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MANUAL DE
NORMAS GRÁFICAS

Este manual contém as regras básicas de utilização dos elementos fundamentais de design da marca 
Quitérios e o modo como eles se aplicam.

Seguir as linhas de orientação de�nidas neste documento é garantia de uma apresentação consistente 
da marca Quitérios.
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LOGÓTIPO
INSTITUCIONAL



VERSÕES
DA MARCA

Existem duas versões da marca Quitérios. Estas versões pretendem 
torná-la num objecto mais versátil e que responda com maior e�cácia às 
diferentes situações de utilização.

VERSÃO VERTICAL VERSÃO HORIZONTAL

Download disponível em Suportes Grá�cos

https://www.quiterios.com/pt/documentacao


MARGEM
DE SEGURANÇA

Para preservar a boa leitura do logótipo, foi de�nida uma área de 
segurança à sua volta. Esta área tem como referência a medida “x”, que 
corresponde à altura do nome “Quitérios”. 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 
in�uenciar a sua leitura e visibilidade. Sempre que possível, a margem 
deve ser aumentada.
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DIMENSÃO
MÍNIMA

Para garantir a leitura da marca Quitérios em offset / impressão 
digital e ecrã, devem ser respeitadas as dimensões minímas 
estudadas para as várias versões.
Para a sua reprodução em escalas variadas, recomenda-se que o 
logótipo não seja reproduzido em tamanho inferior a 20mm.
No caso de aplicações do logótipo em merchandising de pequena 
dimensão (canetas, �tas, entre outros), deve analisar-se 
pontualmente.

A COR

As cores da marca Quitérios devem ser �elmente utilizadas, para 
isso apresentamos os diferentes códigos de cor para a sua 
utilização.

20mm 20mm

Pantone 7739
C›80 M›6 Y›98 K›0
R›32 G›160 B›60
#589D3E

Pantone Black
C›0 M›0 Y›0 K›100
R›0 G›0 B›0
#000000

Pantone 431
C›60 M›45 Y›37 K›28
R›96 G›103 B›111
#60676F

Utilizada em suportes diversos para
composição de layout



VERSÕES

O logótipo tem três versões o�ciais: a cores, a cores com 
contorno e monocromático. Para reforçar o peso e a visibilidade 
da marca Quitérios, deve ser aplicada, sempre que possível, a 
versão a cores.
Na impossibilidade de reproduzir o logótipo a cores, existem as 
versões a preto e branco e monocromática.
Estas só devem ser aplicadas quando existam limitações no uso 
de cor, ou quando a técnica de reprodução o exija, 
salvaguardando sempre a melhor leitura do logótipo.

FUNDOS
DE COR

As cores de fundo preferenciais para a marca Quitérios, são o 
branco e o cinza claro.
O principio básico é manter a integridade cromática com o 
máximo de contraste possível entre o logótipo e a cor de fundo.
Estes exemplos deverão servir de guia, por forma a que a 
visibilidade do logótipo seja preservada.

FUNDOS CLAROS FUNDOS MÉDIOS FUNDOS ESCUROS



FUNDOS
FOTOGRÁFICOS

Sempre que se tenha que reproduzir o logótipo sobre fundos 
fotográ�cos, a sua colocação deve recair sobre as áreas da 
imagem que possibilitem uma boa leitura.

UTILIZAÇÕES
INCORRETAS

É muito importante que a marca Quitérios mantenha a sua 
integridade em qualquer suporte utilizado.
Por isso, representam-se aqui alguns alertas para as 
incorreções mais frequentes.
Este enunciado não pretende abranger todas as possibilidades 
de má utilização.
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