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OBJECTIVOS GERAIS:  
• O principal objetivo desta formação é o de dotar os formandos com os conhecimentos e 

ferramentas necessárias para iniciarem o seu percurso como profissionais de maquilhagem. 

FORMADORES:  
• Soraia Farinha (certificado de competências pedagógicas n.º F610235/2013) 

Maquilhadora profissional, Consultora de imagem, Brow & Lash designer   

Engenheira civil de formação, cedo percebeu que não era feliz nesse mundo e decidiu seguir tornar 

o seu sonho realidade fundando a Love Your Style em 2012. Desde então graças ao esforço árduo, à 

aposta em formação de qualidade e em profissionais dedicados, o projecto cresceu e hoje é uma 

referência no mercado algarvio no que toca ao cuidado da imagem num dos dias mais importantes 

da vida de uma mulher: o dia do seu casamento.   	

DESTINATÁRIOS:  
• Profissionais da área da estética, cabeleireiros e lojistas na área de beleza que pretendam adquirir 

conhecimentos mais aprofundados na área de maquilhagem; 

• Público em geral com mais de 16 anos, que tenha um gosto especial pela área da maquilhagem e 

que pretendam aperfeiçoar técnicas e eventualmente exercer a profissão de maquilhador 

profissional. 

PRÉ-REQUISITOS:  
• Não aplicável  

LOCAL: 
• Love Your Style Atelier by Soraia Farinha: Urbanização Hortas de Santo António, Travessa Amorim 

Benevides, Lote 9 – Loja B, 8100- 705 Loulé 

METODOLOGIA:  
• Formação presencial em sala. Os conteúdos programáticos são organizados por sessões, seguindo 

um desenvolvimento sequencial. Serão utilizados os métodos interrogativo, expositivo, 

demonstrativo e activo. Serão sistematicamente realizados exercícios práticos acompanhados. 
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• A formação será desenvolvida no contexto das actividades dos formandos, proporcionando uma 

aprendizagem técnica e artística, de forma a valorizar e facilitar a concretização dos seus projectos 

futuros e integração no competitivo mercado de trabalho. 

• Para a realização de alguns exercícios será solicitado aos formandos que tragam modelos. Os 

modelos são da exclusiva responsabilidade dos formandos. Caso os formandos não tragam consigo 

modelos para as referidas sessões os formadores não poderão garantir a correcta execução dos 

exercícios.  

CERTIFICAÇÃO: 
• Os participantes que atinjam os objetivos mínimos receberão um certificado assinado pela 

formadora certificada.  

• Após a formação, os certificados deverão ser levantados no atelier (em horário e data a combinar) 

ou enviados por correio.   

INCLUÍDO: 
• Produtos de maquilhagem e produtos de cuidado de rosto necessários para o desenvolvimento da 

formação 

• Descartáveis (kleenex, discos de algodão, cotonetes, toalhitas desmaquilhantes, etc.)  

• Manual em formato impresso 

• Certificado de formação 

NÃO INCLUÍDO: 
• Pincéis, esponjas, outros acessórios e material de desinfeção, são da responsabilidade do formando 

• Pestanas falsas completas ou individuais 

• Produtos, ou marcas, específicos que o formando queria experimentar por iniciativa própria 

DURAÇÃO E OPÇÕES DE FORMAÇÃO: 
• Duração total: 65 horas  

• As sessões serão marcadas em datas e horários a combinar entre formador e formando (excepto 

domingos). 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
• Valor Total: 950€ 



https://www.soraiafarinha.pt | info@soraiafarinha.pt | + 351 916 050 177 

Programa de Formação 
Introdução à Maquilhagem Profissional 

 de  4 6

• Valor de inscrição: 300€ (a descontar no valor total da formação) 

• Valor Residual (a pagar até ao primeiro dia de formação): 650€ 

NOTAS: 	
• A inscrição só será considerada válida, após pagamento da inscrição ou do pagamento do valor total 

da formação; 

• O calendário de formação poderá sofrer alterações contudo essas alterações serão sempre por 

acordo de ambas as partes; 

• Se necessário cancelar, o mesmo terá de ser feito até 15 dias antes com indicação do motivo. 

Nessas condições o adiantamento de 50% será devolvido, caso contrário não haverá lugar a 

reembolso; 

• No final da formação, e após boa cobrança, será entregue ao aluno o certificado final de formação; 

• O pagamento poderá ser efectuado em numerário nas nossas instalações em Loulé ou através de 

transferência bancária para a conta da CGD com o NIB 0035 0457 00025791400 45; 

• Se desejar incluir NIF na sua factura deverá indicar-nos os dados para tal aquando da realização do 

pagamento. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
• Apresentação e introdução à formação 

• Instrumentos de trabalho 

• Higiene e segurança no trabalho 

• Produtos de maquilhagem 

o Primers 

o Base  

o Correctores 

o Pós / Blush / Iluminadores / Bronzeador / Contorno 

o Produtos de lábios - batom, lipgloss, lipstain, batom líquido, lápis, etc. 

o Sombras (pós, cremosas) 

o Pigmentos, glitter  

o Eyeliner 

o Máscara de pestanas 

o Pestanas falsas 
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• A pele 

o Constituição da pele e tipos de pele 

o Rotina de cuidados de rosto 

o Produtos de pele apropriados para um maquilhador 

o Preparação da pele para a maquilhagem 

• Teoria da Cor 

o Conceito de visagismo 

o Teoria da cor  

o Correcção 

o Conceito de tom e subtom 

• Conceito Luz/sombra: modelação | Morfologia 

o Conceito luz/sombra 

o Rosto  

o Olhos 

o Sobrancelhas 

o Lábios 

• Técnicas de olhos 

o Técnica do esfumado 

o Técnicas de eyeliner 

o Smoky eye clássico 

o Definição de sobrancelha 

o Aplicação de pestanas falsas (completas e individuais) 

o Maquilhagem de olho natural, sofisticada e glamorosa 

• Peles étnicas 

• Maquilhagem de época 

• A pele madura 

o Técnicas e produtos apropriados a pele madura  

o O olho maduro 

o O lábio maduro 

• Maquilhagem masculina 

• Noivas  
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o A industria dos casamentos do ponto de vista do maquilhador 

o O contacto com o cliente (abordagem, apresentação de propostas, acompanhamento, etc) 

o A prova 

o Produtos e técnicas de maquilhagem adequados para noivas 

o Estilos de maquilhagem: noiva clássica, noiva sofisticada e noiva arrojada 

o A maquilhagem no dia da cerimónia 

• Exercícios práticos com modelos


