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MANUAL

DE NORMAS

GRÁFICAS

ESTE MANUAL CONTÉM AS REGRAS BÁSICAS DE UTILIZAÇÃO DOS

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DE DESIGN DA MARCA EUROATLANTIC AIRWAYS

 E O MODO COMO SE APLICAM DEFORMA A DAR VIDA À MESMA.

Estes elementos básicos da identidade são as formas, cores

e tipos de letra que, quando combinados, se transformam

numa força poderosa que corporiza a identidade da marca.

Seguir as linhas de orientação definidas neste documento

é garantia de uma apresentação consistente da marca registada

euroAtlantic airways - Transportes Aéreos S.A.
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SÍMBOLO

Faz parte integrante da marca. 

Pode ser usado isoladamente.

LETTRING

Além de construir a identidade verbal, 

o lettring faz parte integrante da marca. 

Em algumas circunstância pode ser utilizado 

isoladamente, mas na mesma linha.

Para isso enviar email para joao.ribeiro@euroatlantic.pt

euro
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Elemento de cor

Comportamento Vertical

Comportamento Horizontal

SÍMBOLO
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LETTRING

Além de construir a identidade verbal, 
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Em algumas circunstância pode ser utilizado 

isoladamente, mas na mesma linha.

Para isso enviar email para joao.ribeiro@euroatlantic.pt



ELEMENTOS DA MARCA
EUROATLANTIC AIRWAYS - COMPORTAMENTOS

Este manual estabelece regras gráficas para que a identidade corporativa da euroAtlantic airways 

seja coerente e uniforme. Só desta forma é possível criar uma imagem clara e reconhecida no mercado.

A utilização da marca conforme está definida neste manual permite que haja coerência gráfica.

As normas contidas neste manual devem ser sempre respeitadas.

A marca é composta pelo lettring e o símbolo.

As relações e proporções entre os elementos da marca foram cuidadosamente 

estudados e não devem, em circunstância alguma, ser alteradas, 

qualquer que seja o tamanho da marca.

Existe apenas 1 (uma) versão da marca euroAtlantic airways 

com dois comportamentos: Vertical e Horizontal. Apenas para uso WEB 

ou sempre que seja necessário a marca ser utilizada em comportamento Horizontal.

 Estas versões pretendem torná-la num objecto mais versátil e que responda com maior eficácia 

às diferentes situações de utilização.

As referências dos símbolos ® e ™ neste Manual são apenas de registo de marca (trademarks) 

ou marcas registadas (registered trademarks) da euroAtlantic airways – Transportes Aéreos S.A. 

Não são utilizadas normalmente com a marca, salvo raras excepções, 

quando solicitado e confirmado pela euroAtlantic airways – Transportes Aéreos S.A.
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A construção da marca obedece a um registo estrutural que foi

definido por determinadas proporções entre os elementos que a compõem.  

A sua correcta aplicação passa pela garantia da colocação destes nos locais demonstrados neste item.

É uma política de equilibro que estabiliza a solidez dos dados e que garante a sua aplicação nos vários 

suportes a ela destinados.

É importante que todos os que trabalham directamente com a marca possam ser sensíveis a esta 

perspectiva, pois só através da apreensão destes encadeamentos se constrói o 

mecanismo de identidade visual. Um todo coerente e absoluto que apressa o arremesso da fidelização.

Para que não ocorram erros, as proporções da marca devem ser sempre respeitadas

rigorosamente. As figuras ilustram um exemplo das proporções que devem ser

cumpridas, não se podendo alterar a altura sem, em proporção, alterar a largura - para qualquer comportamento.

Para preservar a boa leitura do logótipo foi definida uma área de segurança à sua volta. 

Esta área tem como referência a medida “x”, que corresponde à altura do nome euroAtlantic airways.

GRELHA DE CONSTRUÇÃO 
E PROPORÇÕES DA MARCA 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

euro

X

X
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O espaço livre mínimo ilustrado aplica-se a todas as versões da marca 

e destina-se a proteger a marca de qualquer outro elemento que esteja 

próximo e possa impedir ou influenciar a sua leitura e visibilidade.

Para preservar a boa leitura, estipulamos uma área à sua volta que

não pode ser invadida por nenhum tipo de elemento gráfico. 

Esta área é de X para todas as margens - conforme imagem, 

mantendo-se também para qualquer dimensão do logotipo. Se ela a marca pode ter

uma legibilidade precária que, obviamente, mina a funcionalidade da mesma

descredibilizando o todo da imagem global da marca

ÁREA DE PROTECÇÃO 
MARGEM DE SALVAGUARDA OU SEGURANÇA
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A capacidade de redução do logotipo é definida até 

ao máximo de redução deste, sem que percamos a sua legibilidade.

Para garantir a leitura da marca em offset/impressão digital e ecrã, 

devem ser respeitadas as dimensões mínimas estudadas 

para as várias versões.

Para a sua reprodução em escalas variadas, recomenda-se

que o logótipo não seja reproduzido em tamanho inferior

a 20 mm de largura.

Não existe tamanho máximo para a utilização da marca.

DIMENSÃO MÍNIMA
DA MARCA 
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O Positivo / Negativo é uma versão de excepção e apenas pode ser usada em aplicações 

de uma só cor, segundo processos que não permitam percentagem de cor, e em relevo..

POSITIVO / NEGATIVO
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A escala de cinza é útil nos casos em que a marca é aplicada em suportes 

a preto e branco (PB) Exemplo: Jornais

Para garantir a sua leitura correcta, é importante seguir com rigor a escala ao lado definida.

ESCALA 
DE CINZA
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Process 
Blue U7457U

O comportamento da marca em fundos oficiais foi estudado / 

e testado segundo noções de percepção visual.

A «asa» - elemento principal de diferenciação da marca - é a única forma que 

se pode diferenciar, quando cair sobre um fundo que a permita destacar.

É importante que os exemplos definidos ao lado sejam seguidos como 

normas obrigatórias de modo a defender a integridade da marca.

COMPORTAMENTO
EM FUNDOS OFICIAIS

PANTONEPANTONE® PANTONEPANTONEPANTONE®®

CORES OFICIAIS

COMPLEMENTARES

PANTONE®® PANTONE®®®

PANTONE®

P283
PANTONE®

P293
PANTONE®

P3105
PANTONE®

BLACK

BÁSICAS

NAVY

100%
80% 60% 40%

20% 10% 5%

LEGENDA
% COR

PANTONE®

P283
PANTONE®

P293
PANTONE®

P3105
PANTONE®

WHITE

PANTONE®

NAVY
PANTONE®

2905C
PANTONE®

Process 
Blue U

PANTONE®

1585C
PANTONE®PANTONE®

3105C
PANTONE®PANTONE® PANTONE®

2935C
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A marca deverá ser usada sempre que possível sobre fundo branco ou 

fundos nas cores oficiais. 

Quando tal não acontecer a margem terá de ser salvaguardada para que se mantenha a sua legibilidade.

Nesse sentido os exemplos ao lado definem e ajudam

a sistematizar a aplicação da marca nos fundos de outras cores.

COMPORTAMENTO
SOBRE FUNDOS DE COR

100% 80% 60% 40% 20% 5%
LEGENDA

% COR
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Quadricromia

51C 0M 20Y 0K

Quadricromia

44C 12M 3Y 0K

Quadricromia

0C 67M 100Y 0K

Quadricromia

98C 77M 0Y 0K

Tricromático

120R 215G 221B

Tricromático

152R 196G 229B 

Tricromático

242R 104G 0B

Tricromático

12R 81G 187B

Côr directa

Pantone 3105 C 

Côr directa

Pantone 2905 C

Côr directa

Pantone 2935 C

Côr directa

Pantone 1585 C

COATED

WWW.EUROATLANTIC.PT
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As cores da marca representam aquilo que ela é. 

Para cada suporte em que este apareça existem referências diferentes. 

As cores são um elemento fundamental para assegurar a rápida identificação 

da marca, pelo que devem ser sempre reproduzidas o mais fielmente possível.

Aqui são definidos os sistemas pelos quais as cores podem ser representadas.

As cores devem ser preferencialmente reproduzidas em cores directas, Pantones. 

No caso de usar outro sistema, como o da reprodução em quadricromia (CMYK) ou Tricromia (RGB) 

deve realizar-se sempre uma verificação precisa da correspondência de cores, 

procurando obter o tom mais aproximado do Pantone correspondente.

De salientar que para cada tipo de papel, o comportamento da cor é diferente, 

podendo por vezes sofrer ligeiras alterações. 

COR
GAMA CROMÁTICA 
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Côr Total

Preto e Branco Negativo

Fundo a cores com marca a branco

WWW.EUROATLANTIC.PT

euroeuro
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euro euro

Variante de cor Escura Variante de cor Clara



A marca tem três versões oficiais: a cores, a preto e branco e de alto contraste.

Para reforçar o peso e a visibilidade da marca, deve ser aplicada, 

sempre que possível, a versão a cores.

É recomendável a aplicação do logótipo sobre imagens.

Sempre que se tenha que reproduzir a marca sobre fundos fotográficos, a sua colocação deve

recair sobre as áreas da imagem que possibilitem uma boa leitura.

Na impossibilidade de reproduzir o logótipo a cores, 

existem as versões a preto e branco e de alto contraste.

Estas só devem ser aplicadas quando existam limitações no uso de cor, 

ou quando a técnica de reprodução o exija, salvaguardando sempre a melhor leitura da marca.

COMPORTAMENTO 
EM FUNDOS FOTOGRÁFICOS
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CELEBRATING 25 YEARS ANYTIME ANYWHERE

euroAtlantic airways - Transportes Aéreos S.A.

Sede: Rua das Sesmarias, 3 - Quinta da Beloura  2710-692 Sintra  Portugal 
Telf. +351 219 247 300  Fax +351 219 247 390  NIPC 511 057 822  Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Sintra  Capital Social 4.990.000,00€   

www.euroatlantic.pt

 

CONNECT IN THREE STEPS

That's it! Have a good time and a nice flight!
E já está! Divirta-se e tenha um bom voo!

FILMES | SÉRIES DE TV | VIDEOS | MÚSICA 
MOVIES | TV SERIES | VIDEOS | MUSIC

AirFi wireless Inflight Entertainment
SISTEMA DE ENTERTENIMENTO SEM FIOS 

Disponível para | Available for

euroeuro

Voos diretos

e durante o dia!

Em todos os voos de Lisboa para
BISSAU e SAO TOMÉ.
Aproveite e leve praticamente tudo
O QUE QUISER!

~

LOJA | Avenida João XXI, 11D - Lisboa | Aberto de Segunda a Sexta-feira das 09h às 18h

RESERVAS E INFORMAÇÕES

APENAS PARA PORTUGAL Chamada telefónica com tarifadas a mais de €0,10 / minuto nas ligações com origem nas redes fixas e a mais de €0,25 / minuto nas ligações originadas pelas redes móveis. A tarifação será feita ao segundo a partir do primeiro minuto.

COMMERCIAL DEPARTMENT
commercial@euroatlantic. pt
H24 (+351) 917 249 671

euroatlantic.pt

euro

euroAtlantic airways - Transportes Aéreos S.A.
Rua das Sesmarias, 3 Quinta da Beloura
2710-692 SINTRA - PORTUGAL
Telf: +351 219 247 300 Fax: +351 219 247 390

www.euroatlantic.pt  

JOÃO PEDRO SÁ RIBEIRO
COMUNICAÇÃO & IMAGEM | COMMUNICATION & IMAGE

Rua das Sesmarias, 3  Quinta da Beloura  2710-692 SINTRA  PORTUGAL
E-mail joao.ribeiro@euroatlantic.pt 
Telf. +351 219 247 328  Mobile +351 916 801 964  Fax +351 219 247 390

www.euroatlantic.pt

Flight Ops Onboard Tools

Pick your company

Username (Jupiter)

SIGN IN

WWW.EUROATLANTIC.PT



A tipografia oficial faz parte da identidade, e deve ser sempre respeitada 

para que todo o material de comunicação seja coerente.

Na comunicação externa - Estacionário, publicidade, publicações, entre

outros - utilizar a tipografia ou fonte RAJDHANI

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

TIPOGRAFIA 
FONTES OFICIAIS
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MAINTENANCE
Flight Ops Onboard Tools

Comportamento Vertical, Comportamento Horizontal e Sub-Marcas



Muitos marcas têm associados à sua imagem outras marcas secundárias

de forma a identificar outro tipo de negócio, sempre com o mesmo tipo 

de lettring e cores.

As regras de utilização dos mesmos são exactamente iguais à da marca principal. 

SUB-MARCAS
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Frases ou palavras associadas à marca: 

Muitos logotipos têm associados uma máxima da própria empresa,

sendo esta uma informação simples mas directa, precisa e de fácil leitura, 

podendo aparecer ao mesmo tempo que o mesmo logotipo.

Está previsto que qualquer outra frase ou palavra possa estar associada à marca. 

Poderá, no entanto, não entrar  dentro do mesmo lettring utilizado no estipulado. 

Requer  solicitação e  autorização prévia, a quem de direito, 

antes da inserção da mesma em qualquer situação. 

SLOGANS OU ASSINATURAS
FRASES ASSOCIADAS À MARCA

anytime, anywhere!
ANYTIME VIRGULA ESPAÇO ANYWHERE PONTO DE EXCLAMAÇÃO

Toda a frase em letra baixa - minúsculas.

Dimensões: Poderá ser maior ou mais pequeno que o próprio logotipo

Tipografia: Mistral

Cor: P1585C
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Erros mais comuns: Neste tópico apresentamos uma série de exemplos do que não se

deve fazer e está errado. Para que a nossa marca seja reconhecida fácil e correctamente,

não só - mas também - quando aparece independente das peças mencionadas neste manual, 

é crucial mantermos as regras aqui pré-definidas. 

São exemplos:

» Nunca de deve reduzir ou aumentar a marca sem que 

seja proporcionalmente 

» Alterar cores originais da marca está errado

Ex: A risca que compõe o logo é cor-de-Laranja e não encarnada.

» Nunca usar um fundo, quando podemos aplicar a marca

a preto e branco, em alternativa às suas cores originais.

Este manual é um instrumento de trabalho para quando se aplica a imagem da EEA. 

ERROS MAIS COMUNS
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learning

USA
VISA

baby
DOV

Report

@

TMAPCOMOP

Max Range Cruise Speed Cargo Capacity Max Takeoff 

Capacity

Engines Business Seats ETOPSEconomy Seats Wi-Fi SPOT

Exemplos

Outros



Muitos marcas têm associados à sua imagem elementos de design, iconografia ou pictografia

de forma a identificar departamentos, serviços, slogans ou assinaturas, 

sempre com o mesmo traço, tipo de imagem, comunicação e cores.

As regras de utilização únicas e exclusivas do seu propósito

e criadas em exclusivo para o seu efeito.

OUTROS ELEMENTOS 
À MARCA
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JOÃO PEDRO SÁ RIBEIRO
COMUNICAÇÃO & IMAGEM | COMMUNICATION & IMAGE

Rua das Sesmarias, 3  Quinta da Beloura  2710-692 SINTRA  PORTUGAL
E-mail joao.ribeiro@euroatlantic.pt 
Telf. +351 219 247 328  Mobile +351 916 801 964  Fax +351 219 247 390

www.euroatlantic.pt

Para mais informações:
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