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introdução 3 

 

O presente manual de normas de aplicação do logótipo 

“Baião Vida Natural” foi desenvolvido pelo Município de 

Baião. 

 

As normas de utilização deverão ser respeitadas de forma 

rigorosa, seja qual for o suporte, por forma a garantir a 

coerência e consistência da aplicação da logomarca “Baião 

Vida Natural”. 

 

O Município de Baião pode ser consultado para qualquer 

esclarecimento ou dúvidas resultantes  da aplicação das 

normas de utilização aqui apresentadas através do endereço 

eletrónico gabimprensa@cm-baiao.pt. 
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logótipo 4 

 

A logomarca do Município de Baião -“Baião Vida Natural”- 

surge associada a uma imagem, que constituem em si o 

Logótipo do Município. 

O Logótipo não pretende substituir o Brasão. Este permanece 

com um carácter mais institucional, ou seja, destina-se 

especificamente aos cabeçalhos dos ofícios, dos requerimentos, 

das folhas de papel e dos formulários.  

 O Logótipo será utilizado em toda a comunicação referida, 

mas em rodapé. A sua aplicação está prevista ainda nos 

produtos de merchandising, nos vários suportes de 

comunicação da autarquia e no correio eletrónico. 

 Nos envelopes e cartões-de-visita do executivo municipal,  

deverá ser aplicado o Brasão.  

A dinâmica do Logótipo surge através das cores, da sua 

simbologia natural e da logomarca, que representam as 

características mais fortes do concelho de Baião: o concelho 

mais verde do Distrito do Porto, com uma área florestal de 

58%; um concelho  que se situa numa zona privilegiada que 

permeia as Serras e os Rios, tendo 30 Km de Rio Douro, 

classificado como Património da Humanidade e um  concelho 

onde o sol predomina em todas as estações do ano e ilumina 

um território “mágico” . 

Baião possui recursos naturais de rara beleza, tais como a 

Serra da Aboboreira, a Serra do Marão, a Serra de Castelo 

de Matos, ou os Rios Douro, Teixeira e Ovil.  
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logótipo 5 

 

Os diversos elementos gráficos e formas representadas no 

logótipo têm o seguinte significado:  

A linha Azul: presente no logo representa o património hídrico 

e a sensação da tranquilidade que a água dos rios no 

transmite. 

A linha Verde: representa as Serras, a sua biodiversidade e o 

seu património milenar. 

A “estrela”:  caracteriza  a luminosidade do território que o 

transforma num local apetecível para uma visita pela 

natureza. 

Estes elementos são indissociáveis da logomarca “Baião Vida 

Natural”, surgindo esta na base do logótipo, como forma de 

reforçar a ligação do território municipal à natureza e ao 

ambiente e de remeter também para uma noção de vida e de 

dinamismo.  
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A construção do logótipo “Baião Vida Natural” é determinada 

a partir de uma grelha de construção que utiliza como 

referência a unidade de medida “1cm”. 
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área de proteção 7 

10mm 

10mm 

10mm 

10mm 

De forma a manter a integridade visual, o logótipo deve ter 

sempre à sua volta o máximo possível de espaço livre e nunca 

deve aparecer invadido ou rodeado por qualquer género de 

elemento gráfico, texto ou imagens. 

A área mínima de espaço livre nunca deve ser inferior à 

ilustrada na figura. 
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A redução máxima recomendada para o logótipo “Baião Vida 

Natural” é de 9mm, sendo os restantes elementos reduzidos 

proporcionalmente.  

9mm 

 

Os logótipos terão que se adaptar a diversos contextos, quer 

a nível cromático, quer a nível de escala. As regras 

apresentadas neste manual estipulam a dimensão mínima que 

nunca deverá ser ultrapassada, sob pena do logótipo perder 

legibilidade e comprometer a comunicação da mensagem.   
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uso incorreto 9 

 

Neste capítulo são exemplificadas alguns tipos de alterações 

que nunca devem acontecer no logótipo “Baião Vida Natural”. 

Proporções 
incorretas 

Posição 
incorreta 

Utilização de 
efeitos 

Proporções 
incorretas 

Posição 
incorreta 

Utilização de 
efeitos 

Cores 
incorretas 

Tipografia 
incorreta 

Alterações 
gráficas 
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Sobre fundos utiliza-se a versão da logomarca que fizer maior 

contraste para assegurar uma legibilidade forte e tirar o 

melhor partido de uma situação pouco natural. 
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A tipografia é uma área de particular importância na 

presente imagem corporativa. O texto faz parte integrante do 

logótipo e não pode ser alterado, devendo aparecer sempre 

como imagem e não como grafismo, não se dissociando nunca 

da restante figura. O tipo de letra criado pretende transmitir 

uma identidade sólida e inequívoca. 
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Cor Principal 

 

Neste capítulo são definidas as cores que podem ser utilizadas 

no logótipo “Baião Vida Natural”, para assegurar a 

identidade e coerência da imagem corporativa  

Cor Branca Variações de 

Cinza 

Variações de 

Vermelho 

Variações de 

Verde 

Variações de 

Azul 

2016 Gabinete de Protocolo, Comunicação, Imagem e eventos 

| Câmara Municipal de Baião 



comportamento 
sobre fundos 

13 

Cor Principal 

Fundo Branco 

Cor Branca 

Fundo Preto 

Cor Branca 

Fundo Púrpura 

Cor Principal 

Fundo Azul  

Cor Branca 

Fundo Bege 

Cor Branca 

Fundo Verde 

Cor Principal 

Fundo Cinzento 

Cor Branca 

Fundo Vermelho 

Cor Branca 

Fundo Dourado 
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Neste capítulo define-se um conjunto de regras que garantem 

a correta implementação do logótipo “Baião Vida Natural” 

nos diversos materiais. 

 

É indispensável a colaboração de todos no cumprimento e 

aplicação destas normas, para assegurar uma identidade 

visual coerente e uniforme.  
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aplicações 
Páginas web 
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aplicações 
Documentos oficiais 
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aplicações 
Correio eletrónico 
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aplicações 
Cartazes 
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aplicações 
Convites 
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aplicações 
Postais 
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aplicações 
Viaturas 
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