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Manual da Marca

A finalidade deste manual é promover e garantir

a aplicação coerente e consistente da identidade 

visual da marca Alto Alentejo | PIAAC.
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A utilização da flor Esteva 
servirá de simbolo para 

representar a Comunidade 
Intermunicipal do Alto 

Alentejo (CIMAA) 

Logotipo composto 
pelo nome Alto 
Alentejo PIAAC

Símbolo

Versão principal do logotipo

Área de proteção 

Dimensões mínimas

30 mm  113 px

Não é permitida a interferência de nenhum elemento 
gráfico, imagem ou texto -  desta margem (A) para dentro.
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TIPOGRAFIA
O tipo de letra utilizado: Raleway

Raleway EXTRABOLD

Raleway MEDIUM

Raleway EXTRABOLD

Em casos em que a aplicação em cor não seja 

possível, pode optar-se por:  a versão a preto 

deve ser aplicada sobre fundos claros e a versão 

a branco sobre fundos escuros. 

Versão monocromática

CORES PRINCIPAIS

C: 13 M: 19 Y: 100 K: 0

R: 228 G: 195 B: 33

Hex: E4C321

C: 56 M: 73 Y: 73 K: 80

R: 41 G: 20 B: 13

Hex: 2914OD

C: 36 M: 96 Y: 70 K: 53

R: 97 G: 16 B: 36

Hex: 611024
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Outras aplicações

A marca apresentada irá ser utilizada, de forma transversal, em todos os elementos de 

disseminação do projeto, tradicionais e digitais, tal como descrito de seguida. 

A imagem gráfica criada será usada, não apenas nos Relatórios e Powerpoints do projeto, 

como também nos materiais comunicacionais a que se recorrerá nas ações de capacitação e 

sensibilização. É de salientar o uso da imagem gráfica nas brochuras, posters, no website e 

redes sociais do projeto. Nestes meios de comunicação, para além da adoção da identidade 

visual da marca, dar-se-á prioridade ao uso de uma linguagem acessível e apelativa, com 

recurso a vários gráficos e imagens. 

Documento word para o relatório: “Plano 

Intermunicipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas do Alto Alentejo”

Apresentação Powerpoint para o: “Plano 

Intermunicipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas do Alto Alentejo”
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Será elaborada uma newsletter eletrónica trimestral, que será disponibilizada no endereço 

online e enviada a todos aqueles que indiquem o seu interesse em receber informação 

atualizada sobre o projeto. A newsletter irá adotar a identidade visual da marca, e inclui padrões 

gráficos elevados, envolvendo textos breves e ilustrações ou fotografias de acompanhamento. 

Já do ponto de vista dos conteúdos, deverá incluir notícias acerca das atividades dos projetos 

e ações de comunicação e sensibilização realizadas, juntamente com os principais resultados 

alcançados.

Assinala-se por fim, que se prevê a realização de um conjunto alargado de eventos públicos 

(seminários, workshops) que se constituirão per si como espaços privilegiados para a 

disseminação e promoção do envolvimento da população e para a sua mobilização em torno 

do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Alto Alentejo (PIAAC-AA), 

representando uma ferramenta importante de comunicação dos resultados do projeto. Em 

particular, é de referir que se prevê a realização de pelo menos um workshop em cada 

Município da CIM, permitindo uma cobertura territorial e populacional alargada.

Cartaz para a sessão de lançamento do Plano 
Intermunicipal de Adaptação às  Alterações 

Climáticas do Alto Alentejo”
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