Normas Gráficas do Símbolo e Logótipo aicep Portugal Global
aicep Portugal Global Symbol and Logo Graphic Guidelines
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Normas Gráficas
Este manual fornece os elementos standard
da Identidade Visual aicep Portugal Global, bem como,
as respectivas normas para a sua correcta utilização
e reprodução. Perante a eventualidade de situações
específicas que não estejam contempladas neste manual,
deve ser consultada a Direcção de Imagem e Comunicação
da aicep Portugal Global.
Graphic Guidelines
This manual provides the standard elements and
principles that guide the proper use and/or reproduction
of the aicep Portugal Global visual identity.
The Image and Communication Department
of aicep Portugal Global must be consulted
every time that a specific situation
not foreseen in this manual may occur.

Direcção de Imagem e Comunicação
Image and Communication Department
imagem@portugalglobal.pt
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artwork file | 1-001.eps

4

artwork file | 1-002.eps

aicep Portugal Global é a marca da Agência para
o Investimento e Comércio Externo de Portugal E.P.E.

aicep Portugal Global is the brand
of the Business Development Agency

O símbolo-logótipo, versão principal, constitui o elemento
mais distintivo da marca em todas as suas acções de comunicação,
publicidade, sinalização e merchandising.

The symbol-logo must be used as the most distinctive visual element
in every communication, advertisement, signing and merchandise
signed by this brand.

< Índice | Index

Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Espaço Mínimo de Protecção | Clear Minimum Space

2X

X
2X

2X

O espaço mínimo de protecção corresponde
à margem em torno do símbolo-logótipo,
dentro da qual não é permitida a inscrição de texto
ou imagem. Este espaço tem a finalidade de proteger
a integridade visual da marca.

2X

A minimum clear space around de symbol-logo should
not contain any other graphic elements such as text,
icons or pictures in order to protect their visual integrity.
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O espaço mínimo de protecção corresponde
à margem em torno do símbolo-logótipo,
dentro da qual não é permitida a inscrição de texto
ou imagem. Este espaço tem a finalidade de proteger
a integridade visual da marca.

2X

A minimum clear space around de symbol-logo should
not contain any other graphic elements such as text,
icons or pictures in order to protect their visual integrity.
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Dimensões Mínimas | Minimum Sizes - Impressão | Printing Media

17 mm

20 mm

As medidas definidas estabelecem os limites mínimos de redução
do símbolo-logótipo com o objectivo de assegurar a percepção
correcta e constante das características visuais da marca impressa.
As mesmas dimensões mínimas aplicam-se às correspondentes
versões monocromáticas.

30 mm

34 mm

The defining minimum sizes ensures the visual quality
of the symbol-logo in printing media.
The same minimum sizes are also applied
to the monochromatic sets.
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Dimensões Mínimas | Minimum Sizes - Meios Digitais | Digital Media
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88 px - 72dpi

88 px - 72dpi

133 px - 72dpi

133 px - 72dpi

As medidas definidas estabelecem os limites mínimos de redução
do símbolo-logótipo com o objectivo de assegurar a percepção
correcta e constante das características visuais da marca nos meios
digitais. As mesmas dimensões mínimas aplicam-se às correspondentes
versões monocromáticas.

The defining minimum sizes ensures the visual quality
of the symbol-logo in digital media.
The same minimum sizes are also applied
to the monochromatic sets.

< Índice | Index

Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Simbolo-logótipo Versões Secundárias | Secondary Symbol-logo Sets

Destinado a contextos onde a presença da marca carece de maior especificação.
Suitable to contexts where the meaning of the brand needs to be more specified.
artwork file | 1-003.eps

A utilização de qualquer versão secundária do símbolo-logótipo
não requer necessariamente a presença da versão principal
no mesmo suporte de comunicação. Ainda assim, é desejável
que, no contexto geral, seja percebida como uma representação
secundária da marca.

The secondary symbol-logo sets, can be used individually without
the presence of the main symbol-logo set. Even so, in the whole
context, they must be always understood as a complementary
representation of the main symbol-logo set.
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Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Simbolo-logótipo Versões Secundárias | Secondary Symbol-logo Sets
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Destinado a inserções horizontais, tais como cabeçalhos e rodapés.
Suitable for horizontal inserts like headers and footers.
artwork file | 1-004.eps

Destinado a inserções horizontais, tais como cabeçalhos e rodapé
em contextos onde a presença da marca carece de maior especificação.
Suitable for horizontal inserts like headers and footers
in contexts where the meaning of the brand needs to be more specified.
artwork file | 1-005.eps

A utilização de qualquer versão secundária do símbolo-logótipo
não requer necessariamente a presença da versão principal
no mesmo suporte de comunicação. Ainda assim, é desejável
que, no contexto geral, seja percebida como uma representação
secundária da marca.

The secondary symbol-logo sets, can be used individually without
the presence of the main symbol-logo set. Even so, in the whole
context, they must be always understood as a complementary
representation of the main symbol-logo set.

< Índice | Index

Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Simbolo-logótipo Versões Secundárias | Secondary Symbol-logo Sets

Destinado a reproduções de grande formato e quando
é necessária uma presença do símbolo com mais impacto.
Suitable for large format reproductions and when
a stronger impact of the symbol is needed.
artwork file | 1-006.eps

A utilização de qualquer versão secundária do símbolo-logótipo
não requer necessariamente a presença da versão principal
no mesmo suporte de comunicação. Ainda assim, é desejável
que, no contexto geral, seja percebida como uma representação
secundária da marca.

The secondary symbol-logo sets, can be used individually without
the presence of the main symbol-logo set. Even so, in the whole
context, they must be always understood as a complementary
representation of the main symbol-logo set.
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Simbolo-logótipo Versões Secundárias a Negativo | Negative Secondary Symbol-logo Sets
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A utilização de qualquer versão secundária do símbolo-logótipo
não requer necessariamente a presença da versão principal
no mesmo suporte de comunicação. Ainda assim, é desejável
que, no contexto geral, seja percebida como uma representação
secundária da marca.

artwork file | 1-008.eps

The secondary symbol-logo sets, can be used individually without
the presence of the main symbol-logo set. Even so, in the whole
context, they must be always understood as a complementary
representation of the main symbol-logo set.
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Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Simbolo-logótipo Versões Secundárias a Negativo | Negative Secondary Symbol-logo Sets

artwork file | 1-009.eps

artwork file | 1-010.eps

A utilização de qualquer versão secundária do símbolo-logótipo
não requer necessariamente a presença da versão principal
no mesmo suporte de comunicação. Ainda assim, é desejável
que, no contexto geral, seja percebida como uma representação
secundária da marca.

The secondary symbol-logo sets, can be used individually without
the presence of the main symbol-logo set. Even so, in the whole
context, they must be always understood as a complementary
representation of the main symbol-logo set.
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Referências Cromáticas - Versões a Cores | Color References - Color Version

CMYK
C: 0%
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RGB
M: 100% Y: 100% K: 0%

R: 255

G: 0

B: 0

Pantone® Coated

Pantone® Uncoated

Red 032 C

Red 032 U

C: 50% M: 0%

Y: 100% K: 0%

R: 127

G: 195 B: 28

368 C

375 U

C: 80% M: 30%

Y: 0%

K: 0%

R: 47

G: 126 B: 194

300 C

3005 U

C: 0%

M: 0%

Y: 0%

K: 50%

R: 127

G: 127 B: 127

Cool Gray 8 C

Cool Gray 8 U

C: 0%

M: 0%

Y: 0%

K: 70%

R: 51

G: 51

B: 51

Cool Gray 11 C

Cool Gray 11 U

C: 0%

M: 0%

Y: 0%

K: 100%

R: 0

G: 0

B: 0

Process Black C

Process Black U

A reprodução da marca a cores é especificada de acordo com
as referências cromáticas standard internacionalmente reconhecidas:
o processo a quatro cores CMYK, cores Pantone® e sistema
de estampagem a quente, para impressão; processo a três cores RGB
para reprodução digital de projecção ou emissão luminosa.

The reproduction of the brand in full color is specified
according to the internationally recognized standard color systems:
The four-color process CMYK, Pantone® color reference
and hot stamping, for printing; the three-color process RGB
for digital/lighting reproduction.
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Referências Cromáticas - Versão Monocromática | Color References - Monochromatic Version
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MEIOS TONS / COR ESCURA | HALFTONES / DARK COLOR
SÍMBOLO | SYMBOL

50%

LOGÓTIPO | LOGO

30%

70%

70%

50%
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CMYK

PANTONE

K: 100%
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®

Process Black / ou outra cor escura or other dark color
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Referências Cromáticas - Versão Institucional (Prata) | Color References - Institucional Version (Silver)
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artwork file | 1-022.eps

PANTONE METALLICS

877 C / U

®

ESTAMPAGEM A QUENTE / HOTSTAMPING

Prata mate / Matte silver
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O símbolo-logótipo não pode nunca ser usado sobre fundos de cor
diferentes dos estabelecidos nas versões principais e secundárias: fundo
branco ou preto. A liberdade cromática aplicada a fundos é viável apenas
se o símbolo-logótipo aparecer dentro de uma caixa gráfica de cor branca
ou preta. O formato e proporções desta caixa são os mesmos definidos
na página 5 - Espaço Mínimo de Protecção do símbolo-logótipo.

The symbol-logo must never be placed over a colored background
different from those specified in the main and secondary symbollogo sets: white or black. Even so, a wide range of background colors
is permitted, since the symbol-logo is placed inside a white or black
graphic box. This box has exactly the same shape and proportions
defined in page 5 - Clear Minimum Space.

< Índice | Index

Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Fundos Fotográficos | Photographic Backgrounds

artwork file | 1-023.eps

artwork file | 1-015.eps

artwork file | 1-025.eps

artwork file | 1-024.eps

artwork file | 1-027.eps

artwork file | 1-026.eps

A norma para fundos de cor aplica-se também aos fundos fotográficos;
O símbolo-logótipo não pode ser usado sobre fundos fotográficos excepto
se aparecer dentro de uma caixa gráfica.
O formato e proporções desta caixa, que pode ser branca ou preta,
são precisamente os mesmos definidos na página 5 - Espaço Mínimo de Protecção
do símbolo-logótipo. Como alternativa, o símbolo-logótipo pode ser usado
sem a caixa gráfica desde que aplicado a uma só cor, branco
ou preto, consoante o contraste com o fundo mais favorável à sua leitura.

The same rule of the colored backgrounds is applied to the photographic
backgrounds.
The symbol-logo should never be placed over a photographic background
without being inside a white or black graphic box that has exactly the same
shape and proportions defined in page 5 - Clear Minimum Space. In alternative
way, the symbol-logo can be used without the graphic box since in full white or
black depending on the contrast with the background that assures more
visibility.
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Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Tipografia | Typeface

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
(Frutiger Roman)

Frutiger Light / Frutiger Light
Frutiger Roman / Frutiger Roman
Frutiger Bold / Frutiger Bold
Frutiger Black / Frutiger Black
Frutiger Ultra Black

Frutiger foi a tipografia usada na construção do logótipo aicep Portugal Global.
É também, nas suas diferentes famílias, a tipografia adoptada para toda
a Identidade Visual aicep Portugal Global. Deste modo, é obrigatório o seu uso
exclusivo em toda a comunicação institucional e promocional da marca.
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Global
Frutiger is the typeface of the aicep Portugal Global logo.
This typeface and its family is also a fundamental part of the Visual Identity
of aicep Portugal Global. Therefore its use is required in all institutional
and promotional branding communications.

Capital Global

Normas Gráficas do Símbolo e Logótipo aicep Capital Global
aicep Capital Global Symbol and Logo Graphic Guidelines
Capítulo 2A | Chapter 2A

Introdução | Introduction

Normas Gráficas
Este manual fornece os elementos standard
da Identidade Visual aicep Capital Global, bem como,
as respectivas normas para a sua correcta utilização
e reprodução. Perante a eventualidade de situações
específicas que não estejam contempladas neste manual,
deve ser consultado o Departamento de Branding
Management da aicep Capital Global.
Graphic Guidelines
This manual provides the standard elements and
principles that guide the proper use and/or reproduction
of the aicep Capital Global visual identity.
The Department of Branding Management
of aicep Capital Global must be consulted
every time that a specific situation
not foreseen in this manual may occur.

Departamento de Branding Management
Department of Branding Management
capitalglobal@capitalglobal.pt
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aicep Capital Global é a marca da AICEP - Sociedade
de Capital de Risco, S.A.

aicep Capital Global is the brand
of AICEP - Sociedade de Capital de Risco, S.A.

O símbolo-logótipo, versão principal, constitui o elemento
mais distintivo da marca em todas as suas acções de comunicação,
publicidade, sinalização e merchandising.

The symbol-logo must be used as the most distinctive visual element
in every communication, advertisement, signing and merchandise
signed by this brand.
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Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Espaço Mínimo de Protecção | Clear Minimum Space

2X

X
2X

2X

O espaço mínimo de protecção corresponde
à margem em torno do símbolo-logótipo,
dentro da qual não é permitida a inscrição de texto
ou imagem. Este espaço tem a finalidade de proteger
a integridade visual da marca.

2X

A minimum clear space around de symbol-logo should
not contain any other graphic elements such as text,
icons or pictures in order to protect their visual integrity.
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2X

2X

2X
X
2X
2X

26

O espaço mínimo de protecção corresponde
à margem em torno do símbolo-logótipo,
dentro da qual não é permitida a inscrição de texto
ou imagem. Este espaço tem a finalidade de proteger
a integridade visual da marca.

2X

A minimum clear space around de symbol-logo should
not contain any other graphic elements such as text,
icons or pictures in order to protect their visual integrity.
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Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Dimensões Mínimas | Minimum Sizes - Impressão | Printing Media

16 mm

As medidas definidas estabelecem os limites mínimos de redução
do símbolo-logótipo com o objectivo de assegurar a percepção
correcta e constante das características visuais da marca impressa.
As mesmas dimensões mínimas aplicam-se às correspondentes
versões monocromáticas.

27 mm

The defining minimum sizes ensures the visual quality
of the symbol-logo in printing media.
The same minimum sizes are also applied
to the monochromatic sets.
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Dimensões Mínimas | Minimum Sizes - Meios Digitais | Digital Media

88 px - 72dpi
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As medidas definidas estabelecem os limites mínimos de redução
do símbolo-logótipo com o objectivo de assegurar a percepção
correcta e constante das características visuais da marca nos meios
digitais. As mesmas dimensões mínimas aplicam-se às correspondentes
versões monocromáticas.

133 px - 72dpi

The defining minimum sizes ensures the visual quality
of the symbol-logo in digital media.
The same minimum sizes are also applied
to the monochromatic sets.
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Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Simbolo-logótipo Versões Secundárias | Secondary Symbol-logo Sets

Destinado a inserções horizontais, tais como cabeçalhos e rodapés.
Suitable for horizontal inserts like headers and footers.
artwork file | 1-003.eps

A utilização de qualquer versão secundária do símbolo-logótipo
não requer necessariamente a presença da versão principal
no mesmo suporte de comunicação. Ainda assim, é desejável
que, no contexto geral, seja percebida como uma representação
secundária da marca.

The secondary symbol-logo sets, can be used individually without
the presence of the main symbol-logo set. Even so, in the whole
context, they must be always understood as a complementary
representation of the main symbol-logo set.
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Simbolo-logótipo Versões Secundárias | Secondary Symbol-logo Sets

Destinado a reproduções de grande formato e quando
é necessária uma presença do símbolo com mais impacto.
Suitable for large format reproductions and when
a stronger impact of the symbol is needed.
artwork file | 1-004.eps
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A utilização de qualquer versão secundária do símbolo-logótipo
não requer necessariamente a presença da versão principal
no mesmo suporte de comunicação. Ainda assim, é desejável
que, no contexto geral, seja percebida como uma representação
secundária da marca.

The secondary symbol-logo sets, can be used individually without
the presence of the main symbol-logo set. Even so, in the whole
context, they must be always understood as a complementary
representation of the main symbol-logo set.

< Índice | Index

Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Simbolo-logótipo Versões Secundárias a Negativo | Negative Secondary Symbol-logo Sets

artwork file | 1-005.eps

A utilização de qualquer versão secundária do símbolo-logótipo
não requer necessariamente a presença da versão principal
no mesmo suporte de comunicação. Ainda assim, é desejável
que, no contexto geral, seja percebida como uma representação
secundária da marca.

The secondary symbol-logo sets, can be used individually without
the presence of the main symbol-logo set. Even so, in the whole
context, they must be always understood as a complementary
representation of the main symbol-logo set.
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Referências Cromáticas - Versões a Cores | Color References - Color Version

CMYK

12

RGB

C: 0%

M: 100% Y: 100% K: 0%

R: 255

G: 0

C: 0%

M: 0%

B: 0

Pantone® Coated

Pantone® Uncoated

Red 032 C

Red 032 U

Y: 0%

K: 30%

R: 179

G: 179 B: 179

Cool Gray 5 C

Cool Gray 5 U

C: 80% M: 30%

Y: 0%

K: 0%

R: 47

G: 126 B: 194

300 C

3005 U

C: 0%

M: 0%

Y: 0%

K: 50%

R: 127

G: 127 B: 127

Cool Gray 8 C

Cool Gray 8 U

C: 0%

M: 0%

Y: 0%

K: 70%

R: 51

G: 51

B: 51

Cool Gray 11 C

Cool Gray 11 U

C: 0%

M: 0%

Y: 0%

K: 100%

R: 0

G: 0

B: 0

Process Black C

Process Black U

A reprodução da marca a cores é especificada de acordo com
as referências cromáticas standard internacionalmente reconhecidas:
o processo a quatro cores CMYK, cores Pantone® e sistema
de estampagem a quente, para impressão; processo a três cores RGB
para reprodução digital de projecção ou emissão luminosa.

The reproduction of the brand in full color is specified
according to the internationally recognized standard color systems:
The four-color process CMYK, Pantone® color reference
and hot stamping, for printing; the three-color process RGB
for digital/lighting reproduction.
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Referências Cromáticas - Versão Monocromática | Color References - Monochromatic Version

artwork file | 1-006.eps

artwork file | 1-007.eps

MEIOS TONS / COR ESCURA | HALFTONES / DARK COLOR
SÍMBOLO | SYMBOL

50%

LOGÓTIPO | LOGO

30%

70%

70%

50%

33

< Índice | Index

Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Referências Cromáticas - Versão Monocromática a Negativo | Color References - Negative Monochromatic Version

artwork file | 1-008.eps

artwork file | 1-009.eps

CMYK

PANTONE

K: 100%

34

®

Process Black / ou outra cor escura or other dark color

< Índice | Index

Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Referências Cromáticas - Versão Institucional (Prata) | Color References - Institucional Version (Silver)

artwork file | 1-010.eps

artwork file | 1-011.eps

PANTONE METALLICS

877 C / U

®

ESTAMPAGEM A QUENTE / HOTSTAMPING

Prata mate / Matte silver
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Fundos de Cor | Colored Backgrounds

artwork file | 1-015.eps
artwork file | 1-012.eps

artwork file | 1-014.eps
artwork file | 1-013.eps
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O símbolo-logótipo nunca pode ser usado sobre fundos de cor diferentes
dos estabelecidos nas versões principais e secundárias: fundo branco
ou preto. A liberdade cromática aplicada a fundos é viável apenas
se o símbolo-logótipo aparecer dentro de uma caixa gráfica de cor branca
ou preta. O formato e proporções desta caixa são os mesmos definidos
na página 5 - Espaço Mínimo de Protecção do símbolo-logótipo.

The symbol-logo must never be placed over a colored background
different from those specified in the main and secondary symbollogo sets: white or black. Even so, a wide range of background colors
is permitted, since the symbol-logo is placed inside a white or black
graphic box. This box has exactly the same shape and proportions
defined in page 5 - Clear Minimum Space.

< Índice | Index

Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Fundos Fotográficos | Photographic Backgrounds

artwork file | 1-012.eps

artwork file | 1-008.eps

artwork file | 1-014.eps

artwork file | 1-013.eps

artwork file | 1-016.eps

artwork file | 1-015.eps

A norma para fundos de cor aplica-se também aos fundos fotográficos;
O símbolo-logótipo não pode ser usado sobre fundos fotográficos excepto
se aparecer dentro de uma caixa gráfica.
O formato e proporções desta caixa, que pode ser branca ou preta,
são precisamente os mesmos definidos na página 5 - Espaço Mínimo de Protecção
do símbolo-logótipo. Como alternativa, o símbolo-logótipo pode ser usado
sem a caixa gráfica desde que aplicado a uma só cor, branco
ou preto, consoante o contraste com o fundo mais favorável à sua leitura.

The same rule of the colored backgrounds is applied to the photographic
backgrounds.
The symbol-logo should never be placed over a photographic background
without being inside a white or black graphic box that has exactly the same
shape and proportions defined in page 5 - Clear Minimum Space. In alternative
way, the symbol-logo can be used without the graphic box since in full white
or black depending on the contrast with the background that assures
more visibility.
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Tipografia | Typeface

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
(Frutiger Roman)

Frutiger Light / Frutiger Light
Frutiger Roman / Frutiger Roman
Frutiger Bold / Frutiger Bold
Frutiger Black / Frutiger Black
Frutiger Ultra Black

Frutiger foi a tipografia usada na construção do logótipo aicep Capital Global.
É também, nas suas diferentes famílias, a tipografia adoptada para toda
a Identidade Visual aicep Capital Global. Deste modo, é obrigatório o seu uso
exclusivo em toda a comunicação institucional e promocional da marca.
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Global
Frutiger is the typeface of the aicep Capital Global logo.
This typeface and its family is also a fundamental part of the Visual Identity
of aicep Capital Global. Therefore its use is required in all institutional
and promotional branding communications.

Normas Gráficas do Símbolo e Logótipo aicep Global Parques
aicep Global Parques Symbol and Logo Graphic Guidelines
Capítulo 2B | Chapter 2B

Introdução | Introduction

Normas Gráficas
Este manual fornece os elementos standard
da Identidade Visual aicep Global Parques, bem como,
as respectivas normas para a sua correcta utilização
e reprodução. Perante a eventualidade de situações
específicas que não estejam contempladas neste manual,
deve ser consultado o Departamento de Branding
Management da aicep Global Parques.
Graphic Guidelines
This manual provides the standard elements and
principles that guide the proper use and/or reproduction
of the aicep Global Parques visual identity.
The Department of Branding Management
of aicep Global Parques must be consulted
every time that a specific situation
not foreseen in this manual may occur.

Departamento de Branding Management
Department of Branding Management
joana.neto@globalparques.pt
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Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Símbolo-logótipo Versão Principal | Main Symbol-logo Sets
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aicep Global Parques é a marca da AICEP - Gestão de Áreas Empresariais
e Serviços, S.A..

aicep Global Parques is the brand of AICEP - Gestão de Áreas Empresariais
e Serviços, S.A..

O símbolo-logótipo, versão principal, constitui o elemento
mais distintivo da marca em todas as suas acções de comunicação,
publicidade, sinalização e merchandising.

The symbol-logo must be used as the most distinctive visual element
in every communication, advertisement, signing and merchandise
signed by this brand.
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Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Espaço Mínimo de Protecção | Clear Minimum Space

2X

X
2X

2X

O espaço mínimo de protecção corresponde
à margem em torno do símbolo-logótipo,
dentro da qual não é permitida a inscrição de texto
ou imagem. Este espaço tem a finalidade de proteger
a integridade visual da marca.

2X

A minimum clear space around de symbol-logo should
not contain any other graphic elements such as text,
icons or pictures in order to protect their visual integrity.
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O espaço mínimo de protecção corresponde
à margem em torno do símbolo-logótipo,
dentro da qual não é permitida a inscrição de texto
ou imagem. Este espaço tem a finalidade de proteger
a integridade visual da marca.

2X

A minimum clear space around de symbol-logo should
not contain any other graphic elements such as text,
icons or pictures in order to protect their visual integrity.
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Dimensões Mínimas | Minimum Sizes - Impressão | Printing Media

16 mm

As medidas definidas estabelecem os limites mínimos de redução
do símbolo-logótipo com o objectivo de assegurar a percepção
correcta e constante das características visuais da marca impressa.
As mesmas dimensões mínimas aplicam-se às correspondentes
versões monocromáticas.

27 mm

The defining minimum sizes ensures the visual quality
of the symbol-logo in printing media.
The same minimum sizes are also applied
to the monochromatic sets.
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Dimensões Mínimas | Minimum Sizes - Meios Digitais | Digital Media

88 px - 72dpi
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As medidas definidas estabelecem os limites mínimos de redução
do símbolo-logótipo com o objectivo de assegurar a percepção
correcta e constante das características visuais da marca nos meios
digitais. As mesmas dimensões mínimas aplicam-se às correspondentes
versões monocromáticas.

133 px - 72dpi

The defining minimum sizes ensures the visual quality
of the symbol-logo in digital media.
The same minimum sizes are also applied
to the monochromatic sets.
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Simbolo-logótipo Versões Secundárias | Secondary Symbol-logo Sets

Destinado a inserções horizontais, tais como cabeçalhos e rodapés.
Suitable for horizontal inserts like headers and footers.
artwork file | 1-003.eps
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A utilização de qualquer versão secundária do símbolo-logótipo
não requer necessariamente a presença da versão principal
no mesmo suporte de comunicação. Ainda assim, é desejável
que, no contexto geral, seja percebida como uma representação
secundária da marca.

The secondary symbol-logo sets, can be used individually without
the presence of the main symbol-logo set. Even so, in the whole
context, they must be always understood as a complementary
representation of the main symbol-logo set.
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Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Simbolo-logótipo Versões Secundárias | Secondary Symbol-logo Sets

Destinado a reproduções de grande formato e quando
é necessária uma presença do símbolo com mais impacto.
Suitable for large format reproductions and when
a stronger impact of the symbol is needed.
artwork file | 1-004.eps

A utilização de qualquer versão secundária do símbolo-logótipo
não requer necessariamente a presença da versão principal
no mesmo suporte de comunicação. Ainda assim, é desejável
que, no contexto geral, seja percebida como uma representação
secundária da marca.

The secondary symbol-logo sets, can be used individually without
the presence of the main symbol-logo set. Even so, in the whole
context, they must be always understood as a complementary
representation of the main symbol-logo set.
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Simbolo-logótipo Versões Secundárias a Negativo | Negative Secondary Symbol-logo Sets
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A utilização de qualquer versão secundária do símbolo-logótipo
não requer necessariamente a presença da versão principal
no mesmo suporte de comunicação. Ainda assim, é desejável
que, no contexto geral, seja percebida como uma representação
secundária da marca.

The secondary symbol-logo sets, can be used individually without
the presence of the main symbol-logo set. Even so, in the whole
context, they must be always understood as a complementary
representation of the main symbol-logo set.
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Referências Cromáticas - Versões a Cores | Color References - Color Version

CMYK

50

RGB

Pantone® Coated

Pantone® Uncoated

C: 50% M: 0%

Y: 100% K: 0%

R: 127

G: 195 B: 28

368 C

375 U

C: 80% M: 30%

Y: 0%

K: 0%

R: 47

G: 126 B: 194

300 C

3005 U

C: 0%

M: 0%

Y: 0%

K: 50%

R: 127

G: 127 B: 127

Cool Gray 8 C

Cool Gray 8 U

C: 0%

M: 0%

Y: 0%

K: 70%

R: 51

G: 51

B: 51

Cool Gray 11 C

Cool Gray 11 U

C: 0%

M: 0%

Y: 0%

K: 100%

R: 0

G: 0

B: 0

Process Black C

Process Black U

A reprodução da marca a cores é especificada de acordo com
as referências cromáticas standard internacionalmente reconhecidas:
o processo a quatro cores CMYK, cores Pantone® e sistema
de estampagem a quente, para impressão; processo a três cores RGB
para reprodução digital de projecção ou emissão luminosa.

The reproduction of the brand in full color is specified
according to the internationally recognized standard color systems:
The four-color process CMYK, Pantone® color reference
and hot stamping, for printing; the three-color process RGB
for digital/lighting reproduction.
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Referências Cromáticas - Versão Monocromática | Color References - Monochromatic Version
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MEIOS TONS / COR ESCURA | HALFTONES / DARK COLOR
SÍMBOLO | SYMBOL

50%

LOGÓTIPO | LOGO

30%

70%

70%

50%

51

< Índice | Index

Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Referências Cromáticas - Versão Monocromática a Negativo | Color References - Negative Monochromatic Version
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artwork file | 1-009.eps

CMYK

PANTONE

K: 100%

14

®

Process Black / ou outra cor escura or other dark color
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Referências Cromáticas - Versão Institucional (Prata) | Color References - Institucional Version (Silver)
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PANTONE METALLICS

877 C / U

®

ESTAMPAGEM A QUENTE / HOTSTAMPING

Prata mate / Matte silver
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O símbolo-logótipo nunca pode ser usado sobre fundos de cor diferentes
dos estabelecidos nas versões principais e secundárias: fundo branco
ou preto. A liberdade cromática aplicada a fundos é viável apenas
se o símbolo-logótipo aparecer dentro de uma caixa gráfica de cor branca
ou preta. O formato e proporções desta caixa são os mesmos definidos
na página 5 - Espaço Mínimo de Protecção do símbolo-logótipo.

The symbol-logo must never be placed over a colored background
different from those specified in the main and secondary symbollogo sets: white or black. Even so, a wide range of background colors
is permitted, since the symbol-logo is placed inside a white or black
graphic box. This box has exactly the same shape and proportions
defined in page 5 - Clear Minimum Space.
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Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Fundos Fotográficos | Photographic Backgrounds
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A norma para fundos de cor aplica-se também aos fundos fotográficos;
O símbolo-logótipo não pode ser usado sobre fundos fotográficos excepto
se aparecer dentro de uma caixa gráfica.
O formato e proporções desta caixa, que pode ser branca ou preta,
são precisamente os mesmos definidos na página 5 - Espaço Mínimo de Protecção
do símbolo-logótipo. Como alternativa, o símbolo-logótipo pode ser usado
sem a caixa gráfica desde que aplicado a uma só cor, branco
ou preto, consoante o contraste com o fundo mais favorável à sua leitura.

The same rule of the colored backgrounds is applied to the photographic
backgrounds.
The symbol-logo should never be placed over a photographic background
without being inside a white or black graphic box that has exactly the same
shape and proportions defined in page 5 - Clear Minimum Space. In alternative
way, the symbol-logo can be used without the graphic box since in full white
or black depending on the contrast with the background that assures
more visibility.
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Elementos Gráficos Standard | Standard Graphic Elements

Tipografia | Typeface

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
(Frutiger Roman)

Frutiger Light / Frutiger Light
Frutiger Roman / Frutiger Roman
Frutiger Bold / Frutiger Bold
Frutiger Black / Frutiger Black
Frutiger Ultra Black

Frutiger foi a tipografia usada na construção do logótipo aicep Global Parques.
É também, nas suas diferentes famílias, a tipografia adoptada para toda
a Identidade Visual aicep Global Parques. Deste modo, é obrigatório o seu uso
exclusivo em toda a comunicação institucional e promocional da marca.
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Global
Frutiger is the typeface of the aicep Global Parques logo.
This typeface and its family is also a fundamental part of the Visual Identity
of aicep Global Parques. Therefore its use is required in all institutional
and promotional branding communications.

