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O manual de normas gráficas do CECS – Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade define um conjunto
de regras gráficas que garantem uma utilização correta
da identidade visual da marca CECS.
Este documento pretende ser um guia prático,
fornecendo informação sobre a utilização do logótipo,
especificações e exemplos de aplicações em suportes de
comunicação.
Seguir as linhas de orientação definidas neste documento
é garantia de uma apresentação consistente da marca
CECS.
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LOGÓTIPO PRINCIPAL
versão a positivo

sem descritivo

com descritivo
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LOGÓTIPO PRINCIPAL
versão a negativo

LOGÓTIPO PRINCIPAL
elementos

sem descritivo

simbolo
x

nome
x
—
2

com descritivo

nome
simbolo
descritivo
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LOGÓTIPO PRINCIPAL
dimensão mínima

com descritivo

22 mm

sem descritivo

12 mm
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Para garantir a legibilidade da
reprodução em escalas variadas,
recomenda-se que o logótipo não
seja reproduzido em tamanho
inferior a 22 mm.
No caso de aplicações do logótipo em
merchandising de pequena dimensão
(canetas, pulseiras, pen drive, entre
outros), deve recorrer-se à versão
sem o descritivo. Neste caso, a
dimensão mínima exigida é de 12 mm.
Com exceção deste caso, recomendase a utilização do logótipo sempre
com o respetivo descritivo.
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LOGÓTIPO PRINCIPAL

LOGÓTIPO PRINCIPAL

margens de segurança

exemplo margens de segurança

Para preservar a boa leitura do
logótipo foi definida uma área de
segurança à sua volta. Esta área tem
como referência a medida “E”, que
corresponde à altura do nome “CECS”.
O espaço livre mínimo ilustrado
aplica-se a todas as versões da marca
e destina-se a proteger o logótipo de
qualquer outro elemento que esteja
próximo e possa impedir ou influenciar
a sua leitura e visibilidade. Sempre
que possível, a margem deve ser
aumentada.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras
tristique facilisis mattis. Mauris pellentesque ullamcorper nibh
non congue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum in orci id
nunc hendrerit gravida. Sed consectetur non tortor vehicula
finibus. Vivamus luctus dui rhoncus urna suscipit, sed dictum sapien aliquam. Sed placerat quis dolor at sollicitudin. Ut
pharetra ex vel massa blandit viverra. Donec sodales ligula quis
pellentesque tempus. Donec ac felis mollis, congue metus sed,
molestie quam. Quisque luctus, augue id maximus elementum,
massa lorem posuere massa, et condimentum dui sem sit amet
ligula. Nunc non libero volutpat, mattis sapien sit amet, dictum
sem. Etiam at pellentesque ligula. Suspendisse fringilla erat a
velit dignissim, id bibendum felis varius. Integer malesuada ipsum fringilla ipsum laoreet, vitae porttitor sem tincidunt. Pellentesque volutpat posuere dui, ac malesuada tortor facilisis vel.
Cras a leo nec eros vehicula laoreet in vitae nisi. Mauris aliquet
massa non ex ultricies, ac scelerisque neque suscipit. Vestibulum iaculis velit efficitur mi placerat dapibus vel at augue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Aenean id fermentum mi. Praesent at

mattis nulla. Etiam id eros eget
neque rutrum hendrerit. Morbi
aliquam augue ac sagittis mattis.
Etiam elementum luctus suscipit.
Praesent vehicula justo ut mauris hendrerit porta. Etiam non ex
ornare, accumsan felis hendrerit,
venenatis magna. Pellentesque
pharetra et ligula eget finibus. Nunc
tristique justo id mi pharetra laoreet. Morbi malesuada a est vel lobortis. Vivamus pellentesque, dolor
sed sollicitudin viverra, augue dui
rhoncus nisi, vel fermentum nibh
ante sit amet tellus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Cras vestibulum porta tempor.
Nullam ut dictum tortor, in tristique nunc. Donec est turpis, eleifend vitae porttitor ac, semper fini-
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Variações do logótipo

11

12

Variações do logótipo
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Variações do logótipo
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Variações do logótipo
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Variações do logótipo
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Variações do logótipo
versão a preto

21

Variações do logótipo
versão a branco
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Variações do logótipo
dimensão mínima

22 mm

margens de segurança

23 mm

21 mm

24 mm

22 mm
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Variações do logótipo

À semelhança do indicado
para as aplicações do logótipo
principal, recomenda-se que
as variações do logótipo não
sejam reproduzidas em tamanho
inferior a 22 mm, de forma
a garantir a legibilidade da
reprodução em escalas variadas.
No caso de aplicações do
logótipo em merchandising de
pequena dimensão (canetas, pen
drive, entre outros) recomendase que as variações do logótipo
não sejam reproduzidas em
tamanho inferior a 21-24 mm
(depende da versão do logótipo
pequeno sem descrição).
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LOGÓTIPO PRINCIPAL

Variações do logótipo

cores

PRETO
PANTONE: black C
C:66 M:63 Y:68 K:68
R:46 G:42 B:47

25

cores

BRANCO

C:0 M:0 Y:0 K:0
R:255 G:255 B:255

BRANCO

VERMELHO

VERDE

C:0 M:0 Y:0 K:0
R:255 G:255 B:255

PANTONE: Warm Red U
C:0 M:75 Y:60 K:0
R:253 G:102 B:92

PANTONE: 3272 U
C:80 M:14 Y:43 K:1
R:0 G:161 B:156

PRETO

AMARELO

AZUL

PANTONE: black C
C:66 M:63 Y:68 K:68
R:46 G:42 B:47

PANTONE: 130 U
C:0 M:47 Y:93 K:0
R:250 G:154 B:42

PANTONE:301 U
C:91 M:60 Y:23 K:5
R:28 G:98 B:143
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TIPOGRAFIA

TIPOGRAFIA

FlamaSemicond bold

FlamaSemicond book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwvxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwvxyz
0123456789

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla semper nulla sed tellus gravida
commodo. Nam volutpat fringilla purus, et vulputate diam fermentum in. Etiam ac viverra urna.
Vestibulum erat turpis, varius non mollis vel, eleifend ut nulla. Integer tempus eleifend turpis
nec cursus. Donec in efficitur augue. Duis fringilla risus neque. Vivamus iaculis fringilla rhoncus.
Curabitur ac pharetra neque, at pellentesque massa. Curabitur facilisis est iaculis sapien
tempor, eget luctus mauris facilisis. Proin posuere arcu eget orci cursus, in suscipit justo dictum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla semper nulla sed tellus gravida
commodo. Nam volutpat fringilla purus, et vulputate diam fermentum in. Etiam ac viverra
urna. Vestibulum erat turpis, varius non mollis vel, eleifend ut nulla. Integer tempus eleifend
turpis nec cursus. Donec in efficitur augue. Duis fringilla risus neque. Vivamus iaculis fringilla
rhoncus. Curabitur ac pharetra neque, at pellentesque massa. Curabitur facilisis est iaculis sapien
tempor, eget luctus mauris facilisis. Proin posuere arcu eget orci cursus, in suscipit justo dictum.

tipografia principal

27

tipografia secundaria
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Comportamentos sobre
fundos fotográficos

UTILIZAÇÕES INCORRECTAS

O logótipo sobre fundo fotográfico deve ser aplicado
de forma a que se consiga a melhor leitura e o maior
contraste possível.
Na utilização sobre fundos fotográficos, o princípio básico
é manter a integridade cromática com o máximo de
contraste possível entre o logótipo e a cor de fundo.
As imagens representam alguns exemplos que respeitam
a integridade e legibilidade da marca.

Exemplos de utilizações do logótipo a evitar:
- usar um fundo com a cor muito semelhante à cor do
logótipo;
- mudar a forma do logótipo;
- alterar as cores do logótipo;
- não respeitar a área de segurança ou cortar partes do
logótipo.
Na imagem abaixo apresenta-se um exemplo de uma
utilização incorreta do logótipo sobre uma fotografia.
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RELAÇÕES ENTRE LOGÓTIPOS

Sempre que o logótipo principal acompanhar o logótipo do
Instituto de Ciências Sociais deverá ser utilizado na versão
a preto e branco, de forma a garantir o contraste e o melhor
efeito visual cromático.
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RELAÇÕES ENTRE LOGÓTIPOS

Quando estes dois logótipos são utilizados em conjunto,
as margens de segurança do logótipo principal devem ser
respeitadas.
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