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935 591 313 
worldacademy.pt 

info@worldacademy.pt  

IMAGEM 

FOTOJORNALISMO 
 

 

| DURAÇÃO 

120h 

| DATAS 

19 de março a 18 julho 2019 

| HORÁRIO 

3ª e 5ª | 9h-13h 

| PARTICIPANTES 

12 (mínimo 8) 

 

 

 

O fotojornalismo informa através das imagens, alerta, conta histórias e transmite 

emoções através de um outro olhar. Este intensivo destina-se ao treino prático de uma 

das mais nobres e imprescindível área da fotografia. 

 

| A QUEM SE DESTINA 

Estudantes e profissionais da área da fotografia que procurem 

uma especialização prática na área do fotojornalismo.

| OBJETIVOS 

Dominar a nível teórico e prático, os conhecimentos e 

competências técnicas e de linguagem, nas principais áreas do 

fotojornalismo. 

 

| SAÍDAS PROFISSIONAIS 

Criação de emprego próprio, aprofundamento de conhecimentos, Fotógrafo residente ou freelancer em revistas e jornais nacionais, 

regionais e locais, sites de informação, revistas e canais media especializados, agências noticiosas nacionais e internacionais, agências e 

coletivos de fotojornalistas, bancos internacionais de imagens. 

 

 

| CONTEÚDOS DO CURSO 

LINGUAGEM DO FOTOJORNALISMO (12h) 

Principais momentos históricos do fotojornalismo. 

Dos primeiros fotojornalistas até ao digital. 

Ponto de vista e objectividade. Narrativa.  

Da informação ao documental.  

Análise crítica de case studies.  

Fotojornalimo em Portugal. 

 

PRÁTICAS JORNALÍSTICAS (12h) 

Escrita jornalística: princípios, fontes e pesquisa, técnicas base, 

géneros e formatos. 

A estrutura de uma peça escrita. 

Escrita jornalística para jornal e revista. 

A relação entre a escrita jornalística e a imagem. 

 

RETRATO EDITORIAL PARA INFORMAÇÃO (32h) 

Tipos de retrato. Retratos de figuras públicas e anónimos. 

Retrato de reportagem jornalística. Jornais e Revistas.  

Estúdio e cenários reais. Técnicas de iluminação em estúdio e 

exteriores para retrato. 

Dirigir pessoas retratadas. Definir conceitos visuais, pesquisar e 

planear fotografia de retrato. 

Exercícios práticos de retrato editorial em estúdio e exteriores. 

 

POLÍTICA E SOCIEDADE (32h)  

Fotografia de rua: imprevistos, improvisos e observação, lidar e 

ganhar confiança com pessoas anónimas. Direitos de imagem. 

Linhas editoriais de revistas e jornais. 

Eventos e agenda: conferências, inaugurações, conferências de 

imprensa, eventos políticos e manifestações. O trabalho na 

Assembleia da República e outras instituições estatais. 

Reportagens: construir peças com tema e ângulo específicos. 

Exercícios práticos de reportagem em rua e em eventos de 

agenda política ou institucional. 

 

GRANDE REPORTAGEM (32h) 

Cada aluno tem que pensar, investigar, fazer pitch, fotografar e 

apresentar uma grande reportagem ao formador que será o 

orientador da reportagem. Este módulo decorre com autonomia 

própria do aluno na captação fotográfica com as aulas a serem 

acompanhamento e debate sobre o trabalho com o formador. 

Os melhores trabalhos serão apresentados em exposição pública. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

| FORMADORES  

Ângelo Lucas, Fotojornalista  

https://www.angelolucas.com/ 

 

Bruno Santos, Fotógrafo  

http://www.bruno-santos.org/ 

 

Jorge Simão, Fotógrafo 

https://www.linkedin.com/in/jmsimao/ 

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

Sala com 1 computador por aluno, internet e TV.   

Sala com 1 computador por aluno, LCD, internet, Photoshop e 

Lightroom.  

Estúdio de fotografia com fundos, mesa de iluminação, 

equipamento especializado de iluminação, refletores e outros 

acessórios, 2 câmaras DSLR profissionais full sensor e conjunto 

de objetivas com distâncias focais variadas, especializados para 

vários tipos de trabalhos. 

Para além do equipamento da escola, cada aluno tem de ter a 

sua câmara DSLR, de qualquer marca ou modelo. 

 
 

| MATERIAIS NECESSÁRIOS |responsabilidade do aluno 

Para além do equipamento da escola, cada aluno tem de ter a sua câmara DSLR, de qualquer marca ou modelo, para execução 

autónoma de exercícios. Caso a câmara do aluno seja da marca Canon, poderá utilizar e requisitar as lentes da escola. 

  

 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Aperfeiçoamento    

 

| UTILIZAÇÃO DE MEIOS 

Os alunos poderão solicitar espaços e meios extra-aulas 

mediante disponibilidade e capacidade de uso. 

 
 

| INSCRIÇÃO 

60€  

 

 

 

| PREÇOS  

Pronto pagamento: 1.105,00€ 

6 meses: 217€ (mar. a ago. 2019) 

9 meses: 151€ (mar. a nov. 2019)  

 

 

| DESCONTOS* 

15% | Pronto Pagamento 
15% | Alunos e Ex-Alunos World 
Academy 
10% | Parceiros 

* descontos não acumuláveis

 

| PRE-REQUISITOS 

Mínimo de 17 anos à data da inscrição. 
Frequência de 11º ano de escolaridade como mínimo. 
Conhecimentos de captação e operação fotográfica. 
 
 
 
   
 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

– Entrega de Currículo e da Ficha de Inscrição (download aqui) 
devidamente preenchida. 
– Pagamento do valor da Inscrição. 
- Leitura e aceitação escrita do Regulamento da World Academy 
e do Contrato de Formação. 
- Apresentação do cartão de cidadão*, fotografia digital e 
comprovativo de morada. 

 
*A cópia/digitalização do cartão de cidadão, para arquivo da World Channels, S.A, apenas será feita com autorização expressa do titular 
do mesmo, uma vez que de acordo com artigo 5.º da Lei n.º 7/2007 de 5 de fevereiro, este procedimento não é obrigatório. 

 

| FORMAS DE PAGAMENTO 

- Presencial através de Multibanco ou Numerário na Secretaria da World Academy. 

- Por transferência Bancária IBAN PT50 0018 00034 103081802072 (o comprovativo de transferência terá de ser enviado com o processo 

de inscrição para info@worldacademy.pt). 

 
As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da World Academy. 

 
 

| CONDIÇÕES GERAIS 

As condições de funcionamento e organização da formação, deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser 
consultadas no Regulamento da World Academy. A leitura e aceitação dos termos do mesmo são obrigatórias antes do ato de inscrição. 
 

 

 

https://www.angelolucas.com/
http://www.bruno-santos.org/
https://www.linkedin.com/in/jmsimao/
http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/downloads/inscricao-workshop+intensivo.docx
mailto:info@worldacademy.pt

