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Compreender e dominar os Conceitos e as Técnicas deste género fotográfico; 

Conhecer e saber utilizar os equipamentos e acessórios certos para cada ocasião, 

fará com que fotografe Paisagens com outro olhar e outra técnica e 

consiga imagens verdadeiramente arrebatadoras. 

 

 

1. Destinatários 
 

Este Workshop destina-se a todos aqueles que pretendem compreender, dominar e colocar em prática as técnicas da fotografia de 

paisagem. É conveniente, mas não indispensável, que os formandos tenham conhecimentos básicos de fotografia. Ter frequentado 

o Curso de Iniciação à Fotografia e/ou o Curso Básico de Fotografia é uma mais valia. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Componente Teórica: - Após terminar a parte teórica, o formando deverá ser capaz de decidir como, quando e porque aplicar 

“aquela” função e/ou aquele acessório ou utensílio e ainda decidir quando e porque deverá ir fotografar em determinado dia 

do ano e a que horas. 
 

2.2. Componente Prática: - Depois da formação prática, o formando deverá estar apto a decidir que equipamento, que acessórios 

que configurações utilizar para produzir imagens arrebatadoras. 
 

 

 

3. Conteúdos Programáticos 
 

3.1. Componente Teórica 
 

3.1.1. O que é a fotografia de paisagem 

3.1.2. Tipos de Fotografia de Paisagens 

3.1.3. A Luz e a influência do local, da estação do ano e da hora do dia 

3.1.4. Os diversos formatos 

3.1.5. As Técnicas e os erros mais comuns 

3.1.6. O Tema e o Fundo 
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3.1.7. Características e Aplicação dos diversos Tipos de Filtros 

3.1.8. A Criatividade 

3.1.9. Cor ou Preto & Branco 

3.1.10. A Pós-Produção: - Edição e Tratamento de Imagem 

 

3.2. Componente Prática: - Aplicação prática dos conceitos apresentados na parte teórica com utilização de diversos utensílios e 

acessórios. 

 
 

4. Estrutura Curricular 

 

4.1. Aulas Teóricas: - As aulas teóricas poderão ser lecionadas presencialmente ou “à distância” via Zoom, em horário pós-laboral. 

As aulas serão lecionadas em módulos de, aproximadamente, duas horas durante uma semana. 

 

4.2. Aula Prática: - A aula prática, com duração de aproximadamente 8 horas, será lecionada ao fim-de-semana, preferencialmente 

ao sábado. 
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4.3. Aulas para Análise dos Trabalhos: - Após a realização da aula prática, haverá uma aula dedicada à análise dos trabalhos 

produzidos pelos alunos. Esta aula terá lugar em dia útil, em horário pós-laboral e terá a duração aproximada de 2 horas. 

 

5. Material Necessário: - O formando irá precisar de uma câmara fotográfica tipo DSLR ou Mirrorless e, preferencialmente, de um 

tripé. 

 

6. Carga Horária: - Este workshop tem uma carga horária total de 14 horas, distribuídas por 4 horas dedicadas à componente teórica, 

8 horas dedicadas à componente prática e 2 horas para análise dos resultados produzidos pelos alunos. 

 
 

7. Horário 
 

7.1. Aulas Teóricas: -  Dois módulos de 2 horas, durante uma semana. 
 

7.2. Aulas Práticas: - Uma aula com a duração aproximada de 8 horas, lecionada ao fim-de-semana, preferencialmente ao sábado. 
 

7.3. Aulas para Análise dos Trabalhos: - Após realização da aula prática, terá lugar uma aula para análise dos trabalhos produzidos 

pelos formandos. Esta aula será num dia útil e terá a duração aproximada de 2 horas. 
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8. Data-Início: - Conforme indicado 

 

9. Número de Participantes: - A realização do workshop fica sujeita ao número mínimo de 5 e um número máximo de 15 participantes. 

 

10. Valor: - O valor do curso é de 30€ por participante, o que representa um desconto de cerca de 40% relativamente ao preço de 

venda ao público. 
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