
MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS



INTRODUÇÃO

Este manual foi elaborado no sentido de definir, orientar e normalizar a utilização   
da imagem gráfica comemorativa dos 160 anos. Pretende ser um instrumento 
prático de trabalho, fornecendo a informação relevante para a reprodução em 
diversos formatos ou suportes. O objectivo é garantir a coerência global, de modo 
a que a imagem não perca legibilidade, clareza, unidade ou força; onde o conjunto 
dos seus elementos, sejam eles de cor, tipografia ou composição, concorram para    
a construção de uma identidade coesa e coerente.

>>  Condições gerais de uso:
O presente manual aplicar-se-á na utilização por todas as entidades e 
parceiros devidamente autorizados a divulgarem o logotipo nos seus 
suportes de comunicação. 

>>  Utilização incorrecta ou abusiva:
No caso do uso do logotipo de forma não autorizada, incorrecta e/ou 
abusiva, a Embaixada reserva-se o direito de exigir a retirada imediata       
de todos os documentos onde isso se verifique.

Para assinalar a amizade e longevidade das relações 
diplomáticas bilaterais, entre o Japão e Portugal, 
a Embaixada do Japão em Portugal decide, em 2020, 
dar destaque à celebração dos respectivos 160 anos, 
propondo este logotipo comemorativo que identificará 
todas as iniciativas e celebrações ao longo do ano.
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COMPORTAMENTO CROMÁTICO

Este logotipo foi pensado para ser utilizado - habitualmente - a cores. 
Contudo, numa perspectiva de versatilidade - poderá ser reproduzido, 
pontualmente, em monocromático cinzento ou em baixo/alto relevo a dourado. 
Aconselha-se a utilização preferencial sobre fundo branco, mas não exclui 
fundos de cor neutra/suave; desde que se garanta o princípio de legibilidade.

MANUAL 
DE NORMAS 

GRÁFICAS

3



2c
m

S
ÍM

B
O

LO
A

ss
in

a
tu

ra

ESCALA 
E LEGIBILIDADE
DIMENSÃO MÍNIMA RECOMENDADA

Para garantir uma representação 
correta deverá manter-se uma 
margem - como referência - 
correspondente à área central 
do nº 6; entre o bloco conjunto 
e os outros elementos gráficos. 
Esta regra representa as margens 
mínimas aconselháveis, quer 
em inserção em fundo de cor 
ou em bloco de texto, sendo 
recomendada uma área superior.

MARGEM DE SEGURANÇA

Para garantir a legibilidade, recomenda-se uma utilização 
com dimensões sempre superiores a 2 cm de altura.
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CORES / REPRODUÇÃO CROMÁTICA

A cor do logotipo é um importante elemento de 
identidade visual e deve ser sempre reproduzido 
com a máxima fidelidade possível. 
Assim, na produção gráfica - digital ou analógica - a 
reprodução das cores deverá ser verificada, tentando 
encontrar, em cada superfície ou material específico, 
a sua mais fiel aproximação.
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UTILIZAÇÕES INCORRECTAS

Esticar ou encolher Alterar tipografia 
respectiva

Alterar as proporções 
entre os elementos

X

Não garantir contraste Alterar as respectivas 
cores

X X Aqui estão representados 
alguns dos erros mais frequentes, 
sem pretender ser exaustivo. 

Torna-se necessário respeitar 
sempre a integridade da marca, 
ou seja, a sua estrutura formal 
e cromática.

A alteração da estrutura da marca 
prejudica a coerência e percepção 
da identidade, comprometendo 
os seus objectivos. 

Japão & Portugal
de Relações Diplomáticas | 2020
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Exemplos de aplicação / Vários suportes

As imagens representam alguns exemplos, em variados materiais, que podem 
exemplificar a integridade e a legibilidade. Recomendam-se fundos neutros,  
preferivelmente o branco, com o logo a cores, ou na versão monocromática.
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Embaixada do Japão em Portugal
Av. da Liberdade, 245 - 6º andar
1269-033 Lisboa
Portugal

telf.: +351 21 311 05 60
e-mail: cultural@lb.mofa.go.jp
web: https://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_pt/index.html
fb: https://www.facebook.com/embaixadadojapaoemportugal/
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