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É imperativo que as normas deste 
documento sejam aplicadas com rigor, 
para que a originalidade nele contida seja 
declinada com consistência e não se perca.

A existência de uma marca consistente 
é fundamentalpara que se crie a perceção 
de unidade e credibilidade.



Logotipo

Para uma comunicação e�caz, é fundamental 
utilizar o logotipo segundo as regras, que ajudam 
a estabilizar, normalizar e uniformizar a sua 
identi�cação visual.

Existem 3 versões para o logotipo. 

Uma versão vertical, uma horizontal e uma 
alternativa para formatos onde não seja possível 
a utilização das versões preferenciais.

versão 
vertical



Logotipo
versão 
horizontal



Logotipo
versão 
alternativa
Para formatos onde não seja possível a utilização 
das versões preferenciais.



pantone 368
cmyk 57, 0, 100, 0
rgb 120, 190, 33

pantone Black (75%)
cmyk 0, 0, 0, 75
rgb 100, 100, 100

Para garantir uma consistência cromática em 
diferentes suportes, devem ser usadas as respetivas 
referências de cor aqui expressas. Estas ajudam 
à correta reprodução da marca da Fundação da 
Juventude e criam um território de identidade próprio.

Cores
cores 
o�ciais



Uma paleta de cores secundárias foi criada para 
trazer uma maior dinâmica visual à marca. 

Cores
cores
complementares

pantone 7409
cmyk 0, 25, 93, 0
rgb 240, 179, 35

pantone 2234
cmyk 70, 9, 27, 0
rgb 59 173 187

pantone 3582
cmyk 17, 73, 3, 0
rgb 208, 98, 159

pantone 2417
cmyk 81, 13, 64, 0
rgb 4, 153, 118

pantone 7579
cmyk 2, 75, 90, 0
rgb 232, 92, 37

pantone 667
cmyk 60, 74, 0, 0
rgb 128, 85, 158



Comportamento do logo sob as cores o�ciais 
e complementares da marca.

Cores
comportamento
cromático



O uso da tipogra�a o�cial garante a consistência de 
toda a comunicação, ao mesmo tempo que cria e 
reforça a identidade da Fundação da Juventude.

Tipogra�a
fonte
o�cial

AXIFORMA THIN ITALIC
abcdefghijlmnopqrstuvxz
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
1234567890 &$?!(.,;:)

Thin Thin Italic
Light Light Italic
Book Book Italic
Regular Regular Italic
Medium Medium Italic
SemiBold SemiBold Italic
Bold Bold Italic
Extra Bold ExtraBold Italic
Black Black Italic
Heavy Heavy Italic

AXIFORMA HEAVY ITALIC
abcdefghijlmnopqrstuvxz
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
1234567890 &$?!(.,;:)

axiforma



Um conjunto de icones foi criado, para re�ectir os 
sectores da marca  e dar-lhe expressão e riqueza 
visual. 

Iconogra�a
elementos
grá�cos

educação
e formação 
pro�ssional

cidadania
e voluntariado

emprego e 
empreendorismo

criatividade
e inovação

ciência e 
tecnologia



As imagens são usadas a preto e branco para 
ganharem contraste com a paleta de cores e também 
para permitir uma uniformização de toda a linguagem 
fotográ�ca e unidade no look & feel da marca.

Fotogra�a
expressão
fotográ�ca



Foi criado um sistema visual dinâmico, fresco e próximo. 

Com a ampliação dos elementos grá�cos da marca 
resultam formas dinâmicas que ajudam organizar 
a informação.

O uso da cor em conjunto com o símbolo ampliado, 
ajudam a criar uma imagem proprietária para  marca 
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Lorem 
sit ametelit, 
sed diam 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
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sed diam 
Lorem ipsum dolor sit 
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