MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

MANUAL
DE NORMAS
GRÁFICAS
Este manual contém as regras básicas
utilização dos elementos fundamentais
design da Imagem Gráfica/Logotipo
Município de Góis e o modo como eles
aplicam de forma a dar “vida” à mesma.

de
de
do
se

Estes elementos básicos de identidade são as
formas, cores e tipos de letra que, quando
combinados, se transformam numa forma
poderosa que corporiza a identidade da
“marca”.
Seguir as linhas de orientação definidas neste
documento é a garantia de uma apresentação
consistente do logotipo do Município de
Góis.
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A identidade visual de Góis, até aos dias de hoje, tem estado intimamente associada à sua
heráldica (ciência que estuda os brasões de armas).
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MARGEM
DE SEGURANÇA

LOGO

NOME

Para preservar a boa leitura do logotipo foi definida uma
área de segurança à sua volta. Esta área tem como
referência a medida “x”, que corresponde à altura do
nome “Góis Município”.
O espaço livre mínimo ilustrado aplica-se a todas as
versões da marca e destina-se a proteger o logotipo de
qualquer outro elemento que esteja próximo e possa
impedir ou influênciar a sua leitura e visibilidade.

X

X

Sempre que possível, a margem deve ser aumentada.

X

X
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DIMENSÃO
MÍNIMA

NOME

LOGO

Para Garantir a leitura do logotipo do Município de Góis
em offset/impressão digital e ecrã, devem ser
respeitadas as dimensões mínimas estudadas para as
várias versões.
30mm

Para a sua reprodução em escalas variadas,
recomenda-se que o logotipo não seja reproduzido em
tamanho inferior a 30mm.
No caso de aplicações do logotipo em merchandising de
pequena dimensão (canetas, porta-chaves, pins, entre
outros), poderá recorrer-se à versão nome + logo.
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A COR

PANTONE 367C

As cores do logotipo do Município de Góis são o verde, o azul,
e o castanho.

C>36 M>0 Y>76 K>0
PANTONE 368C
C>51 M>0 Y>100 K>0

O logotipo é aqui representado na opção preferencial a cores,
sendo que a quadricromia é o processo de reprodução mais
usado e recomendado.

PANTONE 371C
C>67 M>43 Y>100 K>40
PANTONE 316C
C>92 M>50 Y>50 K>48

Verde - Natureza | Crescimento | Renovação | Plenitude
Azul - Água | Tranquilidade | Serenidade | Harmonia
Castanho - Terra | Maturidade | Consciência | Responsabilidade

PANTONE 315C
C>87 M>38 Y>38 K>22
PANTONE 7712C
C>81 M>29 Y>27 K>8
PANTONE 7703C
C>78 M>20 Y>20 K>2
PANTONE 7517C
C>29 M>74 Y>100 K>33
PANTONE 4625C
C>41 M>77 Y>77 K>65
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VERSÕES

O logotipo tem seis versões oficiais: a cores, a verde, a azul, a
castanho, a preto e a branco.
Para reforçar o peso e a visibilidade do logotipo, deve ser aplicada sempre que possível, a versão a cores.
Na impossibilidade de reproduzir o logotipo a cores existem as
restantes versões.
Estas sódevem ser aplicadas quando existam limitações no
uso de cor, ou quando a técnica de reprodução o exija,
salvarguardando sempre a melhor leirura do logotipo.
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FUNDOS
FOTOGRÁFICOS
É recomendável a aplicação do logotipo sobre imagens em
marca de água sempre que possivél.
Sempre que se tenha que reproduzir o logotipo sobre fundos
fotográficos, a sua colocação deve recair sobre as áreas da
iamgem que possibilitem uma boa leitura.
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UTILIZAÇÕES
INCORRETAS
É muito importante que o logotipo mantenha a sua integridade
em qualquer suporte utilizado.
Por isso, representam-se aqui alguns alertas para as incorreções mais frequentes.
Este enunciado não pretende abranger todas as possibilidades
de má utilização.
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TIPOGRAFIA

A tipografia ofial faz parte da identidade, e deve ser sempre
respeitada para que todo o material de comunicação seja coerente.
Na comunicação externa - publidade, publicações, entre
outros -utilizar a tipografia Mic32.

Mic 32Regular

Mic 32Light

Mic 32Bold

0123456789

0123456789

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Mic 32Medium
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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