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Assinatura Principal

A presente marca desenhada para o Programa Operacional Centro 2020 resulta 
do redesenho da marca usada internamente pela CCdrC para divulgar as 
primeiras iniciativas deste Programa. Esta garante uma maior legibilidade 
e uma melhor reprodutibilidade nos diferentes suportes. 
O tipo de letra escolhida para o logótipo é a Flama, desenhada por Mário 
Feliciano, tipógrafo português. Esta fonte pertence a uma vasta família 
tipográfica de grande diversidade de pesos e larguras. Na designação “Centro” 
é usada a Flama Condensed Medium. Nos algarismos "2020" é usada a Flama 
Black.
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Assinaturas Complementares

AssinAturA verticAl

AssinAturA horizontAl

Estão contempladas duas assinaturas alternativas, a versão vertical e a versão 
horizontal que permitem uma melhor aplicação da marca, caso a caso.
Aconselha-se o uso da assinaturas complementares para escalas muito reduzidas, 
uma vez, que a escala dos algarismos "2020" aproxima-se da palavra "Centro".
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Versão Monocromática

A versão monocromática deve ser aplicada na marca sempre que não seja possível  
a sua reprodução nas cores originais. Nestas circunstâncias deve ser usada a versão 
a preto, ou em alternativa, uma das cores em uso. A marca monocromática  
é sempre aplicada em alto contraste, não há escalas de cinza.



Versão a Negativo 
(Alto Contraste)  

As assinaturas quando aplicadas sobre as cores institucionais  ou outras cores que 
não favorecem a sua legibilidade, devem ser reproduzidas na sua versão a negativo 
em alto contraste (aberta a branco).
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Versão a Negativo com Cor

As assinaturas quando aplicadas sobre fundos escuros onde é possível usar as cores 
intitucionais sem perder a legibilidade, devem ser reproduzidas na sua versão  
a negativo na designação "Centro" e a cores nos quadradros dos algarismos 2020.
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Margens de Segurança 
e Dimensões Mínimas 

As margens de segurança e as dimensões mínimas indicadas devem ser respeitadas 
de forma a garantir a legibilidade da marca.
Aconselha-se o uso das assinaturas complementares para escalas muito reduzidas.
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Codificação Cromática

Black c

0c  0M  0Y  100K

0 r  0 G 0 B

#000000

9011 (negro grafite)

070

2228 c

92c  0M  34Y  0K

0 r  165 G 189 B

#00A5BD

5018 (azul turquesa)

066

PAntone

cMYK

rGB

heX 

rAl

vinil orAcAl

Black c 2228 c

7549 c 173 c

370 c
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7549 c

0c  22M  100Y  2K

255 r  181 G 0 B

#DeB408

1003 

(amarelo sinalização)

019

370 c

62c  0M 100Y  25K

101 r  141 G 27 B

#658D1B

6018 (verde amarelo)

064

173 c

0c  82M  94Y 8K

207 r 69 G 32 B

#cF4520

2009 (laranja trafego)

034

PANtONE – Sistema de cor para impressão em cores diretas
CMYK – Sistema de cor para impressão em off-set em quadricromia
rGB – Sistema de cor indicado para meios digitais
HExAdECiMAl – Standart de cor para internet
rAl – referência de cor para tintas e lacados
ViNil OrACAl – referência de cor para vinil da marca Oracal
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Aplicação sobre Fundos 
Fotográficos

Sobre fotografia deverá aplicar-se a versão da marca que obtenha com o fundo  
o maior contraste e legibilidade possível.
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Sobre fundos de cor deverá aplicar-se a versão da marca que obtenha com 
o fundo o maior contraste e legibilidade possível.

Aplicação sobre Fundos de Cor
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Aplicação em Conjunto 
com outras marcas

O conjunto das diferentes marcas deve ficar equilibrado na sua proporção.
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Aplicações incorretas

A má aplicação da marca prejudica a identidade do Centro 2020 , 
descaracterizando-a e fragilizando-a. É, por isso importante salientar alguns 
erros comuns que podem surgir na utilização e que devem ser evitados.

não AlterAr A orDeM relAtivA A cADA eleMento.

não conDensAr ou eXPAnDir A MArcA.

não ADulterAr A tiPoGrAFiA, Desenho ou cor DA MArcA.

não colocAr eleMentos estrAnhos à MArcA.

Programa oPeracional



Conteúdo do Manual
ASSiNAtUrA PriNCiPAl
ASSiNAtUrAS COMPlEMENtArES: Vertical e Horizontal
VErSãO MONOCrOMátiCA
VErSãO A NEGAtiVO (AltO CONtrAStE)
VErSãO A NEGAtiVO COM COr
MArGENS dE SEGUrANÇA
diMENSÕES MÍNiMAS
COdiFiCAÇãO CrOMátiCA
APliCAÇãO SOBrE FUNdOS FOtOGráFiCOS
APliCAÇãO SOBrE FUNdOS dE COr
APliCAÇãO EM CONjUNtO COM OUtrAS MArCAS
APliCAÇÕES iNCOrrEtAS


