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Photoshop + Illustrator + InDesign 
 
 
DESTINATÁRIOS: 
Estudantes e profissionais das áreas de arquitectura, paisagismo, urbanismo, engenharia, design, 
construção e imobiliário, e todos os que necessitam de utilizar ferramentas de desenho criativo e de edição. 
 
OBJECTIVOS: 
Capacitar os formandos para a utilização dos programas do pacote Adobe: Photoshop, Illustrator e 
InDesign. No final, os formandos saberão utilizar os comandos essenciais e como realizar tratamentos 
básicos de imagem, aplicar técnicas de vectorização e criar e editar brochuras e portfólios.  
 
PROGRAMA: 
01. Introdução aos conceitos fundamentais. 
02. Noções de sistemas de cor e arte-finalização (preparação das imagens para diversos suportes). 
03. Integração dos três softwares e ambientes de trabalho. 
04. Photoshop: 
      - Camadas (layers), selecções, ferramentas de selecção automáticas, transições (tratamento das  
        selecções), máscaras, efeitos (cor, ambiente, movimento), fotomontagem, perspectivas e sombras. 
05. Illustrator: 
      - Introdução ao desenho vectorial, conversão de imagens e textos em vector, edição / modificação de  
        vectores, texto, recorte de imagens através de vectores e exportação. 
06. InDesign: 
      - Noções de layout, introdução à paginação, manipulação de textos e imagens, páginas-mestre, estilos e  
        regras, índices automáticos, numerações sequenciais automáticas e exportação. 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
- Os formandos terão de fazer-se acompanhar pelo seu próprio computador, com os três softwares já 
  instalados (versão comercial ou versão experimental grátis mais recente possível). 
- O download dos softwares pode ser efectuado em: 

a) Photoshop: https://creative.adobe.com/products/photoshop; 
b) Illustrator: https://creative.adobe.com/products/illustrator; 
c) InDesign: https://creative.adobe.com/products/indesign. 

- A instalação da versão experimental gratuita (7 dias) só deve ser efectuada quando a realização do curso  
  for confirmada. 
 
FORMADORA: 
Patrícia Rodrigues (Mestre em Design. Formadora certificada pelo IEFP.) 

 
CARGA HORÁRIA E CALENDARIZAÇÃO: 
30 horas 
De 19 a 30 de Junho 
De 2.ª a 6.ª Feira, das 19h00 às 22h00 
 
INSCRIÇÃO: 
270 € (Isento de IVA, ao abrigo do n.º 14 do artigo 9.º do CIVA.) 
 


