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Este manual de normas gráficas pretende ser uma 
orientação para a marca Animar. Fornece informação 
detalhada para a utilização da marca, especificações 
e exemplos de aplicações.

O cumprimento destas normas permite reforçar a 
personalidade da marca e assegurar uma imagem 
coesa.
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A Animar foi criada com o entusiasmo e o ativismo 
de vários cidadãos e cidadãs e organizações da 
sociedade civil que, com os seus corações, as suas 
ações e reflexões inspiraram indivíduos, organizações 
e políticas. Os seus antagonismos e conflitos 
contribuíram para a criação de outras organizações 
com relevo, e que se tornaram fundamentais na 
afirmação do desenvolvimento local em Portugal.

Acreditamos que o caminho está na mobilização 
e concertação da sociedade civil para a definição 
e construção de políticas públicas com o Estado, 
acreditamos na diversidade de organizações sociais, 
de agentes e contextos de oportunidade, enquanto 
pilares de um desenvolvimento integrado, promotor 
da ética para o desenvolvimento local que tanto 
ambicionamos. A Animar é a “biodiversidade da 
sociedade civil”, a nossa consciência integral, o nosso 
ADN. Esta é a identidade que une as organizações 
e os indivíduos à rede Animar e, por esse motivo, 
é a organização que mais pontes pode criar, mais 
aprendizagens acolhe e maior contributo pode dar 
para o reforço da sociedade civil, com os valores 
que nos unem, escutando as diferenças e animando 
novos e velhos espaços de relação, sendo coerentes 
entre o discurso e ação.

1
marca

introdução
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2
identidade

logótipo

logótipo com assinatura
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versão positiva

cores

escalas de cinzentos

preto e branco

versão negativa
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margens de segurança dimensão mínima

1,5 cm

2,5 cm

logo com assinatura

logótipo

O símbolo no “I” é utilizado para determinar  
a área de proteção/margem de segurança.
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3
cores

cmyk
rgb
hex

cmyk
rgb
hex

cmyk
rgb
hex

cmyk
rgb
hex

cmyk
rgb
hex

cmyk
rgb
hex

100  0  0  0
0  174  239

#00aeef

0  0  0  90
65  64  66

#414042

50  0  80  0
137  199  101

#89c765

0  70  0  0
241  115  172

#f173ac

0  35  85  0
251  176  64

#fbb040

0  0  0  70
109  110  113

#6d6e71

PANTONE Process  
Cyan C PANTONE 2269 C PANTONE 2038 C PANTONE 1365 C

PANTONE 4293 CPANTONE 4287 C
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4
tipografias Aa

tipografia principal

MONSERRAT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

thin

regular

semibold

bold
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Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt 
ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, 
quis nostrud exerci 
tation ullamcorper. 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
tation ullamcorper.

Lorem ipsum dolor  
sit amet
Consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud tation ullamcorper. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat. 

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud tation 
ullamcorper. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud tation ullamcorper. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore.

25pt 20pt
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10pt

18pt
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9pt

8pt
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Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore.

8pt

6pt

aplicação da tipografia
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tipografia para web

Aa Aa
DM SANS INTER

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
0123456789

regular regular

itálico itálico

bold bold

bold itálico bold itálico

títulos texto
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5
aplicações

animar

O símbolo no “i” pode ser colocado com 
cores por cima de um fundo colorido desde 
que tenha contrasto suficiênte para permitir 

uma boa leitura do mesmo.
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aplicação sobre imagens

Aplicar em fundos contrastantes  
com os tons do logótipo  
(cor e/ou luminosidade).

Sobre fundos mais complexos,  
o logótipo pode ser aplicado  
sobre a barra de segurança.

Sobre fundos onde não haja contraste, 
o logótipo pode ser aplicado  

em versão negativa.

x

x
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utilizações incorretas

Deformação das proporções Utilizar o logo na vertical

Alteração da tipografia Alteração do desenho  
do símbolo

Aplicação de sombras  
e efeitos visuais

Alteração da cor  
da tipografia

Alteração de alinhamento  
de elementos

Aplicação sobre fundo  
sem contraste
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6
elementos 

gráficos

Construção do símbolo com linhas não fechadas

icons para contactos

icons monocromáticos

icons quadricores

desenvolvimento
 sustentável

icons para o site

ambiental

agenda

morada

recursos

social

cursos

site

pesquisa

económico

notícias

telefone

experiências

blog

e-mail

vídeo

= + + +
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Av. Santos Dumont, 57 - 1º Esq.
1050-202 Lisboa

(+351) 219 527 450/1

animar@animar-dl.pt

www.animar-dl.pt
www.agencianimar.com

/associacao.animar

Av. Santos Dumont, 57 - 1º Esq.
1050-202 Lisboa

(+351) 219 527 450/1

animar@animar-dl.pt

www.animar-dl.pt
www.agencianimar.com

Assinatura

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Av. Santos Dumont, 57 - 1º Esq.
1050-202 Lisboa

(+351) 219 527 450/1

animar@animar-dl.pt

www.animar-dl.pt
www.agencianimar.com
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7
estacionário
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Nome: Lorem
Apelido: Ipsum

Código:
0F7HME

Nome do evento

Av. Santos Dumont, 57 - 1º Esq.
1050-202 Lisboa

(+351) 219 527 450/1

animar@animar-dl.pt

www.animar-dl.pt
www.agencianimar.com

www.animar-dl.ptwww.animar-dl.pt
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Av. Santos Dumont, 57 - 1º Esq.
1050-202 Lisboa

219 527 450/1

animar@animar-dl.pt

www.animar-dl.pt
www.agencianimar.com

/associacao.animar

Cofinanciado por:

animar
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roll-up
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nº 212  |  março 2020

info

A importância das cadeias curtas na valorização dos 
produtos locais

Seminário promovido pela ADIBER, decorrerá em Góis, na Biblioteca João Brandão, com o 
objectivo de divulgar os produtos locais e chamar a atenção dos produtores para a importância 
e o potencial dos circuitos curtos na comercialização das suas produções.

CooLabora assinala Dia Internacional da Mulher

Para promover a igualdade e as consequências nefastas do machismo deste na vida de 
milhares de mulheres, a CooLabora assinala o Dia Internacional da Mulher, com arte, stand up 
comedy e outras formas de interpelação pública. A iniciativa decorrerá Salão Nobre da Câmara 
Municipal da Covilhã.

A Monte-ACE  deslocou-se a Nuremberga de 11 a 14 de Fevereiro para participar na BIOFACH, 
a mais importante feira mundial de alimentação orgânica, a que está associada também a 
exposição da VIVANESS de cosmética orgânica.

Animar - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local
     Av. Santos Dumont, 57 -1º Esq., 1050-202 Lisboa            21 952 74 50/1              animar@animar-dl.pt
     www.animar-dl.pt  |  http://agencianimar.com  |  www.cidadaniaemportugal.pt 
     /associacao.animar

Mulheres Notáveis da Cova 
da Beira
No Fundão a Coolabora assinala, em 
parceria com os Municípios de Belmonte, 
da Covilhã e do Fundão, o Dia 
Internacional da Mulher, com uma 
cerimónia de atribuição do Galardão 
Mulheres Notáveis, quer será presidida 
pela Ministra da Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa.

Interculturalidade 4.0

O Espaço t, está a organizar o Congresso 
Interculturalidade 4.0 - A Identidade 
Individual no Mundo Global, que será 
dedicado à Interculturalidade e às migrações 
e decorrerá no Auditório da Ordem dos 
Contabilistas Certificados (Porto).

Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental

A Associação Portuguesa de Educação Ambiental realiza a 26º edição das Jornadas 
Pedagógicas de Educação Ambiental em Portugal, subordinada ao tema "Educação Ambiental 
como processo (trans)formador para a construção de eco comunidades". Irá decorrer na Escola 
Secundária Eça de Queirós, Olivais.

Monte ACE com empresários na BIOFACH

Conferência promovida pela EAPN Portugal, realiza-se na Fundação Caloust Gulbenkian, Sala 
1. Participam o Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e nela será 
apresentado um Manifesto contra a Pobreza.

O papel da Sociedade Civil no Combate à Pobreza

A CONFECOOP realiza na CASES (Lisboa) a conferência COOPER(A)ÇÃO - Refletir para Agir, 
subordinada ao tema “Cooperativas de Solidariedade Social: Que futuro?”

Cooperativas de Solidariedade Social: Que futuro?
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A CONFECOOP realiza na CASES (Lisboa) a conferência COOPER(A)ÇÃO - Refletir para Agir, 
subordinada ao tema “Cooperativas de Solidariedade Social: Que futuro?”
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A importância das cadeias curtas na valorização dos 
produtos locais

Seminário promovido pela ADIBER, decorrerá em Góis, na Biblioteca João Brandão, com o 
objectivo de divulgar os produtos locais e chamar a atenção dos produtores para a importância 
e o potencial dos circuitos curtos na comercialização das suas produções.

CooLabora assinala Dia Internacional da Mulher

Para promover a igualdade e as consequências nefastas do machismo deste na vida de 
milhares de mulheres, a CooLabora assinala o Dia Internacional da Mulher, com arte, stand up 
comedy e outras formas de interpelação pública. A iniciativa decorrerá Salão Nobre da Câmara 
Municipal da Covilhã.

A Monte-ACE  deslocou-se a Nuremberga de 11 a 14 de Fevereiro para participar na BIOFACH, 
a mais importante feira mundial de alimentação orgânica, a que está associada também a 
exposição da VIVANESS de cosmética orgânica.
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Mulheres Notáveis da Cova 
da Beira
No Fundão a Coolabora assinala, em 
parceria com os Municípios de Belmonte, 
da Covilhã e do Fundão, o Dia 
Internacional da Mulher, com uma 
cerimónia de atribuição do Galardão 
Mulheres Notáveis, quer será presidida 
pela Ministra da Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa.

Interculturalidade 4.0
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Individual no Mundo Global, que será 
dedicado à Interculturalidade e às migrações 
e decorrerá no Auditório da Ordem dos 
Contabilistas Certificados (Porto).

Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental
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Secundária Eça de Queirós, Olivais.
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Programa INATEL 55+

No dia 13 de Fevereiro a Animar reuniu com a Fundação INATEL tendo em vista e identificar 
oportunidades de colaboração futura. Assim, foi estabelecido um protocolo de colaboração 
prevendo benefícios para a Rede Animar, nomeadamente condições especiais para usufruto 
dos equipamentos e serviços INATEL, em contrapartida da divulgação dos programas daquela 
instituição junto da nossa rede de associados.
O INATEL gere de um conjunto de programas do Governo, entre os quais o INATEL 55+, que 
visa a inclusão social de pessoas carenciadas e em risco de exclusão com 55 ou mais anos, 
residentes em Portugal Continental.
Esta poderá ser uma oportunidade com interesse, tanto para os associados colectivos como 
individuais.

Centros Qualifica

Termina amanhã a Consulta Pública relativa à Alteração da Portaria n.º 232/2016, de 29 de 
Agosto, que regula a criação e o regime de organização e funcionamento dos Centros Qualifica.

Inquérito ao Sector da Economia Social 2018

O Instituto Nacional de Estatística já tem disponíveis os primeiros resultados do inquérito ao 
sector da Economia Social.

Academias Gulbenkian do Conhecimento
Decorre até 16 de Março o período de candidaturas às Academias Gulbenkian do 
Conhecimento, que têm por objectivo desenvolver competências sociais e emocionais em 10 
mil crianças e jovens em Portugal.  
Podem candidatar-se todas as organizações, públicas e privadas, sem fins lucrativos, que 
atuem nos domínios das artes, ciência e tecnologia, cultura, desporto, educação, saúde, 
solidariedade ou outras áreas da cidadania, a apresentar ideias inovadoras para a promoção de 
competências-chave -adaptabilidade, autorregulação, comunicação, pensamento criativo, 
pensamento crítico, resiliência e/ou resolução de problemas - junto de crianças e jovens até aos 
25 anos.
A Fundação Calouste Gulbenkian co-financiarà 28 projectos em todo o país, seleccionados por 
um júri independente, a que se juntarão cinco projectos seleccionados pelo público.
 

Acção Qualidade de Vida 2020
A Associação Salvador tem 130.000€ para apoiar pessoas com deficiência motora necessitadas 
de apoios (obras em casa, formação, equipamentos desportivos adaptados, etc.).
Candidaturas até 15 de Março.
 

Candidaturas e financiamentos
Nesta base de dados que a Animar faculta aos seus associados.

entre-nós

CANDIDATURAS
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kit institucional

Elementos do kit:

- bloco de 40 folhas; 
- régua de bambu,
- esferográfica de cartão;
- clipe de plástico;
- botão de pressão  
  com tinta azul;

- dois lápis;
- apontador de lápis;
- borracha;
- notas (25 de cada cor);
- bolso interno.
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kit associado

Elementos do kit:

- caderno A5 (100 folhas);
- régua;
- lápis;
- caneta com tinta azul;

- afia;
- borracha;
- pen USB 16GB em bambu.
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