
Composição 

Equipamentos 

FICHA TÉCNICA 

SALA/KITCHENETTE ± 10,20 m2 

QUARTO 1 ± 12,80 m2 

QUARTO 2 ± 10,20 m2 

W.C. ± 4,20  m2 

ÁREA BRUTA ± 44,85 m2 

Acabamentos 
PAREDES  

EXTERIORES EXECUTADAS 

COM PAINEIS DECORATIVOS. 

INTERIORES EXECUTADOS 

COM PAINEIS DECORATIVOS A 

IMITAR A MADEIRA. 

TECTOS  

TECTOS COM ACABAMENTO 

LISO BRANCO. 

CHÃO  

PAVIMENTO E RODAPÉ RE-

VESTIDOS COM MOSAICO  

W.C.  

LOIÇA SANITÁRIA: LAVATÓ-

RIO, SANITA E BASA DE CHU-

VEIRO. 

TORNEIRAS MISTURADORAS 

COZINHA  

BANCADA COM MESA INTE-

GRADA 

Infra-

estruturas 

 
ELECTRICIDADE  

CIRCUITO DE TOMADA E 

ILUMINAÇÃO INCLUINDO 

QUADRO ELÉCTRICO, TOMA-

DAS E INTERRUPTORES. 

ÁGUA E ESGOTOS  

CANALIZAÇÃO PARA ÁGUAS     

QUENTES E FRIAS 

CANALIZAÇÃO PARA ESGO-

TOS DOMÉSTICOS 



 



Este bloco pode conter entre 100 e 150 

palavras. 

Os temas que podem aparecer nos bole-

tins são virtualmente ilimitados. Pode 

incluir histórias sobre tecnologias ou 

inovações actuais na sua área de negó-

cios. 

Também poderá indicar tendências co-

merciais ou económicas ou fazer previ-

sões para os seus clientes. 
novos funcionários ou os melhores clien-

tes ou fornecedores. 

Se o boletim for distribuído internamente, 

poderá falar de novos procedimentos ou 

melhorias registadas na empresa. Os 

valores de vendas ou lucros indicarão o 

crescimento da empresa. 

Alguns boletins incluem uma coluna que 

é actualizada em todas as edições, tal 

como uma coluna de conselhos, uma críti-

ca a livros, uma carta do presidente ou 

um editorial. Também poderá apresentar 

Título do bloco interior 

Este bloco pode conter entre 75 e 125 

palavras. 

A selecção de imagens ou gráficos é uma 

parte importante da adição de conteúdo 

ao boletim. 

Pense no seu artigo e pergunte a si pró-

prio se a imagem suporta ou melhora a 

mensagem que está a tentar transmitir. 

Evite seleccionar imagens que pareçam 

estar fora do contexto. 

O Microsoft Publisher inclui milhares de 

imagens de ClipArt que poderá seleccio-

nar e importar para o seu boletim. Exis-

tem ainda várias ferramentas que poderá 

utilizar para desenhar formas e símbolos. 

Após ter seleccionado uma imagem, co-

loque-a perto do artigo. Certifique-se de 

que coloca a legenda perto da imagem. 

Título do bloco interior 

Título do bloco interior 

“Para chamar a atenção do 

leitor, coloque uma frase 

interessante ou uma citação do 

bloco aqui.” 
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Este bloco pode conter entre 150 e 200 

palavras. 

Uma das vantagens de utilizar o boletim 

como veículo promocional é o facto de 

poder reutilizar conteúdo de outro mate-

rial de marketing, tais como comunica-

ções à imprensa, estudos de mercado e 

relatórios. 

Apesar de o objectivo principal da distri-

buição de um boletim ser a venda do 

produto ou serviço, o segredo para o 

sucesso de um boletim é torná-lo útil para 

os leitores. 

Um modo excelente de adicionar conteú-

do útil a um boletim é desenvolver e es-

crever os seus próprios artigos, incluir 

um calendário de eventos futuros ou uma 

oferta especial que promova um novo 

produto. 

Também poderá encontrar artigos para o 

boletim acedendo à World Wide Web. 

Pode escrever sobre vários tópicos, mas 

não crie artigos demasiado longos. 

Grande parte do conteúdo do boletim 

também pode ser utilizado no Web site. 

O Microsoft Publisher fornece um modo 

simples de converter um boletim numa 

publicação da Web. Deste modo, quando 

tiver terminado de escrever o boletim, 

pode convertê-lo num Web site e publicá

-lo. 

Legenda que descreve a imagem ou grá-

fico. 

Legenda que descreve a imagem ou grá-

fico. 
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Legenda que descreve a imagem ou grá-

fico. 

Legenda que descreve a imagem ou grá-

fico. 



cada mês ou um leilão de caridade bie-

nal. 

Se tiver espaço, pode inserir uma ima-

gem de ClipArt ou qualquer outro gráfi-

co. 

Este bloco po-

de conter entre 

175 e 225 pala-

vras. 

Se o boletim for 

dobrado e en-

viado pelo cor-

reio, este bloco 

irá aparecer na 

parte de trás. 

Por este moti-

vo, deve torná-

lo fácil de ler de 

relance. 

Uma sessão de 

perguntas e 

respostas é um 

bom meio para 

atrair a atenção dos leitores. Poderá com-

pilar as perguntas que recebeu desde a 

última edição ou resumir algumas per-

guntas genéricas que sejam frequente-

mente colocadas sobre a sua organiza-

ção. 

Uma lista de nomes e cargos dos gestores 

da organização é um modo de dar um 

toque pessoal ao boletim. Se a organiza-

ção for pequena, poderá indicar os no-

mes de todos os funcionários. 

Se tiver preços de produtos ou serviços 

padrão, poderá incluí-los aqui. Poderá 

indicar aos leitores outras formas de co-

municação que tenha criado para a orga-

nização. 

Poderá também utilizar este espaço para 

lembrar aos leitores de que devem mar-

car nos calendários um determinado 

evento regular, tal como uma reunião ao 

pequeno-almoço de fornecedores que 

ocorre todas as terceiras terças-feiras de 

Título do bloco da página de contracapa 

Este é um bom local para incluir um pequeno parágrafo 

sobre a organização. Pode incluir o objectivo da orga-

nização, a missão, data de fundação e um pequeno his-

torial. Também pode incluir uma breve lista dos tipos 

de produtos, serviços ou programas que a organização 

fornece, a cobertura geográfica (por exemplo, os mer-

cados nacionais ou europeus) e um perfil dos tipos de 

clientes ou membros a servir. 

Também é útil incluir um nome de contacto para que os 

leitores possam obter mais informações sobre a organi-

zação. 

Endereço da Empresa Principal 

Linha de Endereço 2 

Linha de Endereço 3 

Linha de Endereço 4 

Tel: 219-235-401 

Fax: 219-235-401 

Correio electrónico: alguem@example.com 

Nome  da empresa  

Slogan ou Lema da Empresa 

Organização 

Estamos na Web! 

example.com 

Legenda que descreve 

a imagem ou gráfico. 

 

 

 


