
És apaixonado pelo Mundo da Fotografia;

Procuras um ensino mais prático e orientado para o mercado de trabalho;

Preferes comunicar através de imagens;

Gostarias de trabalhar em fotojornalismo;

Tens interesse em produzir conteúdos fotográficos para a imprensa;

Gostas de criar conteúdos fotográficos para a web;

Queres usar a fotografia como expressão artística.

Reportagem fotográfica e fotojornalismo;

Profissional de restauro e acervo fotográfico;

Profissional de laboratório fotográfico;

Prosseguimento de estudos para cursos 

nível V e universitários na área da fotografia 

e da comunicação visual.

Fotógrafo de:

Eventos;

Desporto;

Publicidade;

Produto;

Moda;

Arquitetura.

SAÍDAS PROFISSIONAIS E ACADÉMICAS:ESTE CURSO E O MAIS INDICADO PARA TI SE:

Curso Profissional
Técnico/a de Fotografia



Disclaimer deste curso:

Curso sujeito a financiamento do Ministério da Educação.

Curso em funcionamento nas escolas de:

Picoas

Competências Profissionais

Benefícios, Certificações, Protocolos e Networking

Fotografar paisagens e arquitetura exterior e interior;

Fazer retratos de pessoas em exterior e em estúdio;

Fazer fotografias de moda em exterior e em estúdio;

Iluminar e fotografar objetos, como embalagens, vidros, metais, alimentação, 

acessórios de moda, mobiliário, eletrodomésticos, carros, etc.;

Implementar e efetuar a manutenção de políticas de segurança em sistemas informáticos;

Executar reportagens de acontecimentos sociais em exterior e interiores;

Executar reportagens de desporto em exterior e interiores;

Executar reportagens de espetáculos, concertos, teatro ou dança;

Executar reportagens de fundo, ou grandes reportagens;

Escrever pequenos textos jornalísticos;

Tratar e criar digitalmente imagens destinadas a fins publicitários;

Tratar digitalmente imagens destinadas a envio para a net ou órgãos de comunicação social;

Tratar e arquivar imagens fotográficas nos vários suportes.

Os alunos beneficiam enquanto estudantes da EPAD, do Microsoft 365 

Aos alunos da EPAD é atribuído um email institucional e personalizado 

da Google workspace for Education - K12 Edition;

A EPAD garante o acesso às ferramentas Adobe Creative através do equipamento escolar;

Aos alunos de Fotografia é disponibilizado o uso de equipamento fotográfico 

para a produção dos seus projetos académicos;

Estúdio, laboratório de revelação de fotografia analógica e laboratório de edição 

digital dedicado são alguns dos meios disponíveis para os alunos de Fotografia.

3 Anos Letivos: 

- 600 Horas de Estágio 
   (FCT – Formação em Contexto de Trabalho)

- PAP – Prova de Aptidão Profissional

DURAÇÃO DO CURSO

Formação Sociocultural 
 (Português, Inglês, Área de Integração,

 Educação Física e Química; TIC)

Formação Científica
(Matemática; Física; 

História da Cultura e das Artes)

Formação Tecnológica 
(Fotografia; Técnicas Aplicadas; 

Técnicas de Comunicação; 

Projeto e Produção de Fotografia)

ESTRUTURA DO CURSO

HABILITAÇÕES ADQUIRIDAS

- 12.º ano;

- Certificado Profissional de nível 4;

- Acesso ao Ensino Superior.

PRÉ-REQUISITOS

www.epad.edu.pt

- 9.º ano concluído;

- Idade compreendida 

   entre os 15 e os 19 anos.

Rua Andrade Corvo nº 30 
1050-009 Lisboa

+351  218  414 050
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