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SOBRE O WORKSHOP

A evolução do mundo digital levou a que uma marca tenha agora 
obrigatoriamente de ter uma presença offline e online, mantendo 
coerência total na sua mensagem e na sua imagem. 

A proliferação de canais em que deve comunicar levou a que 
os designers tenham, cada vez mais, de entender para quem 
comunicam e como deve ser articulado o seu discurso, verbal 
e visual. Se o produto ou serviço continua a ser a base para o 
sucesso de um marca, a imagem e a mensagem são as peças 
determinantes para a diferenciação da concorrência e para 
determinar o posicionamento da mesma.

É neste capítulo que o visual designer tem o seu raio de acção: 
dar vida às marcas e suas campanhas, resolvendo problemas 
reais de comunicação. Trabalha para definir o estilo visual e a linha 
estética das mesmas, definindo e criando peças de comunicação 
que funcionarão como chamarizes visuais e de mensagem para o 
público alvo da marca e seu produto/serviço.

Este Workshop foi concebido por 
profissionais na área de Design, que atuam 
na indústria nacional e internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Para frequentar este workshop é 
necessário ter noções básicas de design 
(gráfico ou UI) e de ferramentas como 
tipografia e/ou hierarquia de conteúdos. 
Conhecimento intermédio de softwares 
como Photoshop e Illustrator é uma mais 
valia.

PÚBLICO-ALVO

Este workshop é indicado para profissionais na área do design 
gráfico digital, que desejem saber analisar um briefing de projeto 
e perceber quais as soluções visuais/estéticas mais adequadas 
para uma marca e seus objetivos de comunicação, ajudando à sua 
diferenciação e posicionamento.
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Introdução.1.

 › Cargos de Design: Webdesigners, Graphic 
designers, UX, UI…

 › O que faz um (visual) designer.

 › O que é (Visual) Design.

 › Qual a sua importância: Estética, forma e função.

Ferramentas visuais.2.

 › Princípios de Gestalt, Cor, Hierarquia visual, 
Tipografia, White Space, Proporção áurea.

 › Reference research.

 › Cultura visual (higiene diária).

Branding.3.

 › Brand guidelines.

 › Coerência e consistência.

Moodboards & Keyvisuals.4.

 › O que são e para que servem.

 › Benchmarking e análise concorrência (cores, 
tendência, boas práticas).

 › Definir pontos visuais chave da proposta: 
Hierarquia de informação.

Prototyping.5.

 › Análise de conteúdos.

 › Escolha das peças e canais adequados para o 
projeto.

 › Mockups and prototypes: adaptação do 
keyvisual às peças escolhidas.

 › Coerência e consistência visual.

Exercício.6.

Desenvolver um keyvisual de projeto e 
consequentes peças, tendo em conta: 
concorrência e tendências, target audience, o 
briefing, insight criativo e as brand guidelines.

O aluno deverá:

 › Analisar briefing.

 › Fazer um rápido benchmarking.

 › Definir as peças a criar.

 › Fazer moodboards.

 › Criar um Keyvisual do projeto e decliná-lo para 
as peças definidas.

 › Apresentar a solução à turma.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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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.

EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO
Um Computador (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

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