
COMO CRIAR CORRETAMENTE UM FICHEIRO PARA IMPRESSÃO: 

CARTÕES EM PVC

As seguintes indicações têm como objetivo ajudá-lo a criar um ficheiro de impressão correto. Se ainda tiver 
dúvidas, descarregue o template, consulte no nosso site a secção FAQ, ative a Verificação Profissional de  
Ficheiros ou ligue para o nosso serviço de Assistência. 

FORMATO DO FICHEIRO
Envie o seu ficheiro em formato PDF À ESCALA 1:1 (NÃO PROTEGIDO POR PALAVRA-PASSE). 

CORES
Todos os ficheiros devem ser enviados em CMYK (ciano, magenta, amarelo, preto) com o perfil de cor Fogra 39. 
As imagens em RGB ou com cores PANTONE serão automaticamente convertidas por um perfil  
de separação de cores standard. 
A mesma cor pode surgir de forma ligeiramente diferente conforme o suporte de impressão. 
Tal deve-se à composição física do próprio material.

RESOLUÇÃO 
A resolução ideal para os ficheiros de impressão é  de 300 dpi.

FONTES E LINHAS
As fontes devem ser incorporadas no PDF ou convertidas para curvas/linhas. A medida mínima dos carateres  
(para além da qual não garantimos a perfeita qualidade de impressão) é de 6 pt. A medida mínima de linha 
imprimível é de 0,25 pt.

MARGENS E SANGRIA
Descarregue o template do site: a sangria pedida, de 3 mm por lado, já estará corretamente inserida.
A distância dos textos à linha de corte deve ser de pelo menos 2 mm.
No caso de cartões de visita com cantos arredondados, o raio de curvatura do ângulo é de 3 mm.
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sangria: 3 mm

linha de corte

FRENTE VERSO

área de segurança:  
3 mm a partir da linha de corte

margens de sangria: 
o grafismo deve estender-se  
até esta linha



300 dpi 3 mmPDF CMYK FOGRA 39

RESULTADO IMPRESSOGUARDE O PDF

INSIRAO GRAFISMO  
no layer Artwork

DESCARREGUE  
O TEMPLATE

ELIMINE AS LINHAS GUIA 
exceto a verde

TEMPLATE
Para criar um ficheiro de impressão correto, recomendamos que descarregue sempre o template criado  
pelo site. Insira o seu grafismo no layer “Artwork”. 
Crie eventuais layers adicionais, um para o trabalho opcional (se selecionou a opção). 
Por fim, elimine todas as linhas guia à exceção da margem de sangria (linha verde) e guarde o PDF,  
uma página para a frente e uma para o verso do cartão, tendo a atenção de manter os layers separados. 
Pode criar quer um PDF de múltiplas páginas quer dois PDFs separados, que deverá carregar na área de 
upload de ficheiros. 
Caso decida não imprimir o verso do cartão, carregue mesmo assim um PDF branco, sem grafismo.

ATENÇÃO



LAYERS > CRIAR NOVO > scratchoff
Na palete Layers crie um novo layer 
sobre a Artwork, designado-o scratchoff.

AMOSTRAS > CRIAR NOVA > scratchoff
Na palete Amostras de cor crie uma nova 
amostra de cor designada scratchoff  (tudo em 
minúsculas, não SCRATCHOFF ou Scratchoff ); 
selecione a cor especial (Spot color) como tipo 
de cor e atribua-lhe as percentagens  
CMYK: 0, 0, 0, 100.

scratchoff 
Tinta direta
CMYK
C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 100%

PREENCHIMENTO > scratchoff
No layer scratchoff crie um 
preenchimento vetorial correspondente 
à área que deseja evidenciar com o 
acabamento especial e dê-lhe a cor 
direta scratchoff.

Todos os traços do layer scratchoff 
devem estar em superimposição 
(overprint).

Guarde o pdf mantendo os layers 
separados.

SCRATCH OFF
Se escolheu o produto Cartões Scratch Off  insira a área a cobrir com uma camada a raspar dentro do layer  
específico, designado scratchoff. A película Scratch Off é uma laminação opaca que é colocada sobre o grafismo  
em quadricromia e que pode ser raspada. O processo de impressão prevê a adesão térmica de uma folha removível 
ao raspar sobre determinadas áreas do grafismo.
Descarregue o template do site e insira o grafismo que deverá ter este acabamento como linha vetorial no layer 
scratchoff e atribua-lhe a amostra de cor scratchoff.
 O template descarregado do site já contém quer o layer quer a cor scratchoff.

ATENÇÃO!
As áreas do painel Scratch Off não podem ser impressas para além dos limites da área de segurança  
(2 mm da borda).
No caso de várias áreas Scratch Off, para evitar imprecisões na termoadesão da folha,  
recomenda-se que as distancie pelo menos 2 mm.
Se não descarregou o template, siga estas indicações:
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Insira o seu grafismo num único layer, 
chamando-lhe Artwork.
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ATENÇÃO

RESULTADO IMPRESSOGUARDE O PDF

INSIRAO GRAFISMO  
no layer Artwork

INSIRA O GRAFISMO  
no layer scratchoff

DESCARREGUE  
O TEMPLATE

ELIMINE AS LINHAS GUIA 
exceto a verde



ACABAMENTOS ESPECIAIS
Se escolheu a opção Verniz 3D ou  ou Laminação Dourada ou Prateada, insira o grafismo que deverá  
ter este acabamento como linha vetorial no layer Finishing e atribua-lhe a amostra de cor Finishing.
O template descarregado do site já contém quer o layer quer a cor Finishing.

ATENÇÃO!
Os enaltecimentos não podem ser impressos para além dos limites da área de segurança (2 mm dal bordo).
Recomenda-se que distancie pelo menos 2 mm as diversas áreas enaltecidas.
Espessura mínima imprimível 0,5 pt
Tamanho mínimo de fonte imprimível 6 pt

Se não descarregou o template, siga estas indicações:

LAYERS > CRIAR NOVO > Finishing
Na palete Layers crie um novo layer 
sobre a Artwork, designado-o finishing .

Insira o seu grafismo num único layer, 
chamando-lhe Artwork.
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AMOSTRAS > CRIAR NOVA > Finishing
Na palete Amostras de cor crie uma nova 
amostra de cor designada Finishing; selecione  
Tinta direta (Spot color) como tipo de cor e 
atribua as percentagens CMYK: 0, 50, 100, 0.

Finishing 
Tinta direta
CMYK
C: 0%
M: 50%
Y: 100%
K: 0%
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PREENCHIMENTO > Finishing
No layer Finishing crie um preenchimento 
vetorial correspondente à área que deseja 
evidenciar com o acabamento especial e dê-
lhe a cor direta Finishing.

Todos os traços do layer Finishing devem 
estar em superimposição (overprint).

Guarde o pdf mantendo os layers 
separados.
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8 BANDA MAGNÉTICA
Se escolheu a opção Banda magnética lembre-se que esta tem uma altura standard padrão de 12,6 mm (1/2 
polegadas) e que é posicionada a 5 mm da borda superior ou inferior do cartão de modo a ser compatível com 
a maior parte dos leitores no mercado. Lembre-se de selecionar corretamente o modelo de banda magnética 
com base no codificador que tiver. No template que pode descarregar na fase de orçamento encontrará já 
indicado o posicionamento correto da banda magnética.

CARTÕES EM PVC COM BANDA MAGNÉTICA

banda magnética 
ao alto

banda magnética 
ao baixo

Altura da banda magnética: 12,6 mm
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FRENTE

FRENTE

VERSO

VERSO

PARA SABER MAIS
Um cartão com banda magnética é um tipo de cartão capaz de armazenar dados através  
da gravação magnética. A banda magnética é lida por leitores específicos e é normalmente utilizada em 
cartões de crédito, cartões de fidelização e bilhetes de transportes.
A banda magnética é usada para gravar os dados (carateres alfanuméricos) que deseje ligar  
ao cartão.  
A sua medida ISO é de 12,6 mm e é dividida em três partes chamadas faixas. 
Cada faixa tem uma capacidade diferente:
Faixa 1 - 76 carateres alfanuméricos;
Faixa 2 - 34 carateres numéricos;
Faixa 3 - 107 carateres numéricos.

A banda magnética pode ser de alta ou baixa coercividade, que corresponde à sua resistência  
à desmagnetização. A banda magnética de alta coercividade (HI-CO)  tem uma densidade  
de 4000 oe (oersted) ou 2750 oe, enquanto a banda magnética de baixa coercividade (LO-CO)  é de 300 oe.  

Quanto mais baixo o valor de oersted mais fácil é de desmagnetizar. Um valor superior ou inferior de 
oersted nada tem a ver com a capacidade de gravação de dados na banda magnética.
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CAMPO PARA A ASSINATURA
Se escolheu a opção Campo para a Assinatura  lembre-se que para esta opção as medidas são standard  
(60 x 10 mm) e o posicionamento está ligado à posição da banda magnética.

FURO OU RANHURA
Se escolheu o produto com Furo ou Ranhura lembre-se que a perfuração será posicionada a 5 mm da borda,  
centrada em relação ao lado do cartão selecionado. No template que pode descarregar na fase  
 de orçamento encontrará já indicadas as áreas afetadas pelo furo ou ranhura.

CARTÕES EM PVC COM CAMPO PARA A ASSINATURA

EXEMPLO DE CARTÃO EM PVC COM UMA ORIENTAÇÃO VERTICAL E FURO AO ALTO

FRENTE

FRENTE

FRENTE

FRENTE

VERSO

VERSO

VERSO

VERSO

banda magnética 
ao baixo

painel para a assinatura

EXEMPLO DE CARTÃO EM PVC COM UMA ORIENTAÇÃO HORIZONTAL E RANHURA AO ALTO

distância do furo: 
5 mm da linha de corte

distância da ranhura: 
5 mm da linha de corte

5 mm

5 mm

campo para a 
assinatura

banda magnética 
ao alto


