
1º Curso do Ensino Superior Público Português

Objectivos:
O Curso de Especialização Tecnológica em Canicultura visa a formação de técnicos especiali-
zados num sector em franca expansão – a canicultura. Trata-se de um curso de carácter 
eminentemente prático, com formação técnica de alto nível, facilitando, assim, o apoio a outros 
profissionais do sector (particularmente, da área da Medicina Veterinária).
A inserção profissional é uma prioridade, pelo que a formação privilegia a preparação para o 
auto-emprego e o “saber fazer”, com um ensino em condições reais de trabalho, nas diversas 
áreas curriculares, prevendo-se que as aulas práticas decorram, prioritariamente, em contacto 
directo, acompanhando o dia-a-dia do “seu” cão, ao longo do período de formação.

Localização:
O CET em Canicultura funciona na ESA Bragança.

Saídas Profissionais:
O técnico em Canicultura tem competências para proceder à implementação e gestão de 
negócios na área da canicultura – criação de cães, canil, hotel canino, centro de formação 
canina, centro de estética canina, pet shops e pet sitting.
Conhece o mundo da Canicultura (organização nacional e internacional, eventos, livros 
genealógicos, estalão das raças) e possui competências avançadas nas áreas da educação e do 
treino canino (obediência, guarda e defesa, recuperação de cães, pastoreio, caça, busca e 
salvamento, terapia com cães, apoio à pessoa portadora de deficiência, desporto, entreteni-
mento) e da estética canina (banhos, tosquias, cortes de raça, cuidados de higiene, correcção 
de defeitos, preparação para concurso).
Possui igualmente excelentes competências nas áreas da nutrição, da reprodução, da sanidade, 
da enfermagem e da Saúde Pública.
Está apto a criar o seu próprio negócio e a prestar serviços técnicos a canis públicos ou 
privados, hospitais veterinários, clínicas veterinárias, centros de recuperação de animais, 
associações de pessoas com deficiência, associações de caçadores, associações de criadores, 
criadores e a proprietários de animais de companhia.

Prosseguimento de estudos:
Os titulares de diploma de especialização tecnológica em Canicultura, atribuído pela Escola 
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança (ESA) podem concorrer à matrícula e 
inscrição nos cursos de licenciatura da ESA, ao abrigo do disposto no regulamento dos concur-
sos especiais de acesso ao ensino superior.
De acordo com o artigo n.º 28 do Decreto-Lei n.º 88 de 23 de Maio de 2006, aos titulares do 
CET em Canicultura ser-lhe-ão creditadas competências para prosseguimento de estudos, desde 
que se inscrevam num curso de licenciatura da ESA. O nível de creditação de competências 
(equivalências) depende da afinidade do CET com o curso de licenciatura escolhido.

novo
CET Canicultura

Período de inscrição:
1ª fase: 15 de Julho a 31 de Agosto
2ª fase: 1 a 30 de Setembro

Ensino Superior Público de Qualidade

Telefone: (+351) 273 303 200 · Telefax: (+351) 273 325 405
E-mail: giape@ipb.pt

Campus de Santa Apolónia – 5300-253 Bragança · Portugal
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