
MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS



Este manual tem como objectivo fornecer um conjunto de 

regras e recomendações que garantem uma aplicação cor-

reta da marca Aromáticas de Palma. 

Todas as aplicações da marca devem ser realizadas de 

acordo com as referências e as características apresenta-

das neste manual. 

É indispensável a colaboração de todos no cumprimento e 

aplicação destas normas de modo a assegurar uma identi-

dade visual coerente e uniforme.

Sabemos que podemos contar consigo. Obrigado. 



A marca é um activo muito importante, assim é crucial que seja aplicada sempre de forma consciente. 

A marca não deve ser redesenhada ou adaptada em qualquer circunstância. 

A marca deve ser sempre reproduzida a partir de artes finais originais de alta qualidade.  
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Para garantir a legibilidade da marca foram definidas dimensões mínimas para a sua reprodução. 
Estes limites foram calculados considerando as características da marca e os suportes típicos de 

reprodução (material impresso e visualização em ecrã). 
As reduções são obrigatoriamente proporcionais nas suas dimensões! 
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33 mm/ 260px



As cores institucionais fazem parte do património da marca e devem ter sempre e em qualquer circunstância os 
valores indicados. A reprodução da marca a cores é especificada de acordo com as referências cromáticas standard 

internacionalmente reconhecidas: o processo a quatro cores CMYK e cores Pantone®, para impressão; processo a 
três cores RGB para reprodução digital de projecção ou emissão luminosa. 

Universo Cromático

Pantone: 3165U
CMYK: 100.30.32.66
RGB: 0.60.76
Web: #003C4C
RAL ! 5020 (Ocean Blue)
Vinil Oracal: 595 (Blue green)

Pantone: 8642C
CMYK: 16.32.95.20
RGB: 172.139.26
WEB: #ac8b1a
RAL 1005 (Honey yellow)
Hot Foil. Kurz 232 Foil
Vinil Oracal: 930 - Gold l
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Monocromia - Positivo / Negativo
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Fundos de Cor

Comportamento Cromático

O comportamento cromático da marca deverá ter como base o maior contraste com a cor do fundo, 
salvaguardando sempre a melhor leitura da marca. Estes exemplos deverão servir de guia, por forma 

a que a visibilidade da marca seja preservada. 
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Tipografia

A tipografia oficial faz parte da identidade, e deve ser sempre respeitada para que todo o material de 
comunicação seja coerente. Na comunicação externa - estacionário, site, publicidade, publicações, entre 

outros – utilizar a tipografia Pluto ou Gotham nos seus mais variados estilos. Em textos complementares, cujo 
destinatário possa não possuir a tipografia principal, é recomendada a utilização da fonte Calibri.

Orator MN
0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Pluto Regular

0123456789 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Gotham Book
0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Learning Curve Bold
0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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