


MANUAL DE IDENTIDADE CORPORATIVA E NORMAS GRÁFICAS

Este documento deve ser uti lizado de modo a garanti r uma correcta uti lização e identi fi cação 
da marca: + Turismo + Sabor - Alto Tâmega.

Este documento é parte integrante dos trabalhos de “Apoio à implementação de ati vidades 
selecionadas do projeto “+ Turismo + Sabor - Alto Tâmega com Sabor”, correspondendo 
ao Manual de Uso da Marca (R3.)

Produzido por: 
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A MARCA
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CONCEITO

O conceito desenvolveu-se a parti r de um símbolo bastante 
comum na região do Alto Tâmega, um símbolo celta muitas 
vezes associado ao castros,  identi fi cado nas imagens ao lado.

A parti r deste, procedeu-se à simplifi cação e desconstrução 
do mesmo de modo a desenvolver uma marca que ti vesse 
por base este símbolo mas que não fosse a representação 
direta.

Assim, obteve-se uma forma simples consti tuída por seis 
braços que se encontram ligados entre si num único ponto 
no centro da fi gura representado desta forma a união dos 
seis municípios (Boti cas, Chaves, Montalegre, Ribeira de 
Pena, Vila Pouca de Aguiar e Valpaços) que representam o 
Alto Tâmega e se uniram neste projeto: + Turismo + Sabor. 

Símbolo Celta e desconstrução 
do mesmo até obter a simplifi -
cação do mesmo.
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A GRELHA

A grelha é construída tendo por base o símbolo apresentado 
anteriormente, sendo que se procede a uma transformação 
do mesmo tanto na horizontal como na verti cal, formando 
assim uma grelha. Esta grelha acaba por transmiti r uma ideia 
de rede e conexão, representando desta forma o conjunto de 
relações existentes entre os diferentes intervenientes. 

A forma circular, semelhante a muitos objetos naturais, pre-
tende realçar a ideia de vida própria, combinando efi cazmen-
te formas e estruturas modernas com abordagens inovadoras 
e dinâmicas.

Esta grelha serve de base à construção do logóti po da marca, 
bem como ao padrão uti lizado nos diferentes materias de 
comunicação e de divulgação da marca, contribuindo desta 
forma para o desenvolvimento de uma identi dade mais rica e 
complexa.
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ELEMENTOS

O LOGOTIPO

O logoti po é formado pelo símbolo (elemento obti do a 
parti r da grelha) e pelos elementos ti pográfi cos: “+ Turismo 
+ Sabor” e “Alto Tâmega”. Estes elementos ti pográfi cos são 
disti ntos sendo que um se refere ao projeto e aos elementos 
que este abrange enquanto que o outro se refere à região 
envolvida.

O preto é a cor principal sobre a qual o logoti po pode ser 
apresentado. Contudo, ele pode ser uti lizado aplicando as 
diferentes cores defi nidas para a marca.

A marca é consti tuída por dois elementos 
principais, o logoti po e o padrão. 

Símbolo Elementos Tipográfi cos
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PADRÃO

O padrão é o elemento que serve de complementação ao 
logoti po permiti ndo o reforço da marca. 

O padrão contribui para uma identi dade mais rica e versáti l, 
possibilitando uma maior facilidade de adpatação e aplicação 
da marca a diferentes produtos e formas de comunicação 
desta.

A uti lização destes dois elementos apresenta algumas res-
trições quando uti lizados em conjunto que irão ser referidas 
mais à frente.

Exemplos do padrão aplicados 
a diferentes cores da marca.
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MEDIDAS

As medidas apresentadas são determinadas 
proporcionalmente em função da medida “X” 
sendo que “X” corresponde à altura do símbolo.

ÁREA DE SEGURANÇA

A área de segurança defi ne a distância que deve ser manti da 
numa composição na presença de outros elementos como 
texto ou outras marcas. Isto assegura a legibilidade e conse-
quentemente a proteção da marca.

Assim, nenhum elemento gráfi co deverá fi car a uma distância 
inferior à área defi nida a cinzento na fi gura, delimitada pela 
linha vermelha. A linha azul defi ne a zona de referência para 
aplicação da distância de segurança. A distância mínima de 
segurança é de 0.1X.

0.1X

0.3X

X

1.4X

0.1X

0.1X

A medida X corresponde à 
altura do símbolo. A distância 
de segurança é 0.1X.
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DIMENSÃO MÍNIMA

Aquando da uti lização da marca, é necessário assegurar a 
legibilidade da mesma. Como tal, a seguir encontram-se defi -
nidas as medidas mínimas que devem ser uti lizadas quer em 
impressão quer em meio digital.

Uti lização em impressão (mm) Uti lização em digital (px)

Uti lização logo completo Uti lização logo completo

Uti lização do símbolo Uti lização do símbolo

18mm

10mm 20px

É recomendada a uti lização do logoti po completo (símbolo 
mais elementos ti pográfi cos) salvo exceções como é o caso 
de tamanhos reduzidos de modo a manter a legibilidade, é 
permiti da a uti lização apenas do símbolo. 

40px
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CORES

Esta marca apresenta uma vasta variedade de cores, o que 
permite criar uma dinâmica em toda a identi dade e criar dife-
rentes variações para aplicar às diversas situações exigidas na 
divulgação.

RGB
31, 118, 177

CMYK
84, 46, 10, 0

RGB
255, 255, 255

CMYK
0, 0, 0, 0

RGB
0, 0, 0

CMYK
0, 0, 0, 100

RGB
249, 201, 26

CMYK
3, 21, 91, 0

RGB
16, 153, 73

CMYK
82, 11, 90, 1

RGB
230, 38, 59

CMYK
0, 94, 72, 0

RGB
132, 98, 83

CMYK
35, 52, 55, 36

RGB
193, 167,  247

CMYK
33, 38, 0, 0
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APLICAÇÃO COR

O logoti po pode ser uti lizado 
recorrendo à aplicação das cores da 
marca como indicado nestes exemplos.
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CORES EM CATEGORIAS

Esta cor deve ser uti lizada para a 
categoria “Ver & Fazer”.

O verde representa o equilíbrio,  
crescimento, estabilidade e resis-
tência.

Esta cor deve ser uti lizada para a 
categoria “Senti r”.

O amarelo é uma cor quente que 
está associada à felicidade e evoca 
senti mentos agradáveis e alegres.

Esta cor deve ser uti lizada para a 
categoria “Agenda”.

O azul favorece a compreensão e é 
a cor do raciocínio lógico. 

RGB

16, 153, 73

CMYK

82, 11, 90, 1

RGB

249, 201, 26

CMYK

3, 20, 91, 0

RGB

0, 108, 167

CMYK

84, 46, 10, 0
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Esta cor deve ser uti lizada para a 
categoria “Comer”.

O vermelho é uma cor emocionalmen-
te intensa e proporciona um aumento 
do metabolismo humano.

Esta cor deve ser uti lizada para a 
categoria “Dormir”.

O roxo é uma cor que acalma e 
transmite bem-estar.

Esta cor deve ser uti lizada para a 
categoria “História & Cultura”.

O castanho é a cor da terra por 
excelência, tem a capacidade de 
conectar a pessoa à natureza, à 
terra, à sua história e cultura.

RGB

230, 38, 59

CMYK

0, 94, 72, 0

RGB

193, 167,  247

CMYK

33, 38, 0, 0

RGB

132, 98, 83

CMYK

35, 52, 55, 36
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APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS

Ao uti lizar o logoti po sobre as cores da marca, deve-se recor-
rer à versão do logo na cor branca, de modo a garanti r uma 
maior legibilidade do mesmo através de um elevado grau de 
contraste entre fundo e logoti po.

Quanto à aplicação sobre outras cores ou sobre fundos com 
imagem, pode-se recorrer à versão do logo a preto ou branca, 
devendo a legibilidade da marca fi car salvaguardada.
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PADRÃO: APLICAÇÃO DE COR

O padrão pode ser uti lizado como elemento complementar 
da marca nos diversos materiais de comunicação. A exis-
tência de uma vasta paleta de cores permite explorar este 
elemento da marca de várias formas, dando vida e dinâmismo 
à mesma. É possível uti lizar o padrão colorido sobre fundo 
branco ou o padrão sobre o fundo colorido, devendo ser ana-
lisada com precaução a aplicação destas mesmas opções.

A uti lização do padrão a preto nos materiais de comunicação 
não é recomendada.

Nota: O tamanho mínimo de um elemento do padrão deverá 
ser de 0.5mm (indicado p.e para cartões de visita) e o máxi-
mo 20mm. O tamanho indicado para uso no formato A4 será 
de 10mm.

Padrão a preto que serve apenas que serve apenas de referência

10mm

15mm

20mm

5mm

Exemplos de fragmento do padrão nos vários tamanhos
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PADRÃO: APLICAÇÃO SOBRE FUNDO

O padrão pode ser aplicado sobre fundos coloridos corres-
pondentes às cores da marca, ou outros fundos, como indi-
cado nos exemplos. A aplicação do padrão sobre estas cores 
deverá ser feita com um efeito de opacidade “Soft  Light” com 
opacidade a 100% de modo a criar um efeito mais suave.

A uti lização do fundo a preto nos materiais de comunicação 
não é recomendada.

Aplicação sobre fundo apenas que serve apenas de referência

10mm

15mm

20mm

5mm

Exemplos de fragmento do padrão nos vários tamanhos sobre fundo colorido
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TIPOGRAFIA

No logoti po encontram-se dois elementos ti pográfi cos disti n-
tos , um referente ao projeto e outro à zona envolvente. Para 
cada um destes a ti pografi a é disti nta isto acontece de modo 
a destacar o nome do projeto, uti lizando para isso uma fonte 
que demonstra o dinamismo e vivacidade presentes neste 
projeto. 

As fontes uti lizadas nos elementos ti pográfi cos são a “Seans 
Other Hand” e a “Lato”.

Nos documentos/materiais de comunicação, não se deve re-
correr à fonte “Seans Other Hand”, uma vez que esta se trata 
de uma fonte complexa e como tal a sua uti lização deverá 
ser moderada, fi cando neste caso a sua aplicação limitada ao 
logoti po.
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Seans Other Hand

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVXWYZ

abcdefghijklmopqrstuvxwyz

0123456789

Regular

Esta fonte apresenta apenas um peso (regular), sendo esse 
aquele que é aplicado no logoti po.

Lato

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVXWYZ

abcdefghijklmopqrstuvxwyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVXWYZ

abcdefghijklmopqrstuvxwyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVXWYZ

abcdefghijklmopqrstuvxwyz

0123456789

Regular

Bold

Itálico

Quanto à fonte Lato, esta apresenta uma vasta gama de 
pesos ti pográfi cos, sendo que aqui se encontram os 3 prin-
cipais. Esta variedade faz com que esta fonte seja versáti l 
permiti ndo a aplicação da mesma às mais variadas situações.
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USOS INCORRETOS

Na aplicação da marca nos diversos materiais, é fundamental 
garanti r coerência entre os mesmos, preservando sempre a 
legibilidade da marca.

A seguir encontram-se defi nidos os usos incorretos desta 
marca e que nunca deverão ser aplicados.

Uti lização do logoti po em outline. Não se deve aplicar a versão do logoti po a preto 
sobre qualquer uma das cores da marca, recor-
rendo para isso ao seu complementar, a versão 
a branco.
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O redimensionamento do log-
oti po deverá ser proporcional 
de modo a evitar deformações 
do mesmo.

Disposição do logo na horizon-
tal ou inversão da ordem dos 
elementos.

Aplicação do logoti po sobre o 
padrão.

Redimensionamento excessivo 
do padrão.
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

35mm

15mm

10mm

CARTA
Na carta o logoti po deverá aparecer no campo superior 
esquerdo, de modo a dar destaque ao mesmo, permiti ndo ao 
recetor uma rápida identi fi cação da marca.

Modelo de carta em formato A4 com identi fi cação das medidas.

Exemplo de aplicação em contexto real da carta, capa para 
documentos, cartões de visita e esferográfi ca. A cor é meramente 
ilustrati va podendo  ser uti lizada qualquer cor da marca.
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ENVELOPE
Num envelope o logoti po deverá apresentar-se posicionado 
no canto superior esquerdo na frente do envelope, segui-
do da informação do remetente. A aplicação do padrão no 
interior do mesmo, permite uma melhor defi nição da marca e 
tornar este simples elemento mais apelati vo.

No verso do envelope é recomendada a identi fi cação do 
remetente e a inserção de todas as formas de contacto do 
mesmo. O tamanho do logoti po irá depender do tamanho do 
envelope. 

Exemplo de aplicação em contexto real do envelope e aplicação 
da marca num lápis.
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

SACOS
No saco, o logoti po deverá aparecer centrado na parte supe-
rior, de modo a garanti r o maior destaque ao mesmo.

No verso do saco é recomendada a identi fi cação de todas as 
formas de contacto do mesmo. O tamanho do logoti po irá 
depender do saco.  

Exemplo de aplicação em contexto real do saco. 
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VESTUÁRIO
A aplicação do logoti po em vestuário deve ser feita de acor-
do com o exemplo. Recomenda-se a uti lização das cores da 
marca.

Exemplo de aplicação em vestuário.

do com o exemplo. Recomenda-se a uti lização das cores da 

Exemplo de aplicação em vestuário.
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO COMO SÍMBULO DE QUALIDADE

GARRAFAS
Sempre que o logoti po for uti lizado como marca de con-
fi ança em diferentes produtos, deverá ser garanti da a sua 
integridade.  Como marca de confi ança, o logoti po deve 
aparecer na parte inferior esquerda, direita ou centrado.  

A aplicação de cor e tamanho de seguir as recomendações 
expressas neste manual.   

Exemplo de aplicação em contexto real da garrafa. 
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EMBALAGEM   
A aplicação do logoti po em embalagens deve ser feita 
de acordo com o exemplo. Recomenda-se a uti lização 
das cores da marca. Como marca de confi ança, o logo-
ti po deve aparecer na parte inferior esquerda, direita ou 
centrado.  

A aplicação de cor e tamanho de seguir as recomenda-
ções expressas neste manual. 

Exemplo de aplicação em embalagem




