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Este documento contém as instruções 
básicas para o uso e reprodução da 
identidade visual de Moimenta da Beira, 
sob a marca Moimenta®, Força do Interior. 
A consistência é a chave para o sucesso 
que qualquer marca — é por isso que 
convidamos todos os colaboradores do 
município a utilizarem este manual de 
normas de forma rigorosa.
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O Município de Moimenta da Beira tem um 
conjunto de valências que o tornam ímpar no 
contexto do nosso país. Seja pela qualidade da 
sua maçã; pela beleza das suas paisagens; pela 
riqueza do seu espumante e dos seus vinhos; 
pela obra de Aquilino Ribeiro; pela imponência 
dos seus Granitos ou pela força das suas Indús-
trias e Serviços. 

A identidade exposta neste manual 
surge para sublinhar essas mais valias, mas 
para, acima de tudo, reforçar o posicionamen-
to que pretendemos para Moimenta da Beira 
hoje, amanhã e sempre. É por isso que a marca 
desenvolvida não foi construída apenas em 
torno de um desses aspectos concretos — se o 
fizéssemos estaríamos a limitar o seu potencial 
e o seu alcance. 

Moimenta é muito mais do que os seus 
maravilhosos produtos. Moimenta é muito mais 
do que as suas bonitas paisagens. Moimenta é, 
acima de tudo, um resultado das suas gentes. 
Pessoas plenas de perseverança, garra, cora-
gem, determinação — só assim foram capazes 
de viver, e criar vida, numa zona tão desafia-
dora. É este o conceito, e a génese da nossa 
marca: a força de que são feitas as pessoas de 
Moimenta. É, afinal de contas, para as pessoas 
que queremos comunicar, convidando-as a ves-
tir uma camisola que sempre foi delas.

“Moimenta, tão só Moimenta. Apenas as-
sim se chamava”. A marca Moimenta que nasce 
aqui é plena de ambição. Evoca os tons verdes 
da nossa paisagem, e evoca também, a partir 
das letras, a assertividade e franqueza caracte-
rística das pessoas desta zona. O símbolo do 
logo assume-se como um farol de esperança 
para tudo o que pretendemos criar no futuro 
de Moimenta: simbolizando simultaneamente 
o M de Moimenta e a silhueta da nossa serra, 
explorando o conceito de Interior. Ecoa tam-
bém o conceito de união, pelo espírito colec-
tivo patente em cada Moimentense; e de sus-
tentabilidade, ao lembrar as torres eólicas que 

“guardam”, e observam, as nossas terras.

Moimenta está no coração de Portugal, 
e assume-se como a Força do Interior. Moimen-
ta é sinónimo de força de vontade e resiliência, 
projectando-se como um pólo dinamizador do 
interior, pleno de vida e mais valias ao nível da 
sustentabilidade, da inovação e do turismo.

A marca Moimenta, Força do Interior, 
começa agora o seu caminho, ombro a ombro 
com os Moimentenses, embora na verdade, o 
sentimento que ela evoca, já estivesse dentro 
de cada um, e cada uma, há muito tempo.  

José Maria Cunha
Designer de Marcas
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Símbolo

MarcaA.

X

Deverá existir uma área desimpedida em torno 
do símbolo, para protecção visual, em que não 
poderá ser colocado qualquer outro elemento 
gráfico. Esta área de proteção tem 1/10 da 
largura total do símbolo, indicada pelo contorno 
exterior a verde na figura à direita.

Área de protecção→

X

X

X X
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Símbolo

MarcaA.

De forma a garantir uma reprodução correcta 
e legível do símbolo, este nunca deverá 
ter uma largura inferior a 15mm de largura, 
não existindo limite quanto à sua escala de 
reprodução máxima. A escala mínima de 
reprodução deverá ter em conta o formato do 
suporte de comunicação, bem como a distância 
a que o elemento gráfico deverá ser lido.

Escala mínima→

15 mm
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Logo

MarcaA.

Deverá existir uma área desimpedida em torno 
do logo, para protecção visual, em que não 
poderá ser colocado qualquer outro elemento 
gráfico. Esta área de proteção tem 2/10 da 
largura total do logo, indicada pelo contorno 
exterior a verde na figura à direita.

Área de protecção→

2X

2X

2X

2X

X
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Logo

MarcaA.

De forma a garantir uma reprodução correcta 
e legível do logo, este nunca deverá ter 
uma largura inferior a 35mm de largura, 
não existindo limite quanto à sua escala de 
reprodução máxima. A escala mínima de 
reprodução deverá ter em conta o formato do 
suporte de comunicação, bem como a distância 
a que o elemento gráfico deverá ser lido.

Escala mínima→

35 mm
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Cor principal

MarcaA.

Pantone 3500 U

C: 88 / M: 42 / Y: 83 / K: 45

HEX #0D4D33

RAL 6016

Impressão offset

Impressão digital

Ecrã

Tinta

Dependendo do cenário de 
reprodução, quer em papel, vinil ou 
ecrã, a cor principal da marca tem os 
seguintes valores de representação:

→

→

→

→
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Logo principal

Sistema de comunicaçãoB.

O logo deverá ser aplicado sempre na sua cor 
principal, ou a branco, conforme a legibilidade 
for superior, em fundo de cor plana ou imagem.

Como utilizar→

Estacionário
Merchandise
Cartazes & Outdoors
Flyers
Viaturas
Mobiliário urbano
Publicações em redes sociais
Website
Formatos p/ecrã 

Quando utilizar→
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Logo principal

Sistema de comunicaçãoB.

Horizontais com o logo em papel principal
O logo deverá ser aplicado num tamanho 
máximo que não viole a sua área de protecção 
no centro do suporte: alinhado ao centro 
na horizontal (pelo vértice do M superior do 
símbolo) e alinhado ao centro na vertical.
Horizontais com o logo em papel secundário
O logo deverá ser aplicado de forma a que 
não seja comprometida a sua legibilidade, 
escala mínima e área de protecção. Mediante 
as necessidades da composição visual, o 
alinhamento poderá ser: (a) ao fundo do 
suporte, o mais à esquerda possível; (b) ao 
fundo do suporte e ao centro.  
Verticais com o logo em papel principal
O logo deverá ser aplicado num tamanho 
máximo que não viole a sua área de protecção 
no topo do suporte: alinhado ao centro na 
horizontal (pelo vértice do M superior do 
símbolo) e alinhado ao topo na vertical.
Verticais com o logo em papel secundário
O logo deverá ser aplicado de forma a que não 
seja comprometida a sua legibilidade, escala 
mínima e área de protecção, alinhado ao fundo 
do suporte e ao centro.

1.1

1.2

1.3

1.4

Zona de aplicação em grandes formatos→

1.1 1.2

1.3 1.4

Largura / 2

L/2 L/2

Largura / 2
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Logo principal

Sistema de comunicaçãoB.

L/2

L/2 L/2

A
lt

ur
a

A
/6

A
/7

L/2

Largura

2.1

A3 A3

2.2

A3 com o logo em papel secundário
O logo deverá ser aplicado de forma a que não 
seja comprometida a sua legibilidade, escala 
mínima e área de protecção, alinhado ao fundo 
do suporte e ao centro, ou, em alternativa, à 
esquerda.
A4 com o logo em papel secundário
O logo deverá ser aplicado de forma a que não 
seja comprometida a sua legibilidade, escala 
mínima e área de protecção, alinhado ao topo 
do suporte e ao centro, ou, em alternativa, em 
baixo e à esquerda.

2.1

2.2

Zona de aplicação em pequenos formatos→

A4A4
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Sistema de comunicaçãoB.

Logo  
secundário

X

X

X

X

Estacionário
Merchandise
Cartazes & Outdoors
Flyers
Viaturas
Mobiliário urbano
Publicações em redes sociais
Website
Formatos p/ecrã 

Quando utilizar
Ideal para formatos em que a área de 
aplicação é pequena e horizontal.

→

Deverá existir uma área desimpedida em torno 
do logo, para protecção visual, em que não 
poderá ser colocado qualquer outro elemento 
gráfico. Esta área de proteção tem a altura total 
do símbolo, indicada pelo contorno exterior a 
verde na figura à direita.

Área de protecção→
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Sistema de comunicaçãoB.

De forma a garantir uma reprodução correcta 
e legível do logo, este nunca deverá ter 
uma largura inferior a 60mm de largura, 
não existindo limite quanto à sua escala de 
reprodução máxima. A escala mínima de 
reprodução deverá ter em conta o formato do 
suporte de comunicação, bem como a distância 
a que o elemento gráfico deverá ser lido.

Escala mínima→

Logo  
secundário

60 mm
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Sistema de comunicaçãoB.

Logo  
secundário

1.

2.

A
lt

ur
a

A
lt

ur
a

A
/2

A
/2

Horizontais com o logo em papel principal
O logo deverá ser aplicado de forma a que não 
seja comprometida a sua legibilidade, escala 
mínima e área de protecção, devendo estar 
sempre posicionado no centro horizontal e 
vertical do suporte.
Horizontais com o logo em papel secundário
O logo deverá ser aplicado de forma a que não 
seja comprometida a sua legibilidade, escala 
mínima e área de protecção, devendo estar 
sempre posicionado o mais à esquerda possível 
no suporte.

1.1

1.2

Zona de aplicação em grandes formatos→
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Sistema de comunicaçãoB.

Como utilizar→

Tipografia: 
Títulos

40/45pt

Força 
do Interior

Força 
do Interior

A tipografia de títulos poderá ser utilizada em 
qualquer tamanho a partir dos 40pt, idealmente 
em frases curtas, de modo a poder potenciar 
um impacto visual maior. A entrelinha ideal é de 
1.15.
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Sistema de comunicaçãoB.

A tipografia de texto poderá ser utilizada 
em qualquer tamanho, nos pesos Regular e 
Bold, de modo a ser criada a hierarquia visual 
necessária. O tamanho de texto aconselhado é 
11pt, e a entrelinha ideal é de 1.46.

Como utilizar→

Tipografia: 
Texto

Razões para investir em Moimenta da Beira 
O Município de Moimenta da Beira possui meios para 
fomentar a iniciativa, a atividade e o arrojo empresarial, 
meios que existem fruto do desejo e empenho da 
Autarquia que tem sabido asssim encontrar os melhores 
mecanismos de expansão e de desenvolvimento regional 
para motivar a captação de ideias de negócio, a criação 
de empresas e o apoio sustentado às existentes. Por isso, 
o Município está convicto que há razões fortes para se 
investir e apostar em Moimenta da Beira.

Razões para investir em Moimenta da Beira 
O Município de Moimenta da Beira possui meios para 
fomentar a iniciativa, a atividade e o arrojo empresarial, 
meios que existem fruto do desejo e empenho da 
Autarquia que tem sabido asssim encontrar os melhores 
mecanismos de expansão e de desenvolvimento regional 
para motivar a captação de ideias de negócio, a criação 
de empresas e o apoio sustentado às existentes. Por isso, 
o Município está convicto que há razões fortes para se 
investir e apostar em Moimenta da Beira.

11/16pt
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Paleta 
cromática

Para além da cor principal da marca, existem 
uma séria de tons complementares que podem 
ser explorados em texturas, acabamentos, 
papéis e fundos. À excepção do dourado, e do 
verde escuro para utilização em textos, nenhum 
destes tons deve ser utilizado para reproduzir o 
logo, ou os elementos vectoriais da identidade 
visual.

Quando utilizar?→

Sistema de comunicaçãoB.
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Logos de 
projectos 
Municipais

Sistema de comunicaçãoB.

Deverá existir uma área desimpedida em torno 
do logo, para protecção visual, em que não 
poderá ser colocado qualquer outro elemento 
gráfico. Esta área de proteção tem a altura total 
do símbolo, indicada pelo contorno exterior a 
verde na figura à direita.

Área de protecção→ X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Logos de 
projectos 
Municipais

Sistema de comunicaçãoB.

O logo deverá ser aplicado de forma a que 
não seja comprometida a sua legibilidade, 
escala mínima e área de protecção, devendo 
estar sempre posicionado no canto superior 
esquerdo do suporte.

Zona de aplicação→

Estacionário
Merchandise
Cartazes & Outdoors
Flyers
Viaturas
Mobiliário urbano
Publicações em redes sociais
Website
Formatos p/ecrã 

Quando utilizar
Apenas em formatos de comunicação 
efémera respectivos a projectos municipais.

→
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Logos de 
projectos 
Municipais

Sistema de comunicaçãoB.

De forma a garantir uma reprodução correcta 
e legível do logo, este nunca deverá ter uma 
altura inferior a 15mm, não existindo limite 
quanto à sua escala de reprodução máxima.  
A escala mínima de reprodução deverá ter em 
conta o formato do suporte de comunicação, 
bem como a distância a que o elemento gráfico 
deverá ser lido.

Escala mínima→

15 mm
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Logo para 
documentos 
do Município

Sistema de comunicaçãoB.

→
Deverá existir uma área desimpedida em torno 
do logo, para protecção visual, em que não 
poderá ser colocado qualquer outro elemento 
gráfico. Esta área de proteção tem a altura total 
do símbolo, indicada pelo contorno exterior a 
verde na figura à direita.

Área de protecção

X

X

XX

X
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Logo para 
documentos 
do Município

Sistema de comunicaçãoB.

O logo deverá ser aplicado de forma a que 
não seja comprometida a sua legibilidade, 
escala mínima e área de protecção, devendo 
estar sempre posicionado no canto superior 
esquerdo do suporte.

Zona de aplicação→

Estacionário
Merchandise
Cartazes & Outdoors
Flyers
Viaturas
Mobiliário urbano
Publicações em redes sociais
Website
Formatos p/ecrã 

Quando utilizar
Apenas em documentos de comunicação 
oficiais do Município de Moimenta da Beira.

→
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Sistema de comunicaçãoB.

Escala mínima→

Logo para 
documentos 
do Município

15 mm

De forma a garantir uma reprodução correcta 
e legível do logo, este nunca deverá ter uma 
altura inferior a 15mm, não existindo limite 
quanto à sua escala de reprodução máxima.  
A escala mínima de reprodução deverá ter em 
conta o formato do suporte de comunicação, 
bem como a distância a que o elemento gráfico 
deverá ser lido.
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Sistema de comunicaçãoB.

Estacionário 
A

 
 

 

15/05/22  

Assunto Duplo clique para editar o descritivo do assunto 

 

1                   Morada Largo do Tabolado 3620–324 Moimenta da Beira, Portugal  /  Website www.cm-moimenta.pt  /  Telefone +351 254 520 070 

Fax +351 254 520 071  /  Telemóvel +351 935 520 113 

 

Nº23 
 

Processo XYZ 

 
 

 
Despacho 

O Município pretende através do Gabinete 

de Ação Social responder a carências 

específicas de diferentes grupos 

populacionais, proporcionar melhores 

condições de vida às crianças, jovens e 

idosos e, consequentemente, às famílias, 

prevenindo situações que conduzam a 

fenómenos de exclusão social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parecer 

Nesse sentido, assume como fundamental o 

desenvolvimento e dinamização de 

estruturas de parceria e a promoção do 

desenvolvimento social local, através de 

dinâmicas de planeamento estratégico 

participado. O Gabinete de Ação Social 

traça anualmente um conjunto de atividades 

dirigidas à comunidade ou grupos 

específicos da população, tendo em conta 

as várias problemáticas ou áreas de 

intervenção. Coloca ainda ao dispôr da 

população um serviço diário de 

atendimento, aconselhamento e 

acompanhamento social. 

 
 

 

15/05/22 

 

1                   Morada Largo do Tabolado 3620–324 Moimenta da Beira, Portugal  /  Website www.cm-moimenta.pt  /  Telefone +351 254 520 070 

Fax +351 254 520 071  /  Telemóvel +351 935 520 113 

 

Exemplo de título 
 

 

Sub-título 

O Município pretende através do Gabinete de Ação Social responder a carências 

específicas de diferentes grupos populacionais, proporcionar melhores condições 

de vida às crianças, jovens e idosos e, consequentemente, às famílias, prevenindo 

situações que conduzam a fenómenos de exclusão social. 

 

Nesse sentido, assume como fundamental o desenvolvimento e dinamização de 

estruturas de parceria e a promoção do desenvolvimento social local, através de 

dinâmicas de planeamento estratégico participado. 

 

O Gabinete de Ação Social traça anualmente um conjunto de atividades dirigidas à 

comunidade ou grupos específicos da população, tendo em conta as várias 

problemáticas ou áreas de intervenção. Coloca ainda ao dispôr da população um 

serviço diário de atendimento, aconselhamento e acompanhamento social. 
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Exmoº Senhor 
José Maria Cunha 

Rua Júlio Dinis nº947, 3º Esquerdo,  

4050–327, Porto 

 

 

 

 
Sua Referência: 

Duplo clique para editar 

 

Sua Comunicação de: 

Duplo clique para editar 

Nossa referência 

Ofc nº X / Processo nº Y 

 

Assunto: 

Exemplo de assunto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Presidente da Câmara 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Paulo Figueiredo 

 

01. 02. 03. 04.
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Documentos para utilização do Município 
de Moimenta da Beira em contextos oficiais 
relacionados com os assuntos quotidianos da 
Câmara Municipal.

Quando utilizar?→
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Sistema de comunicaçãoB.

Estacionário 
B

01.
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Quando utilizar?→
Papel timbrado destinado a utilizações que 
visem a dinamização e divulgação associadas 
à Marca Moimenta, Força do Interior.
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Sistema de comunicaçãoB.

Utilizações 
incorrectas

01. 02.

06.05.

10.09.

03.

07.

11.

04.

08.

12.

Não esticar o logo desproporcionalmente, quer 
seja na vertical, quer seja na horizontal;
Não reduzir o logo abaixo de sua escala mínima;
Não aplicar efeitos, sombras, contornos ou 
gradientes no logo;
Não cortar as letras do logo para reprodução 
em escantilhão;
Não rodar o logo, qualquer que seja o ângulo;
Não alterar a posição, escala ou composição 
dos elementos que constituem o logo;
Não utilizar cores de baixo contraste no logo;
Não utilizar cores que não façam parte da 
marca no logo;
Não sobrepor os elementos do logo;
Não preencher as formas internas do logo;
Não utilizar cores diferentes entre os elementos 
de um mesmo logo;
Não utilizar qualquer tipo de letra que seja para 
criar as letras do logo.

01.

02.
03.

04.

05.
06.

07.
08.

09.
10.
11.

12.

O que nunca fazer:→

Moimenta
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Cartão  
de visita
A

AplicaçõesC.
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Cartão  
de visita
B

AplicaçõesC.
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Papel timbrado 
e envelope

AplicaçõesC.
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Assinatura  
de email

AplicaçõesC.
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Saco de papel

AplicaçõesC.
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Saco de pano

AplicaçõesC.
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Cartaz

AplicaçõesC.
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Paredes  
ou painéis

AplicaçõesC.
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Chapéu

AplicaçõesC.
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T-Shirt

AplicaçõesC.
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Sinete

AplicaçõesC.
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Pin

AplicaçõesC.
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