PERFIL PROFISSIONAL

OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO EM CAMPOS DE GOLFE (GOLF KEEPER)

Publicado no Despacho n.º13456/2008, de 14 de Maio, que aprova a versão inicial do Catálogo Nacional
de Qualificações.
1ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 48 de 29 de dezembro de 2012
com entrada em vigor a 29 de março de 2013.
Publicação e
atualizações

2ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 17 de 08 de maio de 2014 com
entrada em vigor a 08 de maio de 2014.
3ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 17 de 08 de maio de 2016 com
entrada em vigor a 08 de agosto de 2016.
4ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 38 de 15 de outubro de 2019 com
entrada em vigor a 15 de outubro de 2019.

QUALIFICAÇÃO:

OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO EM CAMPOS DE GOLFE (GOLF KEEPER)

DESCRIÇÃO GERAL:

Proceder à manutenção de campos de golfe, participando na preparação e manutenção do terreno e na
instalação das infraestruturas básicas e paisagísticas, tendo em conta as normas de segurança, higiene
e saúde no trabalho agrícola e de proteção do ambiente.

ACTIVIDADES
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1. Interpretar peças desenhadas e outras especificações técnicas do projeto de instalação de campos de golfe, a fim de
identificar os dados necessários ao trabalho a realizar.

4ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 38 de 15 de outubro de 2019 com
entrada em vigor a 15 de outubro de 2019.

QUALIFICAÇÃO:

OPERADOR/A DE MANUTENÇÃO EM CAMPOS DE GOLFE (GOLF KEEPER)

DESCRIÇÃO GERAL:

Proceder à manutenção de campos de golfe, participando na preparação e manutenção do terreno e na
instalação das infraestruturas básicas e paisagísticas, tendo em conta as normas de segurança, higiene
e saúde no trabalho agrícola e de proteção do ambiente.

ACTIVIDADES
1. Interpretar peças desenhadas e outras especificações técnicas do projeto de instalação de campos de golfe, a fim de
identificar os dados necessários ao trabalho a realizar.
2. Colaborar na preparação do terreno, para instalação/construção de infraestruturas básicas e paisagísticas em
campos de golfe.
2.1. Colaborar na mobilização, desmatação e limpeza do solo;
2.2. Colaborar nas operações de nivelamento, regularização e contenção do terreno, com vista a assegurar, nomeadamente, a
despedrega e o arejamento do solo.
2.3. Preparar e aplicar os produtos necessários à fertilização de fundo, correção e desinfeção do solo e controlo de
infestantes, de acordo com as instruções recebidas;
2.4. Colaborar na marcação do terreno, com vista à modulação do espaço, para construção das zonas de jogo, lagos e
bunkers;
2.5. Colaborar na instalação e construção de sistemas de rega e drenagem, redes elétricas, caminhos, muros, lagos, zonas de
jogo e outras infra-estruturas;
3. Instalar os relvados nas diferentes zonas do campo de golfe, de acordo com as orientações recebidas.
3.1. Seleccionar e preparar as sementes e o material vegetal a instalar no terreno;
3.2. Efectuar a sementeira/plantação dos relvados e a instalação de placas de relvados, utilizando os equipamentos adequados;
4. Proceder à manutenção de campos de golfe, de acordo com as orientações recebidas.
4.1. Proceder à rega dos relvados e de outros elementos verdes do campo de golfe;
4.2. Efectuar as fertilizações de cobertura e a proteção fitossanitária dos relvados e dos elementos verdes do campo de golfe,
de acordo com as condições edafoclimáticas;
4.3. Efectuar o controlo de infestantes, física ou quimicamente, de modo a facilitar outras operações culturais;
4.4. Efectuar a poda das espécies arbóreas e arbustivas dos campos de golfe, utilizando os equipamentos adequados;
4.5. Proceder à reparação de zonas danificadas do relvado, substituindo pequenas placas ou resemeando as zonas
danificadas;
4.6. Proceder à escarificação e arejamento do terreno, utilizando o equipamento adequado;
4.7. Proceder ao corte de sebes, utilizando o equipamento adequado;
4.8. Proceder ao corte do relvado nas diferentes zonas do campo, utilizando o equipamento adequado;
4.9. Proceder à manutenção do sistema de rega, verificando as programações e procedendo aos ajustamentos necessários;
4.10. Proceder à manutenção de outras infraestruturas básicas e paisagísticas, nomeadamente, lagos e bunkers, utilizando os
métodos e os equipamentos adequados.
5. Conduzir, operar e regular máquinas e equipamentos de jardinagem e agrícolas adequados às atividades a realizar,
tais como, motocultivador, charrua, grade, escarificador, fresa, máquinas de corte de relva, cortasebes, semeadores,
roçadoras, bobcat e pulverizadores, de acordo com as orientações recebidas.
6. Registar informações de caráter técnico relativas à atividade desenvolvida.
Executar a conservação
e a limpezaemdos
equipamentos
e Keeper)
instalações
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5. Conduzir, operar e regular máquinas e equipamentos de jardinagem e agrícolas adequados às atividades a realizar,
tais como, motocultivador, charrua, grade, escarificador, fresa, máquinas de corte de relva, cortasebes, semeadores,
roçadoras, bobcat e pulverizadores, de acordo com as orientações recebidas.
6. Registar informações de caráter técnico relativas à atividade desenvolvida.
7. Executar a conservação e a limpeza dos equipamentos e instalações inerentes ao trabalho desenvolvido.

COMPETÊNCIAS
SABERES
Noções de:
1. Matemática.
2. Desenho técnico.
3. Morfologia e fisiologia das plantas.
4. Solo e fertilidade do solo.
5. A planta – morfologia, fisiologia e ciclo de vida.
6. Influência do clima na agricultura.
7. Taxonomia das plantas.
8. Proteção do Ambiente, Ssegurança, Higiene e Saúde no Trabalho Agrícola.
Conhecimentos de:
9. Normas legais de circulação rodoviária
10. Topografia (escalas, alinhamentos, cotas, curvas de nível, declives)
11. Solo e fertilidade do solo.
12. Infraestruturas básicas e paisagísticas de campos de golfe.
13. Preparação e manutenção do terreno.
14. Técnicas de condução e práticas culturais.
15. Caráterização do jogo de golfe e sinalética inerente ao desporto.
Conhecimentos aprofundados de:
16. Técnicas de marcação e modulação do terreno.
17. Técnicas de instalação de infraestruturas básicas e paisagísticas de campos de golfe.
18. Técnicas de sementeira e plantação de relvados.
19. Técnicas de condução e práticas culturais.
20. Técnicas de manutenção de relvados.
21. Técnicas de manutenção de infraestruturas básicas e paisagísticas de campos de golfe.
22. Condução, operação e regulação de máquinas e equipamentos de manutenção de campos de golfe, de jardinagem e
agrícolas adequados à atividade.
23. Caráterização, funcionamento, manutenção e conservação de instalações e de máquinas e equipamentos de manutenção
de campos de golfe, de jardinagem e agrícolas adequados ao exercício da atividade.
SABERES-FAZER
1. Interpretar peças desenhadas e outras especificações técnicas do projeto de instalação de campos de golfe.
2. Utilizar as técnicas de preparação e manutenção do terreno.
3. Utilizar as técnicas de sementeira de relvados.
4. Utilizar as técnicas de plantação de relvados.
5. Utilizar as técnicas de instalação de infraestruturas básicas e paisagísticas de campos de golfe.
6. Utilizar as técnicas de rega e drenagem.
7. Utilizar as técnicas de condução de culturas em campos de golfe.
8. Utilizar as técnicas culturais necessárias à instalação e manutenção de campos de golfe.
9. Utilizar as técnicas de manutenção de relvados.
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10. Utilizar as técnicas de condução e regulação de máquinas e equipamentos de manutenção de campos de golfe, de
jardinagem e agrícolas adequados ao exercício da atividade.
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4. Utilizar as técnicas de plantação de relvados.
5. Utilizar as técnicas de instalação de infraestruturas básicas e paisagísticas de campos de golfe.
6. Utilizar as técnicas de rega e drenagem.
7. Utilizar as técnicas de condução de culturas em campos de golfe.
8. Utilizar as técnicas culturais necessárias à instalação e manutenção de campos de golfe.
9. Utilizar as técnicas de manutenção de relvados.
10. Utilizar as técnicas de condução e regulação de máquinas e equipamentos de manutenção de campos de golfe, de
jardinagem e agrícolas adequados ao exercício da atividade.
11. Utilizar as técnicas de manutenção e conservação de instalações e de máquinas e equipamentos de manutenção de
campos de golfe, de jardinagem e agrícolas adequados ao exercício da atividade.
12. Interpretar as regras do jogo de golfe e a sinalética.
13. Identificar e caráterizar o equipamento do jogo.
14. Identificar e caráterizar os setores do campo de golfe.
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