
MANUAL DE NORMAS
VISIT REGIÕES



REGRAS / RULES

As regras apresentadas neste 
manual de normas devem ser 
replicadas para os logotipos 
das restantes regiões.

The rules presented in this brand 
book should be the same for the 
logos from other regions.



LOGOTIPO VERSÃO ALGARVE
positivo 4 cores

Esta é a versão principal 
à qual deve ser dada 
primazia.

ALGARVE VERSION
positive 4 colors

This is the main version, 
which should always be 
prioritised..



VERSÃO ALGARVE
negativo 4 cores

LOGOTIPO

Esta versão deve apenas ser
utilizada quando a versão
principal não tiver leitura.

ALGARVE VERSION
negative 4 colors

This version should only be 
used when the main version 
has no legibility.



VERSÃO ALGARVE
monocromátio
fundo preto

LOGOTIPO

Sempre que possível,
é recomendada a utilização
da marca na sua versão
principal a cores.

No entanto, algumas 
técnicas de reprodução 
ou aplicações podem 
requerer outras versões
da marca.

ALGARVE VERSION
monochrome black
Whenever possible, it is 
recommended to use the 
brand in its main version 
(in colour). However, some 
reproduction or application 
techniques may require 
other versions of the brand.



LOGOTIPO VERSÃO ALGARVE
monocromátio
fundo branco

Sempre que possível,
é recomendada a utilização
da marca na sua versão
principal a cores.

No entanto, algumas 
técnicas de reprodução 
ou aplicações podem 
requerer outras versões
da marca.

ALGARVE VERSION
monochrome
Whenever possible, it is 
recommended to use the 
brand in its main version 
(in colour). However, some 
reproduction or application 
techniques may require 
other versions of the brand.



X=

VERSÃO ALGARVE

Para garantir a visibilidade
e boa leitura, as marcas
necessitam de respirar,
isto é, ter espaço à sua volta.

ALGARVE VERSION

To ensure visibility and good 
readability, logos need to 
breathe, that is, they need 
space around them.

ÁREA DE PROTEÇÃO



3 CM 200 PX

VERSÃO ALGARVE

Há um limite a partir do qual
a marca perde a sua leitura
e visibilidade. É fundamental
estabelecer as medidas
mínimas com que as marcas
podem ser reproduzidas.

ALGARVE VERSION

To ensure visibility and good 
eadability, logos need to 
breathe, that is, they need 
space around them.

TAMANHOS MÍNIMOS



CMYK  0 30 100 0
RGB 250 178 11
PANTONE* 123 C/U

CMYK  100 0 100 0 
RGB 0 166 80
Pantone*  354 C/U

CMYK  0 100 100 0
RGB 237 28 36
Pantone*  485 C/U

CMYK  100 20 0 0
RGB 9 148 220
Pantone*  299 C/U

CMYK  0 0 0 100 
RGB 0 0 0 
Pantone* process
black C/U

A paleta de cores da marca
é um elemento importante
e expressivo do seu sistema
de identidade.
As cores da marca devem ser
sempre respeitadas segundo
as normas descritas neste
manual.
Para aplicações que não
sejam impressas deve ser
consideradas como 
referências cores Pantone®.

The brand colour palette is an 
important and expressive 
element of its identity system.
Brand colours must always be 
observed according to the 
standards described in this 
manual. For non-printing 
applications, Pantone® colour 
references should be considered.

CORES

* Pantones aproximados

* Pantone approximate references



OBRIGADO




