


www.lsd.pt/cursos/design-de-moda

Vais aprender a
expandir a tua visão
criativa e pessoal,
aplicando-a a
coleções/produtos
de moda. 

Terás acesso a uma
metodologia própria
com uma abordagem
teórico-prática
alinhada com o
mercado de trabalho.

Um modelo de ensino
único sustentado
por três pilares
base: As técnicas
manuais, prototipagem
e novas tecnologias,
lecionados por
professores
especialistas na
área da Moda.



LÊ O QR CODE
PARA CONHECERES
DATAS E HORÁRIOS

DESTE CURSO

INFO

CUSTO

INSCRIÇÃO
€280,00

PRONTO
PAGAMENTO
€2940,00*
*INCLUI DESCONTO
DE €294,00

MENSALIDADES
11 X €294,00
ou
9 X €359,33

CERTIFICADO
Obtenção
de certificado
emitido pela
plataforma SIGO.

9 Meses
280 horas

DURAÇÃO

WW
W.
LS
D.
PT

01.FUNDAMENTOS DO DESIGN DE MODA
Teoria e cultura de moda; História 
da Moda do século XX; Glossário e 
anatomia do vestuário; Técnicas de 
desenho e ilustração manual; 
Representação das principais 
tipologias de produtos de moda; 
Elementos e princípios do Design 
de Moda; Processos criativos em 
Design de Moda.

02 TÉCNICAS DE ATELIER
Principais técnicas de construção 
de peças; Prototipagem de peças de 
vestuário com recurso à modelagem 
plana; Introdução às técnicas de 
corte e confeção; Noções de 
dimensões corporais e de tabelas 
de medidas;

03.PROJETO CRIATIVO
Projeto de moda comercial: brief-
ing, criação e seleção; Dossier de 
coleção; Ilustração digital e 
mista; Representações técnicas de 
produtos de moda; Paletas de cor e 
elementos visuais no vestuário.

04.PROJETO EXPLORATÓRIO
Processos e técnicas de pesquisa; 
“Sketchbook”, fontes de inspiração 
e exploração de ideias; Os materi-
ais como fonte de inspiração; As 
superfícies têxteis: tipos de 
tecidos e os seus acabamentos; 
Prototipagem experimental no busto

05.PROJETO FINAL
O sistema da Moda: mercado e 
tendências; Projeto de moda 
autoral: briefing, criação e 
seleção; Criatividade e estilo 
pessoal; Etapas do desenvolvimento 
de uma coleção de moda autoral; 
Dossier técnico: comunicação de 
produtos para produção; Planeamen-
to, gestão e produção de peças de 
vestuário;

06.PORTFÓLIO / PRÁTICAS PROFIS-
SIONAIS
Comunicação e diferenciação de 
produtos e marcas de moda; 
Networking e criação de equipas de 
trabalho; Percurso e saídas 
profissionais na área da moda; 
Comunicação pessoal em ambientes 
profissionais; Ferramentas de 
comunicação profissional em design 
de moda

EXTRA-CURRICULAR/OPCIONAL
Visitas de Estudo; Sessão Fotográ-
fica; Talks/Masterclasses
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