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Utilize sempre um dos tamanhos 
aprovados do logótipo.

Utilize sempre os ficheiros digitais 
aprovados para a sua reprodução.

Utilize sempre um dos logótipos 
aprovados.

Manter sempre um espaço em 
branco (área de proteção), tal como 
se define na zona de controlo.

Uso indevido do logótipo

O uso incoerente do logótipo 
debilita a identidade da marca.



_____________Cores corporativas  

____________________A imagem  
A nova imagem é constituída 
por um triângulo isósceles de 
cor vermelha, com os seus 
extremos arredondados e com 
o texto cype em minúsculas, 
de cor branca, situado no 
centro do triângulo.

Branco para a denominação cype e a cor Vermelha para o 
triângulo que a envolve.

A imagem da Identidade Corporativa da CYPE vem simbolizada 
pelo Conjunto de Identidade Corporativa e, por isso, nas cores que 
em que este se expressa.

 ___________________Construção
A quadrícula mostra a construção da nova imagem, este esquema é 
útil para os formatos nos quais se tenha de reproduzir manualmente.

En la impresión de soportes de comunicación a dos tintas se utilizará un canal para el 
“triángulo” en Pantone Red 1795 y el segundo canal superpuesto con Negro para obtener las 
sombras y volumen del logotipo.

Versión 1 tinta / distintos colores

Para aquellos casos en los que el uso de los colores preferenciales no sea posible, se utilizará el 
logotipo en la tinta empleada en la publicación al 100%, y en ningún caso se empleará en la 
impresión una 

Versión 2 tintas

En la impresión de soportes de comunicación de coste reducido, el Conjunto de Identidad 
aparecerá siempre que sea posible en un solo color, preferentemente ROJO (Pantone Red 
1797) o NEGRO (Pantone Process Black) como segunda opción.

Versión 1 tinta

Se utilizará el logotipo en la tinta empleada en la publicación al 100%, y en ningún caso se 
empleará en la impresión una versión en escala de color.
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_________Dimensões da imagem
Com o objetivo de facilitar as possibilidades de desenho, nos 
diferentes suportes de comunicação, foi estruturada a realização do 
logótipo, o que define com precisão a correta criação da imagem.
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______________Área de proteção

A Marca ficará protegida por um espaço vazio que não pode ser 
invadido por nenhum elemento, com a finalidade de definir 
perfeitamente os seus limites e manter a integridade e correta 
visualização.

Este espaço é determinado por uma linha imaginária, cujas 
normas de construção se expressam graficamente no capítulo 
Construção.

Este espaço também se utiliza como referência para colocar uma 
“mancha” de cor branca, quando a marca tenha de aplicar-se 
sobre fundos a meio tom ou fotográficos que arrisquem a sua 
legibilidade.
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Aplicação em negativo _________

A aplicação do logótipo será sempre numa só cor sendo a 
denominação cype na mesma cor e o triângulo não terá cor e, 
por conseguinte, será da cor do fundo do suporte de aplicação.
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Versão 1 cor

Na impressão de suportes de comunicação de custos reduzidos, o 
Conjunto de Identidade aparecerá sempre que seja possível numa só 
cor, preferencialmente VERMELHO (Pantone Red 1797) ou PRETO 
(Pantone Process Black), como segunda opção.

Será utilizado o logótipo na cor utilizada na publicação a 100% e em 
nenhum caso se utilizará na impressão uma versão em escala de cor.

Versão 1 cor / distintas cores

Para aqueles casos nos quais a utilização das cores preferenciais não 
seja possível, será utilizado o logótipo na cor utilizada na publicação a 
100% e em nenhum caso se utilizará na impressão uma versão em 
escala de cor.

 Variações de impressão ________
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Swis 721 Md BT

Swis 721 Cn BT

Swis 721 Ex BT

Swis 721 LtEx BT
Swis 721 Cn BT

Swis 721 Hv BT

Swis 721  Lt BT

Swis 721 LtCn BT

Swis 721 Cn BT

Swis 721 Md BT

Swis 721 Lt BT

Swis 721 Cn BT

Swis 721 Th BT
Swis 721 Th BT

Swis 721 LtCn BT

Swis 721 Ex BT

Swis 721 Hv BT

Swis 721 BT
Swis 721 BT
Swis 721 BT
Swis 721 BT

A tipografia a utilizar na CYPE para a elaboração de qualquer texto 
pertencerá à família da Swis 721.

O uso de uma tipografia comum contribui para a difusão e 
consolidação de uma harmónica Identidade Corporativa.

_____________________Tipografia    

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890

http://www.cype.pt/cype_ingenieros/identidade_corporativa.htm

___Descargas de ficheiros digitais    

Para facilitar o uso correto da Identidade Corporativa facilitamos 
uma direção de internet onde poderá aceder aos arquivos digitais 
do logótipo.
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