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APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS

Sobre fundo azul-celeste, doze estrelas douradas definem um 
círculo, que representa a união dos povos da Europa.

Descrição Simbólica Se não houver alternativa a um fundo de cor, deve ser 
acrescentada uma margem branca à volta do retângulo, com 
uma espessura igual a 1/25 da sua altura.

Sobre fundo azul-marinho, um círculo definido por doze 
estrelas douradas de cinco raios, cujas pontas não se tocam.

Descrição Heráldica

O emblema tem a forma de uma bandeira retangular de cor 
azul, cujo comprimento é uma vez e meia superior à altura. 
Doze estrelas douradas, colocadas a intervalos regulares, 
formam uma circunferência invisível, cujo centro é o ponto 
de intersecção das diagonais do retângulo. O raio da 
circunferência é igual a um terço da altura do retângulo. 
Cada estrela tem cinco pontas, situadas numa circunferência 
invisível de raio igual a 1/18 da altura do retângulo. Todas as 
estrelas estão ao alto, ou seja, com uma ponta na vertical e 
duas pontas numa reta perpendicular à haste. Na circunferên-
cia, as estrelas são dispostas na posição das horas no mostra-
dor de um relógio. O seu número é invariável.

Descrição Geométrica

A bandeira deve ser apresentada a cores nos sítios web e em 
todos os outros meios de comunicação. A versão 
monocromática só pode ser utilizada em casos justificados.

SUPERFÍCIE DO RETÂNGULO
Pantone Reflex Blue
R:0 G:51 B:153
hexadecimal: 003399

ESTRELAS
Pantone Yellow
R:255 G:204 B:0
hexadecimal: FFCC00

Utilização incorreta

Referência aos fundos

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional

UNIÃO EUROPEIA

Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

Quando se recorre ao processo de impressão a quatro cores, 
é necessário obter as duas cores normalizadas a partir das 
quatro cores da quadricromia.

O Pantone Yellow é obtido utilizando 100 % de Process Yellow.

O Pantone Reflex Blue é obtido misturando 100 % de Process 
Cyan com 80 % de Process Magenta.

Reprodução em Quadricromia

Se se utilizar o preto, o contorno do retângulo deve ficar a 
preto e as estrelas a preto sobre fundo branco.

Se se utilizar o azul (Reflex Blue), este deve ser utilizado a 
100 %, com as estrelas reproduzidas a branco, em negativo.

Reprodução em Monocromia

O emblema está invertido. Má orientação das estrelas Má colocação das estrelas no 
círculo: as estrelas devem 
estar dispostas como as horas 
no mostrador de um relógio.

No caso de uma operação cofinanciada por mais que um fundo, a referência aos fundos 
deverá ser substituída por Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.
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