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APÔS PREENCHER A CARTA E COMPLETAR O 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO… 



… ACEDA Á FERRAMENTA DE CARTAZES 

FAZENDO CLIQUE EM “CITY LOGIN” 

E ENTRE O SEU 

LOGIN E SENHA 



ANTES DE COMEÇAR 

Recomendamos-lhe preparar um plano 

de campanha.  

Encontre as ferramentas adequadas para 

lhe acompanhar na elaboração da sua 

campanha em www.citiesengage.eu :        

“JOIN THE CAMPAIGN” > “CAMPAIGN 

TOOLS” 

http://www.citiesengage.eu/


CONFIGURAÇÕES : SUBA OS LOGOTIPOS  

PDF 100% vectorizado   

Peso máx. : 800Ko 

Cor de modelo: CMJN 

Compatível com Acrobat 5 (versão 1.4) 

Sem margem ampla (que no seja um 

logotipo pequeno numa página grande) 

 



FORMATO DO LOGÓTIPO/LEMA – O: 

1) Um logótipo de campanha que 

desenvolveria com um desenhista profissional 
Dimensões do logótipo para um 

formato « A2 » :  

400x50mm por um retrato 

574mmx50mm por um oblongo 

Recomendamos-lhe preparar un logótipo com 

formato horizontal para que ocupe tuda a anchura do 

cartaz, seja oblongo o retrato 



FORMATO DO LOGÓTIPO/LEMA – O: 

2) um lema de campanha : texto 

 



CORES DO LOGÓTIPO – 2 OPÇÕES: 

1) Logótipos para fondo branco o 

amarelo 



CORES DO LOGÓTIPO – 2 OPÇÕES: 

2) Logótipos para fondo azul ou verde  



PÁGINA WEB DA CAMPANHA LOCAL 

Favorece um url curto 



JA ESTÁ PRONTO PARA FOTOGRAFIAR 

PARTICIPANTES 

NB – Cada participante tem que assinar 

um formulario de direito de imagem! 

Recomendamos-lhe trabalhar com un 

fotógrafo profissional para produzir 

imagens de alta qualidade (retrato : 

2480 x 2800 px, oblongo : 4700 x 2480px). 

 



 

ACRESCENTE UM PARTICIPANTE 

… OU UM REPRESENTANTE DE UM GRUPO 

 



MONITORIZAÇÃO DO CONSUMO 

ENERGÉTICO  

Quando tirar as fotos, incentive os participantes a 

monitorizarem seu consumo energético e calcule com 

eles o estado zero do seu consumo usando a 

ferramenta de calculo que terá elegido. 

Para evaluar as 

poupanças 

energéticas 

realizadas, terão de 

realizar a mesma 

avaliação 1 ano 

depois. 



CRIE UM PÔSTER  NUM INSTANTE! 

Faça clique em       ao lado de um participante para criar um pôster. 

Selecione a categoría de 

compromisso 

Indique o número de pessoas no 

cartaz 

Escreva o compromisso 

Adicione uma assinatura (inserem-

se o mes e o ano automaticamente 

mas podem-se modificar) 

Insere a foto (a ferramenta adverte 

se for demasiado pequena) 

Ajuste a posição do compromisso 

Publique on-line 

 



PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

Contato  

 

Energy Cities 

2, chemin de Palente 

F-25000 Besançon 

Ian Turner 

Tel: +33 (0)3 81 65 37 93 

E-mail: ian.turner[at]energy-cities.eu  

 

Uma guía do utilizador está 

disponível 

  


