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Curso Temático

AUTOMAQUILHAGEM
ADQUIRA OS CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA

REALIZAR A SUA MAQUILHAGEM NO DIA A DIA
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Presencial

4 Horas 

50 € (PVP)
Dedutível em IRS

Os cuidados de beleza são essenciais para proporcionar qualidade
de vida. A maquilhagem deve ter em conta as especificidades da
pele, fisionomia do rosto e os gostos pessoais, por isso, deve ser
única.

Aprender a maquilhar-se, conhecendo os vários truques
técnicas dos produtos necessários para realizar a
maquilhagem diária.

PROGRAMA FORMATIVO

- Confirmação da correção dos produtos da cada
formando
- Esclarecimento de dúvidas
- Métodos e materiais
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PRODUTOS DE
MAQUILHAGEM

- Identificação do tipo de pele
- Cuidados a ter com a pele
- Preparação da pele para a maquilhagem 

0
1 PELE

METODOLOGIA

Método Expositivo 
Com recurso a meios digitais, onde é apresentado os conteúdos formativos.
Método Ativo / Demonstrativo
Avaliação prática sobre os conteúdos abordados. 

DESTINATÁRIOS 
Formação destinada a todos aqueles que tenham interesse em
aprofundar conhecimentos na área de cuidados de beleza,
especificamente em técnicas de automaquilhagem.  

OBJETIVOS 

CERTIFICADO
Certificado de Formação Profissional emitido através da plataforma SIGO (Sistema de
Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa) coordenado pelo GEPE-Ministério da
Educação e Ciência, tal como previsto na Portaria nº 474/2010, de 8 de julho.

- Cores que combinam com o tipo de pele
- Correção de olheiras
- Disfarce de manchas na pele ou rosáceas
- Cor de base ideal para cada tipo de pele
- Cores de sombras adequadas para cada tipo de pele
- Eyeliner
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TRUQUES DE
MAQUILHAGEM



Referência Multibanco  

MB WAY

Cartão Crédito / Apple Pay

Presencial

4 Horas 

50 € (PVP)
Dedutível em IRS

Após a validação da inscrição será emitido e enviado
para o seu email um documento de cobrança do restante
valor, o qual deverá ser regularizado, por transferência
bancária ou em numerário, até a véspera do início da ação
de formação.

2. REMANESCENTE (90%)
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No caso de desistência da ação de formação até 15 dias consecutivos antes do seu
início, o valor do Sinal será devolvido, deduzido do valor de 1,50€ (um euro e
cinquenta cêntimos) para efeitos de processamento.

No caso de cancelamento da ação de formação por parte da empresa, será
contactado(a) e terá a possibilidade de desistir, sem custos associados. O valor do Sinal
será devolvido na sua totalidade.

No caso de adiamento da ação de formação será contactado(a) por parte da empresa
por email e/ou telefone e terá a possibilidade de concordar com a nova data de início ou
de desistir, sem custos associados. O valor do Sinal será devolvido na sua totalidade.

No caso de desistência da ação de formação dentro do período de 15 dias
consecutivos antes do seu início, o valor do Sinal não será devolvido.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

SINAL (10%): valor cobrado no ato da inscrição online.

INSCRIÇÃO (10%)1.

CALENDARIZAÇÃO  

LOCALIZAÇÃO
Tâmega Park - Edifício Mercúrio - Fração AC Agração - Telões, 4600-758 Amarante

Laboral

HorárioDatas

Laboral

Laboral

Pós-Laboral

Laboral

04/04/2022

21/04/2022

02/05/2022

16/05/2022

23/05/2022

01/06/2022 Laboral

Laboral

HorárioDatas

12/07/2022

29/08/2022

30/09/2022

28/10/2022

29/11/2022

Pós-Laboral

Laboral

15/12/2022 Pós-Laboral

Pós-Laboral

Pós-Laboral


