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''Serralves Ecossistema Criativo'' é um projeto que reúne vários domínios da programa-
ção cultural e que pretende aglutinar o espírito empreendedor e a gestão por um lado e a 
criatividade e a cultura por outro.
Serralves, na sua posição de importante agente cultural, assume o papel de dinamizador 
de um verdadeiro Ecossistema Criativo, que envolve um grande número de agentes artís-
ticos e tem como objetivo primordial dinamizar as indústrias criativas na Região Norte e 
ter impacto mobilizador na economia nacional. 
Com este projeto, qualifica-se a oferta cultural e a atratividade da Região Norte e em pa-
ralelo são geradas oportunidades de negócio aos agentes do setor das indústrias criativas.

Com este manual de identidade corporativa pretende-se abordar a  marca associada a 
este projecto, que será visualizada por públicos estrangeiros especializados na área das 
artes e turistas em geral, assim como a comunidade escolar e respetivas famílias, durante 
o período em que decorre o evento.

INTRODUÇÃO
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O projecto do ''Ecossistema Criativo'' desenvolve a sua própria marca, 
aliando-se à já existente marca ''Serralves'' sem a alterar.

Dentro desta marca fica assim preservado o nome de ''Serralves'' na sua 
própria marca, juntando-se as palavras ''Ecossistema Criativo''. 
 
Tendo como divisão um subtil traço na horizontal, as palavras ficam 
alinhadas à esquerda, para que no centro se encaixe um dos principais 
símbolos da fundação, a pá gigante. Esta representa o trabalho e a 
criação, pilares que constituem este projecto.

A elipse envolve todo o conjunto, assumindo a marca como um todo, 
esta tem uma legibilidade e clareza que assentam perfeitamente num 
projecto desta natureza. 

A MARCA
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A juntar-se ao preto e ao azul da marca ''Serralves'', o verde, sendo uma 
cor que representa o equilíbrio, significa também o crescimento e evo-
lução, algo que dá ênfase ao projecto ''Ecossistema Criativo''.  
Sempre que possível, a marca deverá ser reproduzida neste formato, o 
original. 
 
Para diferentes situações em que a aplicabilidade da marca não possa 
ser na sua versão original poderão ser utilizadas outras versões.
Nas páginas seguintes estão representados outros formatos alternati-
vos, para diferentes tipos de aplicabilidade.

Na impossibilidade da sua aplicação com as cores da versão princi-
pal, quando em fundo em cor clara deverá ser respeitada a alternativa 
somente com a cor preta nos seus elementos principais, em fundo com 
cores escuras deverá ser utilizada a versão a negativo, com os elemen-
tos em cor branca. Também é possível utilizar uma versão a preto e 
branco, caso se justifique.

VERSÕES DA MARCA

Versão Principal
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VERSÕES DA MARCA

Versão a Uma Cor Versão a Negativo
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VERSÕES DA MARCA

Versões em fundo colorido
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VERSÕES DA MARCA

Versões em fundo texturado
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VERSÕES DA MARCA

Versão a preto e branco
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Nesta imagem está representada a grelha das relações entre os elemen-
tos da logomarca. O centro da elipse é o principal ponto de referência. 
No seu eixo vertical enquadra-se o elemento da pá de ''Serralves'', este 
abrange a área de texto com as palavras ''Ecossistema'' e ''Criativo'', 
para isso estas foram alinhadas à esquerda, ajustando-se ao eixo verti-
cal esquerdo da palavra ''Serralves''. Os limites de texto estão ajustados 
tanto na vertical como na horizontal nos seus lados correspondentes, 
como se estivessem dentro de um rectângulo, ajustados ao interior dos 
seus lados.

A área de proteção da marca garante a correcta percepção, legibilida-
de e integridade visual da própria.
Esta área não pode ser invadida por nenhum elemento externo à mar-
ca, como texto, gráfico ou imagem.
Esta margem de proteção é obtida através de um espaço com um 
limite máximo, este é definido pela largura máxima do caractere ''E'' 
da palavra ''Serralves''. Para diferentes dimensões da marca, a escala é 
sempre efectuada a partir deste valor na sua proporção.

GRELHA DAS RELAÇÕES E MARGENS DE RESPIRO

x

x

x
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ESCALA DE REDUÇÕES

Para a percepção e legibilidade correcta da marca foi definido um limi-
te mínimo em pixels para a sua aplicabilidade em formato digital e em 
milímetros em formato de impressão, para isso há um valor de referên-
cia em que a partir do mesmo se aplica a marca na versão principal ou 
apenas o elemento da ''pá'' de ''Serralves'' . 
Para o formato digital, a marca da versão principal será representada 
até à dimensão mínima de 83px e de 20mm na versão para impressão, 
abaixo deste valores a marca será representada apenas pelo elemento 
da ''pá'' de ''Serralves''.

83 px            20 mm                     
------------------------------------------------------------------------------
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CODIFICAÇÃO TIPOGRÁFICA

A marca de ''Serralves'' utiliza a família de tipos de letra ''Akzidenz Gro-
tesk'', esta é uma tipografia sem serifas criada em 1896 pela ''type foun-
dry Berthold'' em Berlim. Nesta logomarca é utilizada a versão ''black''
Para este projecto a marca também utiliza outra tipografia, para as 
palavras ''Ecossistema Criativo'' é utilizada a "NovaMono", uma tipo-
grafia criada por Dan Schechner da ''FontCollector''. Este tipo de letra, 
livre de direitos para uso comercial e não comercial, foi escolhido para 
este projecto por ter uma forte expressão no âmbito da criação, cada 
caractere apresenta uma forma similar a uma peça que se encaixa 
noutra, juntando-se ao elemento da ''pá'' de ''Serralves'', esta transmite 
uma sensação de algo construtivo.  Para um impacto mais forte dessa 
expressão, a tipografia é utilizada em caixa alta. Nesta logomarca é 
utilizada a versão ''regular''.
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CODIFICAÇÃO TIPOGRÁFICA

''Akzidenz Grotesk''
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CODIFICAÇÃO TIPOGRÁFICA

''NovaMono''
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CODIFICAÇÃO CROMÁTICA

A juntar-se ao preto e ao azul da marca ''Serralves'', o verde, sendo uma 
cor que representa o equilíbrio, significa também o crescimento e evo-
lução, algo que dá ênfase ao projecto ''Ecossistema Criativo''.  
Sempre que possível, a marca deverá ser reproduzida neste formato, o 
original. 
 

CMYC: C:0 M:0 Y:0 K:100

RGB: R:0 G0 B0

Hex: #000000

CMYC: C:77 M:1 Y:100 K:0

RGB: R:45 G176 B74

Hex: #2DB04A

CMYC: C:81 M:51 Y:0 K:0

RGB: R:50 G116 B186

Hex: #3274BA
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APLICAÇÕES ESPECÍFICAS E EXEMPLOS PROMOCIONAIS

Estacionário

Envelope

Papel de Carta
Morada: Rua Avenida 
Contacto: Qualquer Coisa
Mais Qualquer Coisa Lda

Morada: Rua Avenida 
Contacto: Qualquer Coisa
Mais Qualquer Coisa Lda
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APLICAÇÕES ESPECÍFICAS E EXEMPLOS PROMOCIONAIS

Estacionário

Cartão pessoal com rúbrica

Cartão pessoal sem rúbrica
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APLICAÇÕES ESPECÍFICAS E EXEMPLOS PROMOCIONAIS

Merchandizing

T-shirt Viatura

Pen drive
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