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3 RAZÕES
PARA ESCOLHERES 
SPORTSWEAR 
DESIGN NA LSD

1.
Vais aprender a 
desenvolver a tua 
criatividade e as 
ferramentas 
necessárias para 
criar uma coleção 
de vestuário 
desportivo.

3.
 
2. Equipamentos 
de última 
geração, 
professores 
motivados e 
conhecedores do 
mercado de 
trabalho.

2.
Terás acesso a 
uma metodologia 
própria com uma 
abordagem 
teórico-prática 
alinhada com o 
mercado de 
trabalho.
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cursos.design@lsd.pt

www.lsd.pt/cursos/design-sportswear

ONDE PODERÁS
TRABALHAR COM
O NOSSO CURSO

NEGÓCIO PRÓPRIO

ATELIERS DE DESIGN DE MODA 

EMPRESAS DE MODA 

FÁBRICAS DE VESTUÁRIO



INFO

DURAÇÃO
3 Meses
120 horas

DIPLOMA
Certificado
DGERT
no final
do curso

INÍCIO

LISBOA
8 FEVEREIRO

PROGRAMA

01.
O QUE É O SPORTSWEAR 
Enquadramento e evolução do 
Sportswear até aos dias de hoje; Os 
diferentes segmentos do sportwear 
(activewear, casual, streetwear e 
luxo); Identificar as principais 
peças de vestuário de várias 
modalidades desportivas 
(individuais, de grupo ou equipa); 
Análise funcional de peças de 
vestuário desportivo: Noções de 
Performance, Conforto, Segurança, 
Design e Materiais aplicados à 
funcionalidade de mobilidade da 
peça de vestuário desportivo.

02.
MATERIAIS E COR 
Análise de materiais e de como as 
suas funcionalidades (a 
respirabilidade, resistência à 
abrasão e termorregulação) podem 
ser aplicadas no vestuário a favor 
do utilizador; Perceber de que 
forma os avanços tecnológicos no 
desporto e na própria indústria 
têxtil influenciam o Sportswear 
atual, criando novos materiais, com 
mais funções e mesmo mais processos 
de produção; Noções das cores e 
estampados a serem utilizados no 
vestuário de desporto. 

03.
FERRAMENTAS DE REPRESENTAÇÃO MANUAL 
E VETORIAL 
Representação Manual e Vetorial dos 
croquis técnicos a Preto/Branco e 
ilustrados em programas como o 
Adobe Illustrator e Photoshop.

04.
PLANEAMENTO / GESTÃO DE PRODUTO
Levantamento de necessidades do 
utilizador e de algumas normas 
aplicáveis; Estimular a criação de 
ideias e soluções para o vestuário 
desportivo; Planeamento de uma 
coleção de Sportswear; Preparação 
de fichas técnicas para produção 
industrial.

05.
PROJETO
Criação de uma coleção de 
Sportswear entre 6 e 10 coordenados 
de Senhora e/ou Homem para uma 
modalidade desportiva; Apresentação 
dos projetos finais a uma empresa 
têxtil e/ou de confeção para 
produção do melhor coordenado, do 
melhor projeto de um dos alunos. 
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HORÁRIO

LISBOA

SEGUNDA/QUARTA
9H30 / 13H30

CUSTO

INSCRIÇÃO
€120

PRONTO
PAGAMENTO
€1320
OFERTA €120

MENSALIDADES
5 X €288

VÊ PROMOÇÃO
EM LSD.PT



WWW.LSD.PT

LISBOA
Alameda dos Oceanos 63 1.1

1990-208 Lisboa

Portugal

Móvel: +351 916 360 050

Telefone: +351 216 028 334

PORTO
Mercado do Bom Sucesso Piso 2, E4

4200-132 Porto

Portugal

Móvel: +351 966 107 988

Telefone: +351 224 039 712

https://www.lsd.pt/curso/

cursos.design@lsd.pt


