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MORADA
Rua de São Paulo nº 121  2º esq.
1200 – 427 Lisboa

CONTACTOS
tlf.: 00351 21 347 24 19
geral@workshoproject.com
www.workshoproject.com
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Um novo conceito de formação baseado em aulas particulares onde se irão moldar os horários e 
conteúdos programáticos em função do grau de conhecimento e necessidades do aluno.
Ideal para aqueles que vivem fora do país ou continente (sem necessidade de prolongar a sua estadia 
com isso acarretando mais custos), como também, para aqueles que pretendem uma formação focada 
em aspectos mais personalizados. 
Uma das vantagens será o estágio que decorre em simultâneo nos dias em que não estão previstas 
aulas. O formando fá-lo-á assistindo às produções que se irão desenrolar durante o período da 
formação o que garante uma outra dinâmica de conhecimento mais alargada. 
Os módulos dividir-se-ao nos seguintes tópicos:

TÓ
P

IC
O

S
IN

T
R

O
D

U
Ç

Ã
O

Iluminação:
Domínio técnico de iluminação em 
estudio desde a forma mais convencio-
nal à exporação criativa passando pelo 
básico, intermédio e avançado fazendo 
uma abordagem, anaise e experimen-
tação aos generos de iluminação dos 
fotografos de moda que se destacam 
no Mercado através do seu cunho 
pessoal. 
Carga horária: 20h – 26h
Valor: 1500€

Exterior e Indoor:
Domínio técnico de iluminação em 
exterior e indoor . Relacionamento 
com o equipamento e controle sobre 
os vários generos de luz ao longo do 
dia quer em ambientes exteriors e 
interiores. Uso de iluminação assistida 
através da combinação de flash.
Carga horária: 10h 
Valor: 650€*

Cultura Visual:
Abordagem e análise aos fotógrafos 
internacionais contemporaneos. 
Descodificação técnica e conceptual de 
imagens. Intepretação sequencial de 
editoriais. Abordagem e construção 
estruturada da composição individual e 
parelhas. Regras de composição (simples 
e dinâmicas – pintura e cinema). Técnicas 
avançadas de abordagem visual e 
composição imediata através de 
interpretação de linhas de força. 
Exercicios de descodificação e identifi-
cação de planos na elaboração do 
alinhamento fotografico.
Carga horária: 10h
Valor: 750€*

Workflow Digital:
Pré edição e gestão de imagem. 
Procedimentos de Digital Assistant e 
relação com  Light Assistant. 
Acabamento cromático ( color grading, 
mood de contexto).
Noções de dinâmica de paginação, 
equilíbrio entre parelhas e variação 
rítmica de planos/enquadra-mento. 
Relação entre camera e softwear em 
context de shooting em estudio, 
exteriores e indoors. Softwear: 
Capture one, bridge, in design e 
photoshop.
Carga horária: 10h
Valor: 750€*

Shootings:
É nesta fase que o aluno pode materi-
alizar o conhecimento através da 
elaboração de projectos criativos onde 
desenvolve o tema, respectivo 
moodboard, storyboard e toda a 
envolvencia me p´re produção e 
contacto directo com os profissionais 
do meio.
Carga horária: 20h
Valor: 400€ beauty
Valor: 650€ moda ( por sessão )

Retouch:
Carga horária: 8h
Valor: 500€*
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Gestão Carreira
Orçamentos e respectiva abordagem 
ao mercado. Direitos de imagem. 
Portfolio. 
- Pré Produção e gestão de equipa.
- Preparação e organização de 
Location Scouting (Reperage)
- Promoção e gestão de portfólio + 
plataformas online + Zines
Carga horária: 8h
Valor: 450€*
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* como módulo extra apenas terá um custo 250€
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