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TTééccnniiccaass  BBáássiiccaass  ddee  MMaaqquuiillhhaaggeemm  
  
ÁÁrreeaa  ddee  FFoorrmmaaççããoo  nn..ºº  881155  ––  CCuuiiddaaddooss  ddee  BBeelleezzaa))  

 

DDeessccrriiççããoo  ddaa  FFoorrmmaaççããoo::  

É um curso de formação de cariz fortemente prático com o qual o formando(a) poderá praticar e adquirir 
conhecimentos de como utilizar os produtos e técnicas de maquilhagem com recuso a vários tipos de 
consumíveis e procedimentos, obedecendo aos imperativos de higiene e segurança. 

CCaarrggaa  HHoorráárriiaa::  20 horas 

CCóóddiiggoo  ddee  PPrrooffiissssããoo::  CPP/2010 - código de profissão n.º 5142.4 - “Outros trabalhadores similares aos esteticistas” 
   

DDaattaa  lliimmiittee::      Inscrições até 8 dias antes da data prevista para início. 

DDuurraaççããoo::    2 meses de formação presencial teórico e fortemente prática.         

PPrréé--rreeqquuiissiittooss  ddee  

FFrreeqquuêênncciiaa::  
Possuir a escolaridade mínima obrigatória (9.º ano) ou com a escolaridade mínima de acordo com a data de 
nascimento da/o candidato/a, Idade igual ou superior a 18 anos. 

MMooddaalliiddaaddee::    Formação qualificação inicial. 
OOrrggaanniizzaaççããoo::  Formação presencial, formação sem estágio curricular 

LLooccaall  ddaa  ffoorrmmaaççããoo::  FUNCHAL - Rua Dr. Fernão de Ornelas n.º 50 (sede da QUALIFICAR F.P.)  

DDeessttiinnaattáárriioo  //    

PPooppuullaaççããoo  AAllvvoo::    

Destinado a quem trabalha no sector do comércio, em centros de estética, comércio de cosmética, mercado da 
moda, televisão, publicidade, teatro, eventos artísticos e desportivos, tudo que envolva imagem. Pessoas que 
estando a trabalhar na área não têm qualquer formação. Interessados na promoção dos cuidados de beleza, por 
razões de vocação ou para reforço de competências profissionais. Ativo empregado que pretende formação para 
situação de aperfeiçoamento, reciclagem e atualização de conhecimento. Profissionais com interesse em adquirir 
formação essencial e especializada, quer para seu enriquecimento pessoal e/ou profissional trazendo mais-valia 
para no âmbito do embelezamento do rosto. 

CCoommppeettêênncciiaass  ddee  

EEnnttrraaddaa::  

Gosto em ter formação no âmbito no embelezamento e que queira um enriquecimento profissional e pessoal. 
Apetência e gosto na área de cuidados de beleza, domínio e jeito artístico para área da criação e embelezamento 
artístico. Apetência em adquirir competências básicas no embelezamento facial por recurso a maquilhagem. 
Possibilidade de trazer convidadas para serem modelos nas sessões práticas de formação. 

CCoommppeettêênncciiaass  ee  SSaaííddaass  

pprrooffiissssiioonnaaiiss::  

À saída desta formação o formando(a) será capaz de realizar tarefa assistindo e executando quando delegadas as 
funções de embelezamento do rosto, ficando habilitado para executar do embelezamento por meio da 
maquilhagem, podendo vir a trabalhar em área do comércio e atendimento, área comercial em Empresas de 
Cosmética; Perfumarias; Farmácias; Parafarmácias, em SPA´s; na área da Hotelaria de muita procura do mercado 
nacional. Podendo executar competências a nível nacional ou no estrageiro, no espaço da comunidade europeia. 

FFoorrmmaass  ddee  iinnssccrriiççããoo::  

((ccoonnttrraattoo  ddee  eennssiinnoo))  

Pessoalmente na secretaria da QUALIFICAR. Através do reenvio da ficha de inscrição preenchida via e-mail, 
correio ou fax. A inscrição só é considerada definitiva após assinatura de contrato de ensino e do pagamento 
confirmado da inscrição. 

DDooccuummeennttooss  ee  

RReeqquuiissiittooss  IInnssccrriiççããoo::  
Cópia do Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão + cópia do cartão de contribuinte + Certificado de 
Habilitações + preencher assinar a Ficha/Contrato de Inscrição +  foto tipo B.I.   

  

  

LLeeggiissllaaççããoo  eemm  vviiggoorr  ee  

iinnffoorrmmaaççããoo::  

  

 Com o Decreto-lei nº 37/2015, de 10 de Março, este vem estabelece o novo regime de acesso e exercício de 
profissões e de atividades profissionais. 

 No Artigo 5.º, ponto 1, do mesmo decreto-lei consta: “O acesso às profissões ou atividades profissionais deve ser 
livre”. Com base na presente legislação a QUALIFICAR pretende elaborar novos cursos na área dos cuidados de 
beleza (estética e outros), adaptados as necessidade e procura do mercado de trabalho a nível regional e 
nacional (aconselhamos a leitura da presente legislação). 

  

  

  

CCeerrttiiffiiccaaççããoo  

  

  

&&  

CCeerrttiiffiiccaaddooss::  

A QUALIFICAR F.P. – Formação Profissional, Educação e Serviços, Lda é uma Entidade Formadora Certificada, 
desde 2010, pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM, tutela da Secretaria Regional da Educação (SRE) desde 8 
de fevereiro de 2016. Processo n.º 21. 
- O Certificado Profissional da QUALIFICAR é emitido gratuitamente, no fim da formação nos termos do disposto 
na Portaria n.º 474/2010 de 8 de Julho publicada no Diário da República nº 131.  
- No final do curso os formandos que obtiverem aproveitamento têm direito a um Certificado de Formação 
Profissional - C.F.P. onde constará carga horária e nota de cada módulo e nota final da formação. 
- Os formandos sem aproveitamento recebem um Certificado de Frequência de Formação Profissional – C.F.F.P. 
onde constará carga horária e módulos da formação. 
- Caso o formando/a queira o DIPLOMA da formação, este documento é facultativo, deve ser pedido logo após 
conclusão do curso, sendo pago o valor estipulado em preçário da entidade formadora. 

  

FFoorrmmaaddoorraa::  
Soraia Luís , formadora com formação profissional certificada em Estética e Cosmetologia. Maquilhadora com 
mais de 6 anos de esperiência profissional, detentora de Certificação de Competências Pedagógicas (CCP). 
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OObbjjeettiivvooss  GGeerraaiiss::  

 Que os formandos sejam capazes de entender o conceito de maquilhar; 

 Que os formandos consigam promover uma organização física do espaço de trabalho; 

 Que os formandos saibam identificar o tipo de pele da cliente a maquilhar; 

 Que os formandos sejam hábeis a classificar os rostos das clientes quanto à forma; 

 Que os formandos reconheçam os materiais acessórios à maquilhagem e as respetivas funcionalidades; 

 Que os formandos adquiram competências profissionais nos diversos tipos de maquilhagem; 

 Que os formandos sejam capazes de executar correcções e estruturas de maquilhagem. 

CCoonntteeúúddoo    

PPrrooggrraammááttiiccooss    

ddaa  

FFoorrmmaaççããoo::  

 Conceito de aquilhar 
 Organização física do espaço de trabalho 

 Organização do espaço 

 Instalação da cliente 

 Materiais 

 Efeitos, uso e cuidados 

 Higienização adequada 
 Tipo de pele da cliente a maquilhar: oleosa ou seca 
 Formatos de rosto 

 Redondo, oval, triangular, quadrado ou em coração 
 Tipos de materiais acessórios à maquilhagem e respetivas funcionalidades 

 Pincéis 

 Bases 

 Tipos de corretores 

 Sombras e pós compatos / iluminadores 
 Os tipos de maquilhagem 

 Dia, noite, cerimónia, noiva, madrinha, cocktail 

 De acordo com as estações do ano 

 Fantasia: Carnaval 

 Festiva: desfile 
 Correcções e estruturas da maquilhagem 

 Correções e valorização segundo o formato de rosto, sobrancelhas, olhos, lábios e nariz 

  

  

 

MMaatteerriiaall  DDiissppoonniibbiilliizzaaddoo  

ppaarraa  ffoorrmmaaççããoo  ++  KKIITT::  

A formação profissional tem disponível para todos os formandos: 

 Pasta do formando (caneta, lápis, caderno, manual de estudo em suporte informático) incluído no curso; 

 Sala devidamente equipada com aparelho de desinfeção para aulas práticas, vídeo-projetor e quadro branco 
para aulas teóricas, todo material didático e pedagógico apropriado a este tipo de formação e de acordo 
com legislação e normas de Higiene e Segurança; 

 É disponibilizado todos os produtos consumíveis e descartáveis para as aulas práticas, fornecidos ou postos 
ao dispor pela entidade de formação (sem mais custo): Palete de sombras (multi-sombras); eyeliner líquido; 
Palete pós compactos; Palete blush; Iluminadores; Batons (vermelho, rosa, marrom); Delineador lábios 
(vermelho, rosa, marrom); Corretores faciais; Pó translúcido; Bases (clara, média; Máscara pestanas; 
Espátulas; Kleenex; Álcool. 

 KIT da formanda/o é oferta pela QUALIFICAR – material de uso pessoal (deve acompanhar os formandos no 
decurso das aulas):  Borla; Esponja; vários tipos e modelos de Pinceis, desde de olhos, de face de lábios. 

MMaatteerriiaall  nneecceessssáárriioo::  Para as aulas práticas deve usar material fornecido no kit.  
   

R3-2019 

OOuuttrroo  bbeenneeffíícciiooss::  

 Curso ministrado por uma Entidade Certificada pelo I.Q., IP-RAM. Programa atual e ajustado ao mercado de trabalho. 
 Acompanhamento por equipa técnica local e formadores especializados. Acesso a Bolsa de Emprego da QUALIFICAR (mediante aprovação).  
 Benefícios Fiscais - com isenção da taxa de IVA, de acordo com o código em vigor. 
 Benefícios Fiscais - quando investimentos em Educação e Formação são dedutíveis à coleta de 30 % das despesas suportadas, de acordo com a 

legislação em vigor do código do IRS e IRC.  
De acordo com a Regulamentação em vigor do Código do Trabalho (Lei nº 55/2014, de 25 de Agosto, sétima alteração ao código, aprovado pela Lei nº 
7/2009, de 12 de Fevereiro, Subsecção II - Formação Profissional), o empregador deve proporcionar aos trabalhadores ações de formação profissional 
adequadas à sua qualificação e assegurar um número mínimo de 35 horas anuais de formação por trabalhador, formação que deve ser ministrada 
entidade formadora acreditada.(certificada). 
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