geral (UFCD 3112); Operações de manutenção de espaços florestais  podas (UFCD 3112);
Tipos de máquinas e equipamentos  conservação e manutenção (UFCD 3112); Boas práticas de higiene e segurança
(UFCD 3112).

3

Noções de silvicultura geral (UFCD 3112); Operações de manutenção de espaços florestais  desramações (UFCD
3112); Tipos e funcionamento de máquinas e equipamentos  conservação e manutenção (UFCD 3112); Boas práticas
de higiene e segurança (UFCD 3112).

4

UC 4  Prevenir incêndios florestais
UFCD 3127  Prevenção de incêndios rurais
A validação desta UC está dependente da apresentação do certificado de qualificações da UFCD 3127 Prevenção de incêndios rurais, observados os
restantes requisitos de acesso à função de Operacional de Queima legalmente previstos na alínea d), do ponto 2, do art.º 25.º do Despacho n.º 7511/2014, de
9 de junho
UC 5  Executar operações inerentes à produção de plantas em viveiro
UFCD 3123  Operações inerentes à produção de plantas em viveiros
5.1 - Prepara o solo
para instalação de
plantas de raiz nua
5.2 - Realiza as
operações para
instalação de
plantas em
contentores
5.3 - Realiza a
reprodução
vegetativa e seminal
5.4 - Efetua
repicagens
5.5 - Aplica
tratamentos
fitossanitário/
mondas
5.6 - Efetua a
seleção de
sementes
5.7 - Movimenta
material vegetativo
5.8 - Prepara e
acondiciona plantas

Operações de mobilização do terreno para instalação de povoamentos florestais (UFCD 3116); Adubação (UFCD
3123); Processos e métodos de correção/fertilização do solo (UFCD 2859); Fatores edafoclimáticos e floresta (UFCD
3113); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3123).

5

Processo de seleção e preparação do substrato adequado nos casos de produção de plantas em contentores (UFCD
3123); Adequabilidade dos contentores à espécie a produzir (UFCD 3123); Adubação (UFCD 3123).

5

Botânica e fisiologia vegetal (UFCD 3114); Reprodução vegetativa e seminal (UFCD 3123); Regas de manutenção
(UFCD 3123).

5

Botânica e fisiologia vegetal (UFCD 3114); Reprodução vegetativa e seminal (UFCD 3123); Repicagens (UFCD 3123);
Regas de manutenção (UFCD 3123).
Procedimentos inerentes à aplicação de tratamentos fitossanitários (UFCD 3123); Pulverizadores/atomizadores (UFCD
3123); Botânica e fisiologia vegetal (UFCD 3114); Processos e métodos de proteção fitossanitária (UFCD 3118); Boas
práticas de higiene e segurança (UFCD 3123); Segurança e saúde no trabalho florestal (UFCD 8354); Normas de
proteção e melhoria do ambiente no trabalho florestal (UFCD 3120).
Botânica e fisiologia vegetal (UFCD 3114); Processo de seleção e acondicionamento de sementes e plantas florestais
(UFCD 3123); Tratamento de sementes (UFCD 3123).
Carregamento e descarregamento de plantas (UFCD 3123); Princípios a aplicar na movimentação de cargas (UFCD
3123); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3123); Legislação aplicável à atividade florestal (UFCD 3125);
Segurança e saúde no trabalho florestal (UFCD 8354); Normas de proteção e melhoria do ambiente no trabalho
florestal (UFCD 3120).
Procedimentos inerentes à preparação e ao acondicionamento das plantas a serem transportadas para fora do viveiro
(UFCD 3123); Princípios a aplicar na movimentação de cargas (UFCD 3123); Segurança e saúde no trabalho florestal
(UFCD 8354); Normas de proteção e melhoria do ambiente no trabalho florestal (UFCD 3120).

5

4

4

4

5

UC 6  Proceder à mobilização do terreno para instalação de povoamentos florestais
UFCD 3116  Operações de mobilização do terreno para instalação de povoamentos florestais
Trator e máquinas agrícolas  constituição, funcionamento, manutenção e regulação (UFCD 2853); Condução do trator
com reboque e máquinas agrícolas (UFCD 2855); Controlo de vegetação espontânea/corte de matos (UFCD 3116);
Máquinas e equipamentos utilizados (UFCD 3116); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3116).
Trator e máquinas agrícolas  constituição, funcionamento, manutenção e regulação (UFCD 2853); Condução do trator
6.2 - Executa a
com reboque e máquinas agrícolas (UFCD 2855); Processos de mobilização do solo (UFCD 3116); Ripagem (UFCD
ripagem
3116); Máquinas e equipamentos utilizados (UFCD 3116); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3116).
Trator e máquinas agrícolas  constituição, funcionamento, manutenção e regulação (UFCD 2853); Condução do trator
6.3 - Executa a
com reboque e máquinas agrícolas (UFCD 2855); Processos de mobilização do solo (UFCD 3116); Lavoura contínua
lavoura contínua
(UFCD 3116); Máquinas e equipamentos (UFCD 3116); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3116).
REFERENCIAL DE RVCC
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Florestal
Trator eProfissional
máquinas agrícolas
 constituição,
funcionamento, manutenção e regulação (UFCD 2853); Condução do trator
6.4 - Executa a
com reboque e máquinas agrícolas (UFCD 2855); Processos de mobilização do solo (UFCD 3116); Armação em vala e
armação do solo em
cômoro (UFCD 3116); Máquinas e equipamentos utilizados (UFCD 3116); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD
vala e cômoro
6.1 - Executa a
limpeza de matos

5

5

5
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UC 6  Proceder à mobilização do terreno para instalação de povoamentos florestais
UFCD 3116  Operações de mobilização do terreno para instalação de povoamentos florestais
Trator e máquinas agrícolas  constituição, funcionamento, manutenção e regulação (UFCD 2853); Condução do trator
com reboque e máquinas agrícolas (UFCD 2855); Controlo de vegetação espontânea/corte de matos (UFCD 3116);
Máquinas e equipamentos utilizados (UFCD 3116); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3116).
Trator e máquinas agrícolas  constituição, funcionamento, manutenção e regulação (UFCD 2853); Condução do trator
6.2 - Executa a
com reboque e máquinas agrícolas (UFCD 2855); Processos de mobilização do solo (UFCD 3116); Ripagem (UFCD
ripagem
3116); Máquinas e equipamentos utilizados (UFCD 3116); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3116).
Trator e máquinas agrícolas  constituição, funcionamento, manutenção e regulação (UFCD 2853); Condução do trator
6.3 - Executa a
com reboque e máquinas agrícolas (UFCD 2855); Processos de mobilização do solo (UFCD 3116); Lavoura contínua
lavoura contínua
(UFCD 3116); Máquinas e equipamentos (UFCD 3116); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3116).
Trator e máquinas agrícolas  constituição, funcionamento, manutenção e regulação (UFCD 2853); Condução do trator
6.4 - Executa a
com reboque e máquinas agrícolas (UFCD 2855); Processos de mobilização do solo (UFCD 3116); Armação em vala e
armação do solo em
cômoro (UFCD 3116); Máquinas e equipamentos utilizados (UFCD 3116); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD
vala e cômoro
3116).
6.5 - Marca um
compasso de
Marcação e piquetagem das curvas de nível (UFCD 3116); Máquinas e equipamentos (UFCD 3116); Boas práticas de
plantação ao longo higiene e segurança (UFCD 3116); Agrimensura (UFCD 3119).
das curvas de nível
6.6 - Procede a
Trator e máquinas agrícolas  constituição, funcionamento, manutenção e regulação (UFCD 2853); Condução do trator
abertura
com reboque e máquinas agrícolas (UFCD 2855); Processos de mobilização do solo (UFCD 3116); Abertura de covas
mecanizada de
(UFCD 3116); Máquinas e equipamentos (UFCD 3116); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3116).
covas de plantação
6.1 - Executa a
limpeza de matos

5

5

5

5

4

5

UC 7  Instalar povoamentos florestais: sementeiras, plantações e enxertias
UFCD 3122  Instalação de povoamentos: sementeiras, plantações e enxertias
7.1 - Executa a
instalação de
povoamentos por
sementeira
7.2 - Executa a
instalação de
povoamentos por
plantação
7.3 - Executa a
retancha

7.4 - Executa
enxertias

Modelos de exploração florestal (UFCD 3122); Erosão e conservação do solo (UFCD 3122); Procedimentos inerentes à
execução de sementeiras/plantações (UFCD 3122); Boas práticas de higiene e segurança (3122).
Modelos de exploração florestal (UFCD 3122); Erosão e conservação do solo (UFCD 3122); Fertilizantes/adubos
(UFCD 3122); Procedimentos inerentes à aplicação de fertilizantes/adubos (UFCD 3122); Procedimentos inerentes à
execução de sementeiras/plantações (UFCD 3122); Procedimentos inerentes à colocação de tubos de proteção (UFCD
3122); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3122).
Procedimentos inerentes à retancha (UFCD 3122); Modelos de exploração florestal (UFCD 3122); Fertilizantes/adubos
(UFCD 3122); Procedimentos inerentes à aplicação de fertilizantes/adubos (UFCD 3122); Procedimentos inerentes à
execução de sementeiras/plantações (UFCD 3122); Procedimentos inerentes à colocação de tubos de proteção (UFCD
3122); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3122).
Modelos de exploração florestal (UFCD 3122); Procedimentos inerentes à realização de enxertias (UFCD 3122);
Espécies e variedade que se podem enxertar (UFCD 3122); Métodos de enxertia (UFCD 3122); Enxerto e porta enxerto
(UFCD 3122); Época de enxertia (UFCD 3122); Ferramentas e utensílios (UFCD 3122); Boas práticas de higiene e
segurança (UFCD 3122).

5

5

5

4

UC 8 - Executar podas e desbastes
UFCD 3128 - Podas e desbastes
8.1 - Executa uma
poda de formação
8.2 - Executa uma
poda de
manutenção
8.3 - Executa uma
poda sanitária
8.4 - Executa o
desbaste de um
povoamento
8.5 - Executa o
descasque de
árvores

Tipos de poda  formação (UFCD 3128); Épocas de poda (UFCD 3128); Finalidades da poda (UFCD 3128); Tipos de
ferramentas e utensílios (UFCD 3128); Desinfeção das ferramentas de poda (UFCD 3128); Boas práticas de higiene e
segurança (UFCD 3128); Constituição, funcionamento e conservação dos equipamentos motomanuais (UFCD 3124).
Tipos de poda  manutenção (UFCD 3128); Épocas de poda (UFCD 3128); Finalidades da poda (UFCD 3128); Tipos de
ferramentas e utensílios (UFCD 3128); Desinfeção das ferramentas de poda (UFCD 3128); Boas práticas de higiene e
segurança (UFCD 3128); Constituição, funcionamento e conservação dos equipamentos motomanuais (UFCD 3124).
Tipos de poda - sanitária (UFCD 3128); Épocas de poda (UFCD 3128), Finalidades da poda (UFCD 3128); Tipos de
ferramentas e utensílios (UFCD 3128); Desinfeção das ferramentas de poda (UFCD 3128); Boas práticas de higiene e
segurança (UFCD 3128); Constituição, funcionamento e conservação dos equipamentos motomanuais (UFCD 3124).
Realização de desbastes  importância, época de desbastes, equipamentos utilizados (UFCD 3128); Boas práticas de
higiene e segurança (UFCD 3128); Constituição, funcionamento e conservação dos equipamentos motomanuais
(UFCD 3124).
Descasque de árvores  métodos e ferramentas, época (UFCD 3128); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD
3128).

5

5

5

4

4

UC 9  Realizar a extração de cortiça
UFCD 3129  Recolha de produtos florestais  extração de cortiça
Processos de extração de cortiça (UFCD 3129); Legislação em vigor (UFCD 3129); Identificação de cortiça (3129);
9.1 - Identifica
Determinação da idade da cortiça (UFCD 3129); Normas relativas ao perímetro mínimo da cortiça para desbóia (UFCD
árvores para
3129); Idade mínima de criação de cortiça (UFCD 3129); Altura máxima de descortiçamento (UFCD 3129); Normas de
descortiçar
certificação e qualidade da cortiça (UFCD 3129); Caracterização da floresta portuguesa (UFCD 3108).
Procedimentos inerentes à utilização do machado (UFCD 3129); Desinfeção do machado e outras ferramentas (UFCD
3129); Procedimentos inerentes à execução dos cortes transversais, redondas e zonas de separação de meças (UFCD
9.2  Extrai cortiça
3129); Aproveitamento das fendas profundas do enguiado (UFCD 3129); Descortiçamento (UFCD 3129); Marcação dos
num sobreiro vivo
sobreiros (UFCD 3129); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3129); Fatores bióticos e abióticos nocivos aos
povoamentos florestais (UFCD 3115).
O perigo de danificação do entrecasco (UFCD 3129); Feridas feitas por descolamento do entrecasco  porção
9.3 - Trata feridas
descolada, fixação com pregos (UFCD 3129); Normas de certificação e qualidade da cortiça (UFCD 3129); Botânica e
no entrecasco
fisiologia vegetal (UFCD 3114); Fatores bióticos e abióticos nocivos aos povoamentos florestais (UFCD 3115).
9.4 - Executa a
Carregamento/transporte de cortiça (UFCD 3129); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3129); Condução do
rechega da cortiça
trator com reboque e máquinas agrícolas (UFCD 2855).
9.5  Empilha cortiça Empilhamento de cortiça (UFCD 3129); Normas de certificação e qualidade da cortiça (UFCD 3129); Boas práticas de
ao ar livre
higiene e segurança (UFCD 3129).
9.6 - Realiza
Cubicagem da pilha (UFCD 3129); Cálculo das produções de cortiça obtidas por exploração e/ou hectare (UFCD 3129);
cálculos e registos
Técnicas de cálculo e registo de produções florestais (UFCD 3129); Registo de dados (UFCD 3129).

3

3

3
3
3
3

UC 10 - Recolher sementes e pinhas
UFCD 3131  Recolha de produtos florestais – sementes, frutos e pinhas
Técnicas de escalada de árvores (UFCD 3131); Técnicas de apanha de sementes (UFCD 3131); Manuseamento de
equipamentos e utensílios para a operação de apanha de sementes (UFCD 3131); Equipamentos e utensílios (UFCD
3131); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3131); Caracterização da floresta portuguesa (UFCD 3108);
Botânica e fisiologia vegetal (UFCD 3114); Segurança e saúde no trabalho florestal (UFCD 8354); Normas de proteção
e melhoria do ambiente no trabalho florestal (UFCD 3120); Fatores bióticos e abióticos nocivos aos povoamento
florestais (UFCD 3115); Legislação aplicável à atividade florestal (UFCD 3125).
Técnicas de apanha de sementes (UFCD 3131); Manuseamento de equipamentos e utensílios para a operação de
REFERENCIAL DE RVCC
Profissional | Operador/a Florestal
10.2 - Apanha
apanha de sementes (UFCD 3131); Equipamentos e utensílios adequados (UFCD 3131); Caracterização da floresta
sementes/frutos em portuguesa (UFCD 3108); Botânica e fisiologia vegetal (UFCD 3114); Segurança e saúde no trabalho florestal (UFCD
povoamentos
8354); Normas de proteção e melhoria do ambiente no trabalho florestal (UFCD 3120); Fatores bióticos e abióticos
10.1 - Colhe
sementes/frutos
escalando árvores
florestais

3

3/5
3

9.4 - Executa a
rechega da cortiça
9.5  Empilha cortiça
ao ar livre
9.6 - Realiza
cálculos e registos

Carregamento/transporte de cortiça (UFCD 3129); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3129); Condução do
trator com reboque e máquinas agrícolas (UFCD 2855).
Empilhamento de cortiça (UFCD 3129); Normas de certificação e qualidade da cortiça (UFCD 3129); Boas práticas de
higiene e segurança (UFCD 3129).
Cubicagem da pilha (UFCD 3129); Cálculo das produções de cortiça obtidas por exploração e/ou hectare (UFCD 3129);
Técnicas de cálculo e registo de produções florestais (UFCD 3129); Registo de dados (UFCD 3129).

3
3
3

UC 10 - Recolher sementes e pinhas
UFCD 3131  Recolha de produtos florestais – sementes, frutos e pinhas
10.1 - Colhe
sementes/frutos
escalando árvores
florestais

10.2 - Apanha
sementes/frutos em
povoamentos
florestais, a partir
do chão

10.3 - Colhe pinhas
manualmente

Técnicas de escalada de árvores (UFCD 3131); Técnicas de apanha de sementes (UFCD 3131); Manuseamento de
equipamentos e utensílios para a operação de apanha de sementes (UFCD 3131); Equipamentos e utensílios (UFCD
3131); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3131); Caracterização da floresta portuguesa (UFCD 3108);
Botânica e fisiologia vegetal (UFCD 3114); Segurança e saúde no trabalho florestal (UFCD 8354); Normas de proteção
e melhoria do ambiente no trabalho florestal (UFCD 3120); Fatores bióticos e abióticos nocivos aos povoamento
florestais (UFCD 3115); Legislação aplicável à atividade florestal (UFCD 3125).
Técnicas de apanha de sementes (UFCD 3131); Manuseamento de equipamentos e utensílios para a operação de
apanha de sementes (UFCD 3131); Equipamentos e utensílios adequados (UFCD 3131); Caracterização da floresta
portuguesa (UFCD 3108); Botânica e fisiologia vegetal (UFCD 3114); Segurança e saúde no trabalho florestal (UFCD
8354); Normas de proteção e melhoria do ambiente no trabalho florestal (UFCD 3120); Fatores bióticos e abióticos
nocivos aos povoamento florestais (UFCD 3115); Legislação aplicável à atividade florestal (UFCD 3125); Técnicas de
cálculo e registo de sementes/pinhas recolhidas por espécie e povoamento (UFCD 3131); Registo de dados relativos
às operações efetuadas (UFCD 3131).
Colheita de pinhas (UFCD 3131); Legislação nacional (UFCD 3131); Avaliação da qualidade da pinha (UFCD 3131);
Técnicas de escalada de árvores (UFCD 3131); Equipamentos e utensílios adequados (UFCD 3131); Ferramentas e
utensílios (UFCD 3131); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3131); Legislação aplicável à atividade florestal
(UFCD 3125); Técnicas de cálculo e registo de sementes/pinhas recolhidas por espécie e povoamento (UFCD 3131);
Registo de dados relativos às operações efetuadas (UFCD 3131).

3

3

3

UC 11 - Recolher resina
UFCD 3132 - Recolha de produtos florestais - resinagem
11.1 - Identifica
árvores em
condições de sofrer
exploração da
resina
11.2 - Efetua o
descarrasque
11.3 - Efetua a
riscagem e a
montagem do
serviço
11.4 - Efetua
renovas e aplica
tratamentos
11.5 - Colhe gema,
raspa resina
cristalizada e
desmonta o serviço
11.6 - Acondiciona
resina e calcula
produções

Processos de extração de resina (UFCD 3132); Operações de resinagem  legislação (UFCD 3132); Modalidades de
resinagem (UFCD 3132); Caracterização da floresta portuguesa (UFCD 3108).
Descarrasque da árvore  tipos de ferramentas (UFCD 3132); Descarrasque da árvore  distâncias recomendadas para
os primeiros anos (UFCD 3132); Operações de resinagem  legislação (UFCD 3132); Boas práticas de higiene e
segurança (UFCD 3132); Botânica e fisiologia vegetal (UFCD 3114).
Processos de extração de resina (UFCD 3132); Operações de resinagem  legislação (UFCD 3132); Riscagem 
utilização do riscador (UFCD 3132); Montagem do serviço  colocação de reservatórios (UFCD 3132); Boas práticas de
higiene e segurança (UFCD 3132); Tipos de ferramentas e utensílios (UFCD 3132); Botânica e fisiologia vegetal (UFCD
3114); Legislação aplicável à atividade florestal (UFCD 3125).
Processos de extração de resina (UFCD 3132); Operações de resinagem  legislação (UFCD 3132); Operações de
renova e tratamento  ferramentas a utilizar (UFCD 3132); Boas práticas de higiene e segurança (UFCD 3132); Tipos
de ferramentas e utensílios (UFCD 3132); Botânica e fisiologia vegetal (UFCD 3114); Legislação aplicável à atividade
florestal (UFCD 3125).
Colheita da gema  colocação em reservatórios (UFCD 3132); Colheita da gema  utilização de espátulas e latas (UFCD
3132); Raspagem da resina que se encontra solidificada ao longo da ferida (UFCD 3132); Arranque dos reservatórios
(UFCD 3132); Normas de certificação e qualidade da resina (UFCD 3132); Boas práticas de higiene e segurança
(UFCD 3132); Ferramentas e utensílios (UFCD 3132); Recolha dos reservatórios de resina e providenciar pelo seu
envio às unidades transformadoras florestais (UFCD 3132).
Recolha dos reservatórios de resina e processo de envio às unidades transformadoras florestais (UFCD 3132);
Cálculos das produções de resina por exploração e/ou hectare (UFCD 3132); Normas de certificação e qualidade da
resina (UFCD 3132).

3

3

3

3

3

2

UC 12 - Colher cogumelos silvestres
UFCD 6359 - Colheita de cogumelos silvestres
12.1 - Identifica
cogumelos
silvestres
comestíveis e não
comestíveis
12.2 - Efetua a
colheita de
cogumelos
silvestres
12.3 - Efetua o
registo e o
acondicionamento

Introdução à micologia (UFCD 6359); Tipos de cogumelos (UFCD 6359); Micorrizas (UFCD 6359); Identificação das
principais espécies com interesse comercial (UFCD 6359); Importância dos cogumelos na alimentação (UFCD 6359).

3

Boas práticas para a colheita de cogumelos silvestres  procedimentos na apanha de cogumelos, técnicas e
equipamentos a utilizar, transporte (UFCD 6359); Técnicas de campo para identificação (UFCD 6359), Boas práticas de
segurança, higiene e saúde no trabalho agrícola (UFCD 6359).

3

Separação do material recolhido, identificação e registo  modelos de fichas de registo, informação base para
identificação dos cogumelos silvestres coletados no campo (UFCD 6359); Comercialização (UFCD 6359).

3

UC 13  Elaborar censos de caça e aplicar técnicas de repovoamento
UFCD 3140  Censos e técnicas de repovoamento
13.1 - Elabora os
censos de espécies
cinegéticas de caça
menor (ex.: perdizvermelha, coelhobravo)
13.2 - Elabora os
censos de espécies
cinegéticas de caça
maior (ex.: javali)
13.3  Constrói uma
toca artificial, para
um futuro parque de
repovoamento de
coelho-bravo, e
instala uma
vedação para sua
proteção
13.4 - Escolhe e
monta a armadilha a
utilizar para o sacarabos

Métodos de censos de espécies cinegéticas (UFCD 3140); Principais espécies de caça menor (UFCD 7537); Sinais de
saúde/doença nos animais (UFCD 3139); Agrimensura, medições florestais e registo de dados (UFCD 3119).

3

Métodos de censos de espécies cinegéticas (UFCD 3140); Principais espécies de caça maior (UFCD 7537); Sinais de
saúde/doença nos animais (UFCD 3139); Agrimensura, medições florestais e registo de dados (UFCD 3119).

3

Caracterização de tocas artificiais para coelho bravo (UFCD 3140); Técnicas de repovoamento (UFCD 3140);
Manutenção e exploração de espaços florestais (UFCD 3112); Tipos de doenças e medidas prófiláticas (UFCD 3139);
Segurança e saúde no trabalho florestal (UFCD 8354); Normas de proteção e melhoria do ambiente no trabalho
florestal (UFCD 3120).

3

Controlo de predadores, sua identificação e captura (UFCD 3140); Características das armadilhas para predadores
(UFCD 3140).

3
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cinegéticas de caça
maior (ex.: javali)
13.3  Constrói uma
toca artificial, para
um futuro parque de
repovoamento de
coelho-bravo, e
instala uma
vedação para sua
proteção
13.4 - Escolhe e
monta a armadilha a
utilizar para o sacarabos

saúde/doença nos animais (UFCD 3139); Agrimensura, medições florestais e registo de dados (UFCD 3119).

3

Caracterização de tocas artificiais para coelho bravo (UFCD 3140); Técnicas de repovoamento (UFCD 3140);
Manutenção e exploração de espaços florestais (UFCD 3112); Tipos de doenças e medidas prófiláticas (UFCD 3139);
Segurança e saúde no trabalho florestal (UFCD 8354); Normas de proteção e melhoria do ambiente no trabalho
florestal (UFCD 3120).

3

Controlo de predadores, sua identificação e captura (UFCD 3140); Características das armadilhas para predadores
(UFCD 3140).

3

UC 14  Executar o maneio de espécies cinegéticas e a manutenção do habitat
UFCD 7537  Criação de espécies cinegéticas
14.1 - Distingue um
macho e uma fêmea
(ex.: perdizvermelha)
14.2 - Distingue as
principais
populações
cinegéticas de caça
menor (ex.: coelhobravo e lebre)
14.3 - Distingue as
principais
populações
cinegéticas de caça
maior (ex.: javali e
veado)
14.4 - Escolhe o
local a instalar
comedouros e
bebedouros para
melhorar as
condições de
habitat das
principais espécies
cinegéticas

Principais espécies cinegéticas: caça menor (UFCD 7537); Caracterização dos aspetos alimentares, reprodutivos,
comportamententais e ambientais nas espécies cinegéticas (UFCD 7537); Maneio da reprodução das espécies
cinegéticas de cativeiro (UFCD 3137).

3

Principais espécies cinegéticas: caça menor (UFCD 7537); Caracterização dos aspetos alimentares, reprodutivos,
comportamententais e ambientais nas espécies cinegéticas (UFCD 7537).

3

Principais espécies cinegéticas: caça maior (UFCD 7537); Caracterização dos aspetos alimentares, reprodutivos,
comportamententais e ambientais nas espécies cinegéticas (UFCD 7537).

3

Principais espécies cinegéticas: caça menor e maior (UFCD 7537); Recursos alimentares (UFCD 7537); Fontes de
distúrbio (UFCD 7537); Adaptação das técnicas agrícolas à produção de fauna cinegética (UFCD 7537).

3

UC 15 - Executar funções inerentes à organização de uma montaria
UFCD 3134  Exploração cinegética e a atividade venatória
15.1 - Executa a
função de postor
numa montaria

Tipo e caracterização dos métodos de caça (UFCD 3134); Fiscalização nas jornadas de caça (UFCD 3134); Diplomas
que regem a atividade cinegética (UFCD 3141); Boas práticas de segurança, higiene e saúde (UFCD 3134).

3

Notas:
* - Unidades elementares que integram a qualificação e, como tal, constituem unidades de validação e certificação obrigatórias.
**  A ponderação traduz o grau de importância de cada uma das tarefas no âmbito da UC respetiva. As tarefas com ponderação 5, consideradas fundamentais

e imprescindíveis no âmbito da UC, assumem um caráter eliminatório para a sua validação.
*** -
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