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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. 
 
4. Bibliografia  
Cópias dos ficheiros/diapositivos apresentados nas aulas. Trabalhos científicos e técnicos. 
ATKINSON & TRUDI Clinical Animal Behaviourist & UK (2018). Practical Feline Behaviour. CABI 
Publishing. CASE, Linda P. DARISTOTLE, L., HAYEK M.G. and RAASCH M.F. (2011), Canine 
and Feline Nutrition (3rd Ed.). Elsevier. PASEK, Beth, (2020) Understanding Cat Behavior: A 
Compassionate Guide to Training and Communication. Rockridge Press. RODAN, Ilona; HEATH, 
Sarah (2015). Feline Behavioral Health. Welfare Elsevier Health Europe. SCHERK, Margie (2020). 
Feline Practice: Integrating Medicine and Well-Being (Part I), An Issue of Veterinary Clinics of 
North America: Small Animal Practice, 1st Edition. Elsevier. 
 
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). 
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