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Versão horizontal. Única versão disponível
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tipografia

APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS

NOME

NUMERAÇÃO ASSINATURA

SÍMBOLO

Conceito da marca

Para uma boa leitura da marca AÇORES 2020 recomenda-se 
uma área exterior que tem como medida de referência o 
tamanho do zero da numeração 2020.

Margens

0,53 cm

1,7 cm

Dimensão mínima de reprodução

A marca AÇORES 2020 não deve ser reproduzida com um 
tamanho inferior a 0,53 cm altura e a 1,7 cm largura. Na 
dimensão mínima deve-se retirar a assinatura da marca, para 
uma melhor leitura.

O tipo de letra utilizado na marca AÇORES 2020 faz parte da 
identidade visual da marca e deve ser sempre respeitado.

Os caracteres não deverão ser expandidos, condensados ou 
alterados.

Deverá ser utilizada, sempre que possível, a versão a cores da 
marca AÇORES 2020, aplicada em fundo branco.

Quando não for possível utilizar a versão a cores da marca 
AÇORES 2020 deverão ser utilizadas as versões monocromáti-
cas. Estas versões só devem ser utilizadas quando existirem 
limitações no uso de cor ou quando a técnica de reprodução 
apresentar baixa qualidade.

A marca AÇORES 2020 não deve ser redesenhada ou adaptada 
em qualquer circunstância.

Pantone 646 C
R:78 G:138 B:190
C:65% M:30% Y:0% K:11%

Pantone Black

Monocromático  em 
negativo

Pantone 647 C
R:0 G:85 B:149
C:100% M:56% Y:0% K:23%

A marca AÇORES 2020 deverá manter a sua integridade com o máximo de 
contraste possível.

Quando não for possível o máximo de contraste possível, sugere-se a 
utilização de uma barra branca no rodapé com a barra de assinatura 
AÇORES 2020.

Distorção da 
marca 
AÇORES 2020

X Marca AÇORES 
2020 sem 
numeração e 
assinatura

X Marca AÇORES 
2020 em fundo 
com constraste 
insuficiente

X

Utilização incorreta da marca
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