
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

 ELIMINE AS LINHAS GUIA 
exceto a verde

 

ATENÇÃO

DADOS VARIÁVEIS
Caso o seu cartão tenha de levar dados variáveis, tais como nº sequencial, nome, fotografia, nº de sócio, etc.
Esse dados deverão ser inscritos num ficheiro excel ou CVS como representado na imagem abaixo,


