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Introdução
Coerência gráfica

A carta gráfica do Grupo PPE no Parlamento Europeu tem como objetivo
definir a coerência gráfica de todas as ferramentas de comunicação (em
linha, impressa e por meio de objetos promocionais), no sentido de garantir
uma clara identidade visual. As orientações gráficas do Grupo seguem a linha
da identidade visual do Partido Popular Europeu (PPE).
O presente guia de estilo define:
• o logótipo: as cores, o posicionamento, as dimensões, as diferentes versões
linguísticas, as variações de fundos brancos e coloridos, a utilização em
combinação com outros logótipos, etc.;
• os tipos de letra utilizados;
• as várias paletas de cores para os diferentes materiais informativos;
• os princípios que regem a escolha das imagens e das ilustrações.
O presente guia de estilo procura ser tão exaustivo quanto possível e prevê
uma ampla diversidade de contextos em que se devem aplicar as regras
relativas à utilização dos elementos gráficos, dando, contudo, liberdade
suficiente para que possa evoluir ao longo do tempo e abranger a grande
variedade de publicações produzidas pelo Grupo PPE.
Este guia de estilo é um trabalho de referência para os artistas gráficos e
tipógrafos que trabalham com o Grupo PPE. Servirá também de base para
os modelos que serão produzidos no âmbito dos vários boletins informativos
publicados pelo Grupo PPE.
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Introdução
Uma identidade unificada

Orientações – a manutenção de uma identidade unificada em todas as
comunicações e a importância de a respeitar.
O presente documento guiá-lo-á numa perspetiva de:
1. Perceção de quem somos
Conheça o que nos torna únicos, o que vemos como uma oportunidade, a
forma como trabalhamos e os motivos pelos quais esse trabalho é importante.
2. Aprendizagem dos nossos elementos de marca
Fique familiarizado com os elementos de marca que utilizamos para nos
diferenciarmos de outras famílias políticas e nos relacionarmos com o nosso
público.
3. Resposta a necessidades de comunicação
Utilize estes elementos de marca para criar e gerir eficazmente aplicações de
marca a todos os níveis da nossa organização.
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Introdução
Um logótipo comum

Um logótipo comum para a família política do PPE
O Partido Popular Europeu é uma família política com um passado e um
presente de grande riqueza e relevância. Reunido de forma mais próxima
pelas suas pessoas, a sua história comum e os seus desafios partilhados, o
PPE é composto por diferentes organizações que refletem a sua natureza
diversificada. Ao longo das últimas décadas, a comunicação destas
organizações recorreu a diferentes logótipos, tipos de letra e símbolos gráficos.
Hoje, as diversas partes que compõem o ecossistema do PPE colaboram em
várias frentes e pretendem demonstrar esta unificação em termos visuais,
através da adoção de um logótipo comum por parte dos seus dois principais
órgãos: o Partido e o Grupo. Trata-se de um aspeto essencial na promoção
da unidade e da coerência do PPE enquanto aliança global, que permitirá ao
público identificar o PPE como uma organização unida com objetivos e ideias
comuns. É uma etapa importante para fazer do PPE uma marca relevante e
percetível.

yepp

epp

ppe
evp

group in the committee of the regions

youth of the european people’s party
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A nossa voz de marca
Acessível
• Dirija-se ao público de forma direta, utilizando pronomes sempre que
se justifique.
• Utilize um tempo verbal do indicativo com uma voz calorosa e humana,
a fim de contar uma história e iniciar conversas com sentido.
• Seja conciso e concentre-se na ideia essencial quando redige os títulos e
nas questões secundárias quando redige o corpo de texto.

• Não utilize demasiado jargão político – se necessário, providencie um contexto
adequado para garantir a compreensão.
• Não ofusque o seu argumento principal.
• Não revele falta de profissionalismo ou emoção excessiva, mas não deixe de
mostrar que se preocupa.

Otimista e atenta
• A utilização de uma voz ativa torna o seu texto mais percetível e conciso.
• Voz ativa: o Partido aumentou os seus números.
• Voz passiva: os números foram aumentados pelo Partido.
• Demonstre humanidade e atenção na forma de elaborar as suas frases e
de abordar o tema.
• Sempre que possível, dirija-se aos cidadãos utilizando o pronome «vocês»,
em vez de um tratamento indireto.

• Evite minimizar os desafios que os cidadãos europeus enfrentam.
• Não assente o seu discurso em advérbios ou intensificadores como «muito» ou
«realmente».
• Não crie um entusiasmo forçado com adjetivos desnecessários ou pontos de
exclamação.

Colaborativa
• Adote uma perspetiva geral e concentre-se no quadro completo, tendo
presente que a comunicação alcançará um público vasto.
• Tenha sempre em consideração que, no PPE, acreditamos nas pessoas e
na procura conjunta de soluções.
• Utilize pronomes coletivos, como «nós» e «connosco».
• Utilize uma linguagem intuitiva, mas direta.

• Não dê lições ao seu público nem tenha um discurso paternalista.
• Não parta do princípio de que todos compreendem ou concordam com as
suas mensagens.
• Escreva apenas pensando na UE como um todo, já que a comunicação
deve ser tão inclusiva quanto possível.
• Não se desvie do seu objetivo ou do tema da sua mensagem.
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Força através da coerência
Vários elementos de marca podem ser utilizados a todos os níveis do Grupo PPE,
a fim de construir uma imagem de marca coerente e reforçar a nossa identidade.

Logótipo

Paleta de cores

Subtítulo
no Parlamento Europeu

Tipo de letra

Padrão

Elemento gráfico

6

Identidade visual
Logótipo do Grupo PPE

OU

1

Tamanho mínimo do
logótipo:

Área de segurança do
logótipo (espaço livre):

12 mm

1

Tipo de logótipo a ser utilizado sempre que possível.

16 px

Tamanho mínimo do
símbolo gráfico:

Na Internet
30 mm

2

Como elemento gráfico em formato impresso

2

OU

OU

Símbolo gráfico: utilize-o enquanto elemento decorativo ou ícone (redes sociais,
ícone de favoritos, etc.) apenas sobre o tom de Azul PPE ou o Padrão PPE.

Espaço livre

Utilização da denominação jurídica da instituição

Uma quantidade mínima de espaço livre deve
envolver o logótipo, separando-o de outros elementos gráficos. Esta área protegida salvaguarda a
legibilidade e o impacto visual do logótipo.

Ao referir-se ao Grupo PPE, deve utilizar maiúsculas para a sigla
«PPE» e para a primeira letra de «Grupo».

O espaço livre mínimo de referência em todos os
lados do logótipo deve equivaler à altura da letra
«e» em «PPE».
Tamanho mínimo
O logótipo foi desenhado por forma a manter a legibilidade na maior parte dos tamanhos. No entanto,
se reduzir a escala para ajustar o logótipo a aplicações mais pequenas, tenha em consideração os
limites de legibilidade fornecidos.

© Direitos de autor XXXX-2015 Grupo PPE. Direitos reservados.
Utilização do nome «Grupo PPE»
Não grafe só maiúsculas ou só minúsculas na denominação jurídica
da instituição.
Lorem ipsum dolor sit amet Grupo PPE.
Lorem ipsum dolor sit amet GRUPO PPE.
Lorem ipsum dolor sit amet grupo ppe.
Se utilizar uma ligação (eppgroup.eu), certifique-se de que só utiliza
minúsculas.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu
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Identidade visual
Variações do logótipo

A utilizar sobre fundos brancos,
fundos cinzento-claros ou imagens.

Uma cor Pantone: 3015 C

O logótipo branco deve utilizar-se apenas sobre
o tom de Azul PPE, o Padrão PPE e fotografias.
Monocromática
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Identidade visual
Utilização incorreta do logótipo

Não altere a posição dos diferentes
elementos do logótipo.

Não incline o logótipo nem ensaie formas
de o colocar em três dimensões.

Não altere a cor do logótipo.

Não aplique efeitos.

group
Não rode o logótipo.

Não suprima a sigla «PPE».

Não altere o tipo de letra.

N.B.: Tenha em conta que podem ser descarregadas diferentes versões do
logótipo (cores e línguas). Se pretender utilizar o logótipo numa língua diferente,
clique na hiperligação abaixo para descarregar a versão de que necessita.
Queira manter o logótipo inalterado; utilize o logótipo fornecido tal qual.
www.eppgroup.eu/logos
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Identidade visual
Coabitação de logótipos

Coabitação:
Embora seja verdade que existem três variantes do logótipo e que as suas dimensões
proporcionais se alteram de uma língua para outra, o logótipo não pode ser mais pequeno
do que outros logótipos à sua volta.

Exceções:
Se for necessário utilizar o logótipo do Grupo PPE no sítio Web de um terceiro ou imprimilo entre outros logótipos, pode alterar a cor do logótipo preto para uma opacidade menor.
Trata-se de um exemplo raro de uma situação em que é permitido dar uma nova cor ao
logótipo do PPE, a fim de corresponder aos restantes logótipos de parceiros apresentados.
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Identidade visual
Variações linguísticas do logótipo

BG

CS

DA

DE

EL

EN

ES

ET

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

SV

O logótipo do Grupo PPE existe em 23 línguas diferentes:
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.
Pode descarregá-los em: www.eppgroup.eu/logos
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Identidade visual
EPP TV

Pode descarregá-los em: www.eppgroup.eu/logos
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Identidade visual
Paleta de cores primárias

Valores RGB

Valores CMYK

Valores Pantone

R221 G231 B240
#DDE7F0

C16 M6 Y4 K0

R153 G153 B153
#999999

C0 M0 Y0 K40

Amarelo PPE
R251 G176 B52
#FBB034

Amarelo PPE
C0 M36 Y84 K0

R64 G64 B64
#404040

C66 M56 Y53 K57

Azul PPE
R1 G85 B160
#0155A0

Azul PPE
C96 M66 Y3 K0

R28 G67 B135
#1C4387

C99 M78 Y15 K3

Amarelo PPE
Pantone 1365 C

Azul PPE
Pantone 3015 C

A fim de manter a coerência das cores em todos os meios de comunicação, foram
preparadas especificações para os formatos PANTONE®, CMYK, RGB e HTML.
Recomenda-se vivamente que verifique a sua impressora para garantir uma
reprodução adequada das cores.
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Identidade visual
Gradiente de cores

Valores RGB

Valores CMYK

Gradiente

Cor secundária

Cor secundária
R255 G230 B0
#FFE600
Amarelo PPE
R251 G176 B52
#FBB034

Cor secundária
C3 M4 Y91 K0

Ângulo: -60°
Seletor de gradiente: 30 %

Amarelo PPE
C0 M36 Y84 K0
Amarelo PPE

Cor secundária
Cor secundária
R54 G154 B157
#369A9D

Cor secundária
C74 M19 Y39 K3

Azul PPE
R1 G85 B160
#0155A0

Azul PPE
C96 M66 Y3 K0

Ângulo: -60°
Seletor de gradiente: 30 %

Azul PPE

N.B.: Todos os nomes de cores e valores de cores dos anteriores materiais de
identidade corporativa deixaram de ser válidos, não devendo ser utilizados.
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Identidade visual
Serviços e cores do Grupo PPE

Serviços

Valores RGB

Valores CMYK

Cor relativa à utilização geral do Grupo PPE

R1 G85 B160
#0155A0

1

C96 M66 Y3 K0

1

Cor relativa à Presidência

R140 G151 B204
#8C97CC

2

C51 M39 Y0 K0

2

Serviço dos Trabalhos Parlamentares

R200 G160 B60
#C8A03C

3

C21 M33 Y84 K8

3

Serviço das Comissões de Políticas Externas

R54 G154 B157
#369A9D

4

C74 M19 Y39 K3

4

Serviço das Relações com os Parlamentos Nacionais

R252 G128 B55
#FC8037

5

C0 M60 Y80 K0

5

Unidade da Política Mediterrânica e do Diálogo
Inter-religioso e das Atividades Interculturais

R55 G170 B100
#37AA64

6

C74 M2 Y76 K0

6

Serviço de Imprensa e Comunicação

R251 G176 B52
#FBB034

7

C0 M36 Y84 K0

7

Partido Popular Europeu*

R41 G189 B221
#29BDDD

8

C69 M0 Y12 K0

8

Organização Interna –
Organização das Reuniões Externas

R232 G31 B141
#E81F8D

9

C4 M92 Y0 K0

9

Secção dos Eventos e das Reuniões Externas*

R138 G35 B123
#8A237B

10

C55 M99 Y9 K2

10

Organização Interna

R90 G75 B152
#5A4B98

11

* Estas cores não se referem a serviços.
C77 M77 Y1 K0

11

N.B.: Todos os nomes de cores e valores de cores da
anterior carta gráfica deixaram de ser válidos, não
devendo ser utilizados.
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Identidade visual
Tipo de letra

Título
Títulos intercalares
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing 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.

Tipo de letra principal – PF Beau Sans Pro –
Títulos

Tipo de letra secundário – Garamond –
Corpo de texto impresso

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular

O tipo PF Beau Sans Pro abrange uma vasta gama
de línguas, integrando num único tipo de letra os
três principais alfabetos (latino, grego e cirílico).
Esta fonte tipográfica é inteiramente recomendada
para os títulos.

Tal como todos os antigos estilos gráficos, as variações na
espessura da escrita estão limitadas a formas semelhantes à
caligrafia, criando um estilo gráfico orgânico e sem adornos.
Apesar de os estudos de legibilidade não darem provas
conclusivas, considera-se que o tipo «Garamond» faz parte
das fontes tipográficas serifadas mais legíveis e naturalmente
nítidas quando impresso em papel.

Tipo de letra principal – Open Sans – Utilização
na Web – Corpo de texto – Títulos intercalares

Open Sans Light
Título
Títulos intercalares
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing 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.

Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic
O tipo Open Sans suporta atualmente uma vasta
gama de línguas do alfabeto latino. Os tipos de
letra não itálicos suportam igualmente o grego,
tanto moderno como politónico, bem como uma
cobertura de símbolos gráficos para o cirílico
estendido.

Garamond Italic
Garamond Bold

Secondary font - Trebuchet MS PowerPoint, Word document and newsletter

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
O objetivo do tipo de letra secundário é manter uma
continuidade em documentos de todos os formatos.
Ocasionalmente, em documentos Word ou PowerPoint, por
exemplo, é mais simples utilizar um tipo de letra seguro (será
exibido o mesmo tipo de letra em todos os computadores).
O tipo Trebuchet MS está integrado nos sistemas operativos
Windows 2000/XP e está igualmente incluído no pacote
de tipos de letra do Internet Explorer (e integrado noutras
aplicações da Microsoft), pelo que é bastante comum em
sistemas do Windows 98.
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Identidade visual
Padrão do Grupo PPE

Padrão do Grupo PPE
O Padrão do Grupo PPE é vetorial e pode ser aumentado à medida
do que pretender. É geralmente utilizado em eventos, expositores
enroláveis e em teia, atris, faixas publicitárias com iluminação
frontal, faixas publicitárias em rede, lonas retroiluminadas, etc.

Deve ser sempre utilizado «juntamente» com
o tipo de letra branco do logótipo do PPE.

Horizontal

Vertical

Seja cuidadoso com o padrão, que não deve ser esticado.
Caso precise de o utilizar, deve recortar a parte deslocada.
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Identidade visual
Imagens de fundo

Título

Título

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
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.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
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.

Título

Título

Títulos intercalares

Títulos intercalares

Títulos intercalares

Títulos intercalares

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
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.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
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.

Título

Título

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
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.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
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.

Títulos intercalares

A utilização de uma imagem de fundo pode permitir que o assunto
seja realçado, além de acrescentar corpo/textura às páginas
brancas. Por motivos de clareza e homogeneidade, não deve
colocar simplesmente uma imagem sobre o fundo, mesmo que a
opacidade seja reduzida.
A imagem produzirá melhores resultados se lhe sobrepuser uma
cor, tal como no exemplo fornecido. No primeiro caso, para manter
a legibilidade, aumentamos o contraste ao acrescentar sobre a
imagem uma cor mais escura da paleta de cores do Grupo PPE com
uma opacidade de 85 % e ao utilizar um tipo de letra branco. No
segundo caso, utilizamos uma cor mais clara com um tipo de letra
de cor mais escura.
Pode igualmente desfocar a imagem para melhorar a legibilidade.
Em corpos de texto pesados, recomendamos que não utilize
imagens de fundo, uma vez que podem ser muito cansativas para
os leitores.

Títulos intercalares
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Identidade visual
Redes sociais

Faixa superior do Grupo PPE nas redes sociais
Nunca utilize demasiada informação na faixa superior, tente ser o mais simples
possível. Consulte sempre as dimensões e áreas de segurança mais recentes da
plataforma de rede social que utiliza. Utilize o logótipo ou adicione uma #etiqueta
especial.
Imagem de perfil do Grupo PPE nas redes sociais
Utilize o ícone do símbolo gráfico sobre um fundo em tom de Azul PPE.

Utilização das redes sociais nas comunicações do Grupo PPE
Dê sempre uma cor aos ícones de redes sociais, seja branco ou azul PPE.

Área transparente
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Identidade visual
Símbolo gráfico nos ícones da Web e de favoritos

Área transparente

Espaço de segurança do símbolo gráfico:
Os ícones devem dispor de um pequeno
espaço entre o símbolo gráfico e as margens.
32px

No caso dos ícones de favoritos de 32 e 16
pixéis, não deve haver espaço.

16px

64px
128px

Cor de fundo do símbolo gráfico nos ícones:
O fundo do ícone deve ser sempre o tom de Azul PPE.
Excetuando o ícone de favoritos de 16 pixéis:

32px

Por motivos de nitidez, o símbolo gráfico deve ser branco.

16px

64px
128px

Área transparente

32px

16px

64px
128px
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Identidade visual
Elemento gráfico

O coração do logótipo como elemento gráfico
Enquanto, para o logótipo, deve ser respeitada a zona de
exclusão, quando o logótipo é utilizado como elemento gráfico,
existe apenas uma regra: não distorcer (alongar, escrever por
cima, conferir perspetiva) nem rodar o logótipo, para que este
seja sempre identificável.
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