
modalidade de ensino  
presencial 

 

duração 
6 horas 

 

horário 
Sábado 
10h:00 às 12h:30 
14h:00 às 17h:30  
 

datas de realização 
06 de abril 2019 

preço de inscrição 
35€ (valores isentos de IVA) 

 
modo de pagamento 
Transferência bancária NIB: 
003300000000164939681 
MILLENNIUM BCP balcão 
Aveiro 
cheque (correio ou instalações 
da Unave) 
pagamentos internacionais: 
  IBAN:PT 
50.0033.0000.00001649396.81 
  SWIFT/BIC: BCOM PTPL  

 
este valor inclui: 
Certificado de formação. 

A inscrição só fica completa 
após o pagamento 

 
inscrições e informações 
helena.soares@ua.pt 

www.unave.ua.pt 

tlf.: 234 370 833 

 

Fundamentação 
Cuidar a imagem pessoal é imprescindível nos dias de hoje. Representa a nossa 
marca, faz a diferença e, sem dúvida alguma, estimula a nossa autoestima. Está 
presente e influencia qualquer circunstância, quer pessoal quer profissional.  
Identificar cada tipo de corpo, rosto e cabelo, potenciando-os e conjugando-os com 
o estilo de vida pessoal e profissional e com a própria personalidade, é efetivamente 
o objetivo máximo da consultoria de imagem. 
Existem inúmeras técnicas, ferramentas e truques disponíveis, desde as peças 
básicas às tendências da moda, que nos podem ajudar na construção do melhor 
estilo. 

A imagem é claramente a primeira impressão. 

 
Objetivos 
 1ª parte (Como construir uma imagem segura) 

- Evidenciar a real importância da imagem e as vantagens que dela advêm com o 
seu cuidado;  
- Identificar os passos de execução na melhoria da imagem; 
- Reconhecer a criatividade e diferenciação da mesma. 
 
 2º parte (Como organizar o guarda-roupa) 

- Saber organizar o guarda-roupa incluindo as peças e acessórios básicos; 
- Perceber quais os estilos imprescindíveis em cada estilo próprio; 
- Reconhecer a importância da qualidade e os modelos adequados; 
- Saber construir looks versáteis e com estilo. 
 
 3ª parte (Conhecer as tendências) 

- Conhecer as tendências e saber adaptá-las no dia-a-dia;  
- Facilitar as escolhas na hora da compra; 
- Saber como construir looks tendo em conta as tendências. 
 
Conteúdos programáticos 
- Definição do conceito imagem; 
- Como se reflete e que papel assume a imagem, no nosso dia-a-dia; 
- Todos os passos da criação da imagem adequada; 
- Triagem, organização e planeamento; 
- Peças chave e acessórios;  
- Tecidos, cores, texturas e modelos; 
- A importância dos estilos; 
- Tendências outono-inverno 18/19 
- Compras inteligentes e eficazes; 
- Inspirações. 
 

Destinatários 

Esta formação é aberta ao publico em geral e destina-se às pessoas que pretendam 
reforçar a sua autoestima e confiança ou que queiram melhorar a sua  imagem 
social. É aconselhada às pessoas que façam apresentações publicas ou que 
estejam à procura de emprego. 
 

 

Workshop  

Construção da imagem e valorização pessoal 

 



 
 

Metodologia 
Método expositivo com demonstrações reais. 
 
Avaliação e Métodos pedagógicos a utilizar 
No final do curso, caso obtenha aproveitamento, receberá um certificado emitido pela 
UNAVE/Universidade de Aveiro. No certificado, para além dos conteúdos ministrados é feita 
referência ao número de horas de formação. 

Formadora 

A formadora é Eduarda Maria Maia dos Santos Lopes. É formada em 
consultoria de imagem na Academia Looking em Lisboa e criou a marca 
Eduarda Lopes, Consultoria de Imagem. Desenvolve trabalhos distintos, 
que compreendem a realização de workshops, produções de styling, 
personal shopper e consultoria de imagem pessoal. Disponibiliza o blog: 
eduardamaialopes.wordpress.com/ . Está presente nas redes sociais 
facebook: www.facebook.com/eduardalopesconsultoriadeimagem/ e 
instagram: www.instagram.com/eduardamaialopesimagem/. 

Opiniões sobre a formadora 

"A Eduarda já fez vários eventos formativos no âmbito do meu projeto do 
empreendedorismo no feminino, com enorme sucesso! Os seus workshops são pautados 
pelo enorme profissionalismo da Eduarda. O entusiasmo e paixão que coloca nas suas 
intervenções motiva quem participa, ficando sempre a vontade de repetir! Ana Sousa (CEO 
da AVM Academy e mentora do Projeto WIN (Womam Influence &Networking) 

Coordenadora 

 

A coordenadora é Maria Eugénia Tavares Pereira, Professora Auxiliar 
do  Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. É 
doutorada em Literatura francesa pela mesma instituição. Atualmente, 
assume a direção do Curso de Línguas e Relações Empresariais da 
Universidade de Aveiro. 


