» Oficina Digital - Workshop de Fotografia e Vídeo
A Direção Regional de Juventude e Desporto encontra-se a promover o projeto Oficina Digital, em parceria
com a Eduardo Costa Produções Audiovisuais e a Portugal Telecom/MEO, destinado a jovens com idade entre
os 14 e os 30 anos.
Esta iniciativa incide em duas temáticas, nomeadamente de fotografia e de vídeo, dado o interesse que os
audiovisuais suscitam cada vez mais na população juvenil, em termos da sua utilização nos tempos livres, na
aplicabilidade utilizada nas redes socais e nas atividades de cariz profissional.
A Oficina Digital, consiste em workshops formativos, estando a decorrer desde o passado dia 13 de abril, nos
Centros de Juventude da RAM, tendo já sido realizadas três edições, no Porto Moniz, em Santana e na Calheta,
num total de 90 participantes.
Numa perspetiva genérica, os participantes são convidados a fazer uma incursão pelos meandros das
especificidades da fotografia e do vídeo, com um profissional de reconhecido mérito nestas áreas, Eduardo
Costa, o qual conta com um percurso consolidado nas artes audiovisuais.
A apresentação dos conteúdos assenta num modelo formativo de educação teórico-prático, com recurso a
metodologias de educação não-formal, nos vários workshops, sendo referenciados aspetos como a composição
e tratamento de imagem, conceitos técnicos relacionados com os equipamentos, planos e enquadramento,
montagem e edição.
A participação nestas sessões formativas é gratuita, estando previstos um total de 150 jovens, oriundos de toda
a Região.
Atendendo à popularidade e rápida limitação de inscrições, foi já definido uma edição extra,
agendada para 18 de maio, no Funchal, nas instalações da Portugal Telecom/MEO, sito à
Avenida Zarco, n.º 7. Os interessados em participar nesta edição podem efetuar a sua
inscrição

no

portal

www.madeira-edu.pt/drjd

ou

na

página

www.facebook.com/juventudeedesporto.madeira e obter informações adicionais na Direção
Regional de Juventude e Desporto, sita à Rua dos Netos, n.º 46 ou através do endereço
juventude.drjd@live.madeira-edu.pt.
A Oficina Digital, procura neste sentido, contribuir para alicerçar os jovens com novas
competências, numa perspetiva de diversificação da oferta formativa e de ocupação dos
tempos livres, partilha de boas-práticas e experiências, em termos audiovisuais.
A participação neste evento, tem demonstrado a importância que a aposta no
estabelecimento de parcerias e a conjugação de sinergias, constituem na promoção de
medidas de sucesso, em prole da juventude madeirense.
DRJD, 15 de maio de 2013.

