
 
 

 

 

 

Curso: 9085 - Enfermagem Veterinária 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9085003 - Animais de Companhia 

Área cientifica: Ciências Veterinárias 

ECTS(*): 4,5 

Ano curricular: 1º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Carmen Lúcia Vasconcelos Nóbrega 

Horas de contacto (**): TP - 45 

Tempo total de trabalho (horas): 108 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

Conhecer os direitos dos animais. 

Promover a posse responsável de animais de companhia. 

Perceber a origem e evolução do cão e do gato e a sua importância na sociedade. 

Identificar as várias raças de cães reconhecidas pela Federação Cinológica Internacional (FCI), descrevendo as suas principais 

características. Ser capaz de classificar as diferentes raças nos 10 grupos definidos pela FCI, tendo por base o conhecimento das 

suas aptidões e características comportamentais. 

Identificar as várias raças de gatos reconhecidas pela Federação Internacional de Felinicultura. 

Compreender a existência de doenças associadas à raça. 

Aconselhar a espécie animal e raça mais indicadas a uma determinada função. 

Conhecer e promover o cumprimento da legislação nacional para a protecção de animais de companhia. 

Conhecer as condições para a construção de alojamentos para animais de companhia. 

Conhecer as várias opções de alimentação em animais de companhia e aconselhar a mais indicada 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Os direitos dos animais: Declaração universal dos direitos dos animais; A posse responsável dos animais de companhia. 

O cão: Origem e evolução. Importância dos cães na sociedade. Conceito de raça, grupo, variedade e padrão. 

Raças de cães. Os 10 grupos de raças de cães definidos pela Federação Cinológica Internacional. Introdução histórica, padrão, 

aptidão e cuidados especiais. Raças portuguesas: preservação e melhoramento. 

O gato: Origem e evolução. Características especiais: a higiene individual; o reflexo de recuperação; as unhas retrácteis; a 

marcação territorial; a curiosidade. Raças de gatos. Doenças relacionadas com a raça. 

Construção de canis e gatis. 



Alimentação de animais de companhia. Alimentação caseira versus comercial. 

Legislação: Animal perigoso/potencialmente perigoso. Licença, Registo e seguro de responsabilidade civil. 

Identificação electrónica. Pré-requisitos para viajar. Passaporte europeu para animais de companhia. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Esta unidade curricular disporá de aulas teóricas expositivas, aulas teórico-práticas de debate e de visualização de vídeos 

relacionados com os animais de companhia e ainda visitas de estudo a exposições nacionais e/ou internacionais de  snimais de 

companhia. 

Os assuntos abordados nas aulas teóricas serão alvo de um aprofundamento através da realização de trabalhos de pesquisa 

bibliográfica (individuais ou em grupo), com apresentação oral. Serão promovidos debates relacionados com o programa da 

disciplina, onde os alunos serão incentivados a participar. 

A avaliação consistirá na realização de dois mini-testes (avaliação das raças e da legislação), um trabalho com apresentação oral e 

um exame. O aluno obterá aprovação à disciplina se a sua classificação final for igual ou superior a 9,5 valores. 
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