
Como criar um ficheiro de 
impressão para booklets
Abaixo pode ver as orientações e especificações para criar com êxito 
um ficheiro de impressão para booklets com encadernação agrafada.

Formato de ficheiro, esquema e capas

Os ficheiros enviados têm de cumprir as seguintes especificações:

Cores

Todos os ficheiros serão impressos em CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto) com o perfil de impressão 
Fogra 39. As imagens em RGB ou PANTONE são convertidas automaticamente no perfil de separação padrão, 
o que poderá resultar numa ligeira alteração da cor do design impresso. Para evitar a alteração da cor, 
certifique-se de que o ficheiro está em CMYK.

Formato PDF, todos os tipos de letra incorporados


Sem proteção por palavra-passe


Páginas individuais, dispostas na ordem de leitura correta


Incluir 4 páginas de capa


Alta resolução (300 dpi recomendado)


Tamanho de ficheiro de 1 GB ou menos

Tenha em atenção: O ficheiro tem de 
incluir sempre 4 páginas de capa (veja 
abaixo). Se só pretender imprimir na 
parte de fora de cada página de capa, 
deixe o interior das mesmas em branco. 
Contudo, estas páginas em branco têm 
de ser incluídas no ficheiro.
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Justo, 
convallis 
libero

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Sed 
phasellus 
fames

Sed 
phasellus 
fames

Justo, 
convallis 
libero

PÁGINAS DO INTERIOR

PÁGINAS DO INTERIOR

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Amet eget at habitasse netus sit 
tempor. Netusat non parturient morbi 
non, sollicitudin auctor sollicitudin 
quam fames enim neque bibendum 
bibendum porttitor sed.

Amet eget at habitasse netus sit 
tempor. Netusat non parturient morbi 
non, sollicitudin auctor sollicitudin 
quam fames enim neque bibendum 
bibendum porttitor sed.

CONTRACAPA 
INTERIOR

CONTRACAPA 
INTERIOR

CONTRACAPA

Dispor páginas 
individuais por ordem 
de leitura. 

Impor páginas 
duplas.

Fazer

Não fazer

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor



Resolução

300 dpi é a resolução ideal para impressão de revistas, catálogos e livros. Com resoluções inferiores, a 
qualidade da reprodução das imagens e fotografias pode ser mais baixa.

Margens e corte
Para garantir que nenhuma margem em branco ou imagem vai parar ao rebordo da página, inclua um corte 
de 0,3 cm em todos os lados de todas as páginas. 


O texto (e outras informações importantes) deve ser colocado a, pelo menos, 0,5 cm do rebordo. Se estiver 
demasiado perto da encadernação, a legibilidade será difícil; se estiver demasiado perto, poderá ficar 
cortado. 

Tamanho da página (inclui margem)

A4


A5

Tamanho do booklet cortado

Páginas

Quando lhe for pedido para selecionar as “Páginas” no booklet, refere-se ao número total de páginas do 
documento, incluindo as quatro páginas de capa necessárias para todos os ficheiros. 


Uma folha consiste sempre em duas p´paginas, uma página de rosto e uma de verso.

Informação adicional

A espessura de linha da impressão mínima é 0,25 pt.

3.

4.

5.

6.

Utilizar uma margem de 0,3 cm em 
todos os lados e mantenha as 
informações importantes a 0,5 cm 
do rebordo.

Fazer
A margem é de 0,3 cm em todas 
as páginas, em todos os lados

A imagem de largura completa 
estende-se até ao rebordo

A margem é inferior a 0,3 cm

A imagem de largura completa não se 
estende até ao rebordo

Não há margem no interior

O objeto importante está a 0,5 cm 
do rebordo

O objeto importante está demasiado 
perto do rebordo

Pôr as informações importantes 
demasiado perto do rebordo.

Não fazer

Tenha em atenção: Utilize 
estas dimensões quando 
preparar o seu ficheiro — não 
serão aceites outras.

L: 30,3 cm  |  A: 21,6 cm


L:  21,6 cm  |  A: 15,4 cm

L: 29,7 cm  |  A: 21 cm


L: 21 cm  |  A: 14,8 cm


