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1. Horas de contacto:
Teórico-Práticas - 28 h
2. Objetivos
Entender a produção de gatos e a sua utilização em Portugal. Reconhecer os indicadores
produtivos e reprodutivos das diversas raças de gatos. Conhecer as características morfológicas,
funcionais e aptidões das raças, as diversas formas de maneio empregues consoante o animal e
os indicadores de bem estar. Reconhecer os principais problemas médicos e genéticos
associados às várias raças. Demonstrar técnicas de maneio apropriadas e definir a educação
adequada a cada gato.
3. Programa
Teórico: Enquadramento dos gatos nas suas vertentes: companhia, reprodução, exposições,
experimentação. Impacto na actividade económica. Tipos de utilização de gatos e raças mais
habituais em Portugal. Indicadores de bem estar baseados no seu comportamento normal.
Sistemas de maneio dos gatos: alojamento (instalações, enriquecimento ambiental, condições do
meio ambiente, limpeza), identificação, utilização e contenção física. Sistemas de reprodução
utilizados. Alimentação de gatos (em função da idade, estado fisiológico e raça). Saúde e doença
(sinais indicativos, patologias especificas e sua prevenção). Bem estar dos animais durante e
após o ciclo produtivo. Cuidados a ter com os animais mais idosos. Comportamento e
características dos vários tipos e raças de gatos. Tipos e metodologias de educação. Prático:
Formas de contenção dos gatos. Realização de práticas de contenção relacionadas com as várias
idades, tipos e explorações. Observação de diferentes tipos de instalações utilizadas.
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5. Avaliação
A avaliação será realizada através de um exame escrito com questões de resposta rápida (ex.
escolha múltipla, verdadeiro e falso e preenchimento de espaços em frases).

