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ONDE PODERÁS
TRABALHAR COM
O NOSSO CURSO

3 RAZÕES PARA
ESCOLHERES O
CURSO DE
SPORTSWEAR DESIGN
DESIGN NA LSD

1.

2.

3.

NEGÓCIO PRÓPRIO

ATELIERS DE DESIGN DE MODA

EMPRESAS DE MODA

FÁBRICAS DE VESTUÁRIO

Vais aprender a
desenvolver a tua
criatividade e as
ferramentas
necessárias para
criar uma coleção
de vestuário
desportivo.

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

Equipamentos de
última geração,
professores
motivados e
conhecedores do
mercado de
trabalho.

Vem fazer parte da
#geraçãoLSD
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PROGRAMA

01.O QUE É O SPORTSWEAR
Enquadramento e evolução do 
Sportswear até aos dias de hoje; Os 
diferentes segmentos de sportswear: 
activewear, casual, streetwear e 
luxo; Identificar as principais peças 
de vestuário de várias modalidades 
desportivas (individuais, de grupo ou 
de equipa); Análise funcional de 
peças de vestuário desportivo; Noções 
de performance, conforto, segurança 
design e materiais aplicados à 
funcionalidade ee mobilidade da peça 
de vestuário desportivo.

02.MATERIAIS E COR
Análise de materiais e de como as 
suas funcionalidades (a 
respirabilidade, resistência à 
abrasão e termoregulação) podem ser 
aplicadas no vestuário a favor do 
utilizador; Perceber de que forma os 
avanços tecnológicos no desporto e na 
própria indústria têxtil influenciam 
o Sportswear atual, criando novos 
materiais, com mais funções e mesmo 
mais processos de produção; Noções de 
cores e estampados a serem utilizados 
no vestuário de desporto.

03.FERRAMENTAS DE REPRESENTAÇÃO 
MANUAL E DIGITAL
Representação manual e digital dos 
croquis técnicos a preto/branco e 
ilustrados em programas como o ADOBE 
Illustrator e Photoshop.

04.PLANEAMENTO/GESTÃO DE PRODUTO
Planeamento de necessidades do 
utilizador e de algumas normas 
aplicáveis; Estimular a criação de 
ideias e soluções para o vestuário 
desportivo; Planeamento de uma 
coleção de Sportswear; Preparação de 
fichas técnicas para produção 
industrial.

05.PROJETO
Criação de uma coleção de Sportswear 
entre 6 e 10 coordenados de senhoa 
e/ou homem para uma modalidade 
desportiva; Apresentação dos projetos 
finais a uma empresa têxtil e/ou de 
confeção para produção do melhor 
coordenado, do melhor projeto de um 
dos alunos.

INFO

DATAS,  
HORÁRIOS
E VALORES

CERTIFICADO

4 MESES
120 HORAS

DURAÇÃO

LÊ O QR CODE
PARA FICARES
A SABER TUDO.

EMITIDO PELA
PLATAFORMA SIGO.



LISBOA
Alameda dos Oceanos, 63D

1990-208 Lisboa

Portugal

+351 916 360 050(1)

cursos.lisboa@lsd.pt

PORTO
Praça do Bom Sucesso, 61, 4º andar

4150-146 Porto

Portugal

+351 966 107 988(1)

cursos.porto@lsd.pt

FARO
Praça Dom Francisco Gomes, 2, 1º andar

8000-162 Faro

Portugal

+351 916 360 050(1)

cursos.faro@lsd.pt

(1)Chamada para rede móvel nacional.

WWW.LSD.PT


