
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118023 - Cunicultura e Espécies Cinegéticas 

Área cientifica: Ciência Animal 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Jorge Belarmino Ferreira de Oliveira 

Horas de contacto (**): T -30; P-45 

Tempo total de trabalho (horas): 140 

 

 (*) - 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 

A unidade curricular tem como objectivos dotar os alunos de conhecimentos sobre a cunicultura e espécies cinegéticas, 

designadamente nos sistemas, métodos e técnicas de produção, de forma a contribuir para a sustentabilidade, dando 

cumprimento aos requisitos legais aplicáveis. 

Pretende-se que os alunos desenvolvam as seguintes competências: conhecer as raças/híbridos mais utilizadas em cunicultura, 

bem como as principais espécies cinegéticas; compreender os mecanismos de reprodução animal e aplicar as tecnologias 

reprodutivas; avaliar as infra-estruturas existentes, escolher os materiais e equipamentos adequados na promoção e manutenção 

dos sistemas produtivos; acompanhar a produção e identificar os problemas técnicos, sanitários, económicos, sociais ou 

ambientais, procurando soluções apropriadas; demonstrar conhecimentos e experiência na instalação dos sistemas de produção; 

elaborar planos de exploração e ser capaz de gerir a explorações de forma sustentável. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Produção e consumo de coelho, Caracterização das principais raças de coelhos, Selecção e melhoramento em cunicultura, 

Organização do sector cunícola, Fisiologia reprodutiva e reprodução, Lactação e amamentação dos láparos, Cria, recria e engorda 

do coelho, Sistemas de reprodução em cunicultura, Técnicas de reprodução, Reposição de reprodutores, Nutrição e alimentação 

do coelho, Produção de pelo e de peles,  rincipais doenças e profilaxia. 

Principais espécies cinegéticas. Legislação que rege o sector. Produção de aves cinegéticas. Produção de coelho e lebre. Produção 

de espécies de caça maior. Principais doenças e medidas profiláticas. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Exposição oral teórica, com recurso a esquemas, vídeos e imagens. 

Dinamização de sessões de discussão e debate. 



Apresentação de questões chave, no âmbito de cada matéria, para reflexão individual. 

Análise da legislação em vigor para as actividades 

Determinação e cálculo de parâmetros produtivos e reprodutivos, tendo por base os dados de uma exploração. 

Avaliação: Teste escrito (70%) + Trabalho prático com respectiva apresentação (30%) 
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