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I N T R O D U Ç Ã O

  A construção deste manual de identidade visual tem como objetivo 

primordial tornar a imagem da Associação de Estudantes da Facul-

dade de Medicina de Lisboa (AEFML) uma imagem mais coesa e de 

qualidade constante em todas as suas instâncias.

  Neste documento estão explanadas diretrizes para a aplicação da 

imagem oficial da AEFML, que deverão ser cumpridas tanto por mem-

bros da direção como por todas as comissões organizadoras das ati-

vidades da AEFML e também entidades externas que necessitem de 

utilizar a imagem da associação.

  Aqui encontram-se normalizadas todas as componentes integrantes 

da imagem da AEFML, tais como tipografia oficial, palete de cores, 

dimensões dos diferentes formatos de material de divulgação e docu-

mentos oficiais e também algumas normas de escrita. 

  Em conclusão este será um documento que irá permitir que a AE-

FML mantenha a sua trajetória ascendente de qualidade e seriedade 

enquanto uma entidade representativa de quase três mil estudantes, 

bem regulamentada e doravante com um manual normativo da sua 

imagem e divulgação. 
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TIPOGRAFIA

Tipografia Primária

Nunito 
Sans
Disponível em: 
https://fonts.google.com/specimen/Nunito+Sans

7 estilos
c/variante em 

itálico

Aplicável como:

Título
Título Secundário

Corpo de Texto
Texto de Grafismo

Numeração

Apesar da sua origem como Display Typeface 
este fonte prima pela sua versatilidade poden-
do ser utilizada tanto para títulos e subtítulos 
(o seu propósito original) mas também como 
corpo de texto (em textos pouco densos) bem 
como para situações de tipografia em grafismos. 
Esta será portanto a principal fonte da AEFML

Tipografia Secundária

Tipografia Online

Crimson
Text
Disponível em: 
https://fonts.google.com/specimen/Crimson+Text

3  estilos
c/variante em 

itálico
Aplicável como:

Corpo de Texto 
Pequeno

Legendas
Citações

Esta fonte deverá ser utilizada nos casos excep-
cionais de documentos extensos com corpo de 
texto pequeno, nomeadamente em 2 colunas, 
e também poderá ser utilizado em legendas e 
citações. 

*Preferencialmente utilizar 
apenas os estilo Regular.

Proxima Nova
Fonte usada no site da aefml
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Exemplos

CATEGORIA

TÍTULO
subtítulo

Good truth gains derive dead pious sea disgust decrepit mer-
ciful passion spirit. Battle society aversion hatred superiori-
ty overcome battle. Strong endless self disgust spirit endless 
transvaluation free depths. Gains horror enlightenment uber-
mensch depths.

Oneself faithful law horror insofar ubermensch holiest salva-
tion. Sea decrepit virtues gains madness law faith pinnacle in-
sofar philosophy ocean christianity depths. Contradict burying 
moral sea good ultimate selfish inexpedient mountains right 
good intentions. Ascetic hope victorious truth ultimate. 

curiosidade
Derive grandeur faithful christian decep-
tions holiest ocean chaos holiest insofar 
dead. Mountains noble christianity moral 
mountains victorious ocean marvelous 
justice strong ultimate virtues convictions. 
Depths abstract madness strong ocean sea.

65%
de qualquer coisa

Taturibust, vid et reperem sequi tem esequi omnienis et lat 
eos eum eriorro corem ilist etur?

Occabor simagnissi re, quis sit volendi gnimod quas in 
perrum quo doluptateni quae estrum nossunt plit untur? 
Vellandestis voluptatest raerum evelestrum, quuntiate que 
qui voluptatur? Illor sant dolo quas ipiet volorem ipsam si-
taecupis eaquaep tinihil ignati aut assitat.
Rumet, odi as nis moluptat molore seque simpores re et lau-
tem eatur rent.
Doluptatiam, nisiti aligentis re, iumquun daessit, sam que 

idebis esci voloration num es exped quiamet alignist, serfere 
henitianda dolupit atectatus ma vit venim acit labo. 

Namenisse natem et rest, quia comnimporro magniantibus 
sit deris aut aditatem lacculpariae rem eicilluptat lis re volo-
rib usamenimin num ium quam accab inctem sequiae. Ibus 
ratenda ditas remporemo molendiscite dolupta ectur, si 
inusam, qui nis eat vendita sim quo maximperum intiamet 
et et et omnihiciet quia vero experum que doluptius.
Ceperrumquo que si dolupiduntus volupta imporiam quia 
dis pliquodit utemossum harum faccate

Título
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Palete Primária

Palete Secundária

Tangerine Yellow
#fecb00

R254 G203 B0

Dark Gray
#9e9e9e

R158 G158 B158

Black
#000000
R0 G0 B0

White
#ffffff

R255 G255 B255

Cinza Linx
#6c7a89

R108 G122 B137

Night Rider
#333333

R51 G51 B51

Neon Carrot
#fe9221

R254 G146 B33

Mosque
#005953

R0 G89 B83

sob fundo claro

Dark Cyan
#009193

R0 G145 B147

sob fundo escuro

ESQUEMA NEO-MONOCROMÁTICO

ESQUEMA COLORIDO
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Exemplos de Contrastes de Cor

TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO

TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO

TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO

TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO
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Versões do Logo

Regras de Aplicação

CONTRASTE COM O FUNDO

MARGENS DE APLICAÇÃO

1/2

1/2

1/1

1/1

As margens mínimas do logo enquadrado em qualquer material de imagem correspondem, verticalmente à distân-
cia entre o limite superior e inferior do elemento de fundo da letra ‘a’, e horizontalmente à metade dessa distância.
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1. Os e-mails enviados para a comunidade estudantil 
devem estar escitos na 2ª pessoa do singular;

2. Deve-se iniciar o mail com a saudação:            
      - Caro colega,  

3. Deve-se terminar o mail com a despedida:  
      - Com os meus melhores cumprimentos

4. Por fim deve-se introduzir a assinatura correspon-
dente ao vogal e departamento.

E-mails de divulgação

NORMAS DE ESCRITA DE:, BCC, ASSUNTO

ASSINATURA

MODELO DE E-MAIL

ELEMENTOS 
COMPLEMENTARES

De: AEFML Divulgação

BCC: Mailing List

Assunto: Nome de Projeto | motivo de e-mail

Caro colega,

Udamus apellore nos conectem et harchic illuptat.
Ita et quis dolupta sinveni dolor solupta tiumquam qui il 

Harum rerio. Ut quis si volut offic te volupta tiorruptata est, aceatur sitiaturi 
quo inulparum voluptiatem fugiant rernatus volum et ex eumet dolupti

(clica na imagem para mais informações)

BANNER COM LINK A REDIRECIONAR PARA SITE
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ELEMENTOS 
COMPLEMENTARES

Frisos de fotos

Intro e divulgação de Vídeos AEFML

Friso é colocado centrado na margem inferior da fotografia

Dependendo do projeto poderá ser necessá-
rio adicionar outros logótipos às fotografias a 
serem divulgadas, nesse caso deve-se esten-
der a barra branca até aos limites da fotogra-
fia e adicionar os logotipos de cada lado dos 
logos centrais predefinidos. 

Os vídeos produzidos para projetos da AEFML devem ter sempre 
no seu início o clip de introdução que identifica a aefml. 

Esse clip está disponível em: 
https: //drive.google.com/a/aefml.pt/file/d/0B_bFNBz6RvWLZmtU-
NHBUTTJOck0/view?usp=sharing

Todos os vídeos da AEFML devem ser alojados no canal de youtube da 
AEFMLtv, para tal deve ser requisitada a sua publicação ao departamen-
to de Imagem e Divulgação.

x xx xx xx x
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FORMATOS DE 
APRESENTAÇÃO

Suporte em papel

A AEFML produz uma grande quantidade de material gráfico tanto em suporte de 
papel como suporte digital, verificando-se cada vez mais um uso preferencialmente 
digital. É portanto essencial uma uniformização dos formatos de apresentação do 
material gráfico para garantir a coesão na divulgação e logística gráfica entre os di-

versos projetos da AEFML.

POSTER CREDENCIAIS

PORTEFÓLIOS

BILHETES

CONVITES

70cm 105mm

14
8m

m

5c
m

A6

A5

10
0c

m

14
8m

m

210mm

12cm

2cm

Este é um formato de orientação 
exclusivamente vertical

Este é um formato de orientação 
preferencialmente horizontal

10
5m

m

A6

148mm

*retângulos não se encontram à escala 
nem proporções reais
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FORMATOS DE 
APRESENTAÇÃO

Suporte Digital

BANNER 

FOTO INSTAGRAM

CAPA FACEBOOK
(VISUALIZAÇÃO EM PC)

IMAGEM PARA TV

2400px

10
00

px
63

0p
x

27
8p

x

12
60

px

800px

1702px

1334px

21
60

px

3840px

zona de segurança para informação importante

FOTO 
DE PERFIL

zona vísivel no telemóvel
(área mais escura)

4:5 4K

*retângulos não se encontram 
à escala nem proporções reais MUPI / INSTA STORY

1080px

19
20

px

16:9






