
design systems 
with sketch
workshop



Lisboa

design system
with sketch

SOBRE O WORKSHOP

O desenho, manutenção e actualização das componentes de user 
experience (UX) e user interface (UI) de produtos digitais no contexto 
actual, é um dos maiores desafios de qualquer equipa de design e 
desenvolvimento.

A multiplicidade de ecrãs e a integração de diferentes produtos 
- websites, apps, etc. - em ecossistemas digitais complexos e de 
relação multicanal com os utilizadores, trouxe ao design de todos 
estes produtos a necessidade de pensar o desenho de uma forma 
integrada, ágil e cada vez mais relacionada com as lógicas de 
desenvolvimento.

Os Design Systems, são uma nova lógica de design modular e 
escalável para diferentes tipos de produtos digitais, que permitem 
a todas as equipas dar resposta a este novo contexto de design e 
desenvolvimento.

Com este workshop todos os formandos poderão conhecer de 
forma aprofundada não só as vantagens dos Design Systems, mas 
acima de tudo, conseguir desenhar, através de uma das ferramentas 
de desenho digital mais utilizadas no mercado, o Sketch, sistemas 
de componentes para o design de produtos digitais (websites, apps, 
etc.).

Todo o workshop está pensado com uma vertente extremamente 
prática e por isso no final, todos os formandos terão as ferramentas 
necessárias para iniciar o design de um produto digital através de 
uma lógica de Design Systems através do software Sketch.

Este workshop foi concebido por 
profissionais das áreas de User Experience 
(UX) e User Interface (UI), que atuam na 
indústria nacional e internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 165€

nota Lotação máximo 18 
participantes

REQUISITOS
Para frequentar este workshop não 
são necessários conhecimentos 
de user experience (UX) e user 
interface (UI). O workshop terá uma 
abordagem step-by-step a todos 
os conteúdos e por isso também 
não são necessários conhecimentos 
prévios de Sketch.
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PÚBLICO-ALVO
Este workshop destina-se essencialmente a 
designers, com ou sem formação no desenho 
de produtos digitais.  O workshop é também 
adequado a profissionais das áreas de user 
experience (UX) e user interface (UI) que procurem 

actualizar e desenvolver novas abordagens ao 
desenho de produtos digitais, segundo as lógicas 
de design systems.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Exercício prático.2.

Design systems.1.

 › Problemática do desenho e desenvolvimento

 › Definição de design systems

 › Lógicas modulares de design

 › Elementos, componentes e páginas

 › Vantagens concretas

 › Falsos mitos sobre o tema

 › Processos de design com design systems

 › Estudo de caso prático

 › Exemplos de design systems

Desenho de páginas.5.

 › Responsive web design

 › Grelhas de construção de páginas

 › Integração e relação de componentes

Design de sistemas com 
Sketch.

4.

 › Desenho de elementos

 › Desenho de componentes

Utilização de design 
systems no Sketch.

6.

Introdução ao Sketch.3.

 › Principais mais-valias do Sketch

 › Interface e ferramentas fundamentais

 › Material design

 › iOS Human Interface Guidelines

Plugins.7.

Projeto Final.8.
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

iMac 21”i5 (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica da 
escola em formato digital. 

NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago 
pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. 
Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será devido uma 
multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor pago. Não será 
restituído o valor da inscrição após a realização do workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo 
cancelar workshops de acordo com um número minímo de interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24 
horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, como 
valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e 
deslocações.
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