
ORIENTAÇÕES EM MATÉRIA DE SINALÉTICA

WIFI4EU

Este documento é dirigido às autarquias beneficiárias da iniciativa WiFi4EU e visa ajudá-las a realizar ações de publicidade 

relacionadas com a iniciativa. Todas as autarquias que receberem um vale WiFi4EU são obrigadas a exibir claramente o 

logótipo WiFi4EU, que contém o símbolo da UE, tal como ilustrado nestas páginas, nos espaços públicos com uma ligação 

WiFi4EU à Internet.

O logótipo que identifica a iniciativa WiFi4EU deve ser utilizado conforme disponibilizado, sem nenhuma alteração, exceto no 

que se refere às suas dimensões, que podem ser modificadas, desde que as proporções sejam respeitadas. Nas páginas 

seguintes, apresentam-se alguns exemplos da utilização correta e incorreta deste logótipo.

Não se esqueça de que qualquer outra forma de comunicação ou publicação relacionada com a iniciativa WiFi4EU também 

deve incluir o logótipo da iniciativa, para indicar que esta beneficiou de financiamento da União Europeia.

O logótipo apresentado nas páginas seguintes é independente e não se aplica aos elementos gráficos especificamente 

concebidos para o portal cativo WiFi4EU e apresentados pelo fragmento (para mais informações sobre este último, consulte 

a página Web WiFi4EU da INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu)



EXEMPLOS DE SINALÉTICA RELACIONADA COM A 

INICIATIVA WIFI4EU

Para o êxito da iniciativa WiFi4EU, é fundamental adotar uma abordagem coerente em matéria de visibilidade. É 

importante que todos os beneficiários utilizem o símbolo da UE corretamente, juntamente com o pictograma WIFI 

recomendado.

Foram criados cinco tipos de sinalética WiFi4EU. Cada um consiste no pictograma WIFI recomendado, bem como 

na utilização correta do símbolo da UE.

Todas as versões podem ser descarregadas a partir da página Web WiFi4EU da INEA: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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DIMENSÕES E ESPAÇO LIVRE CIRCUNDANTE

Independentemente de onde o logótipo for utilizado, deve ter sempre um 

espaço livre à sua volta.

Esse espaço deve corresponder a um décimo (1/10) da altura do logótipo.

Dimensões 

mínimas: altura 

5 cm

x5cm

1/10 x
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CORES E CARATERES TIPOGRÁFICOS

O tipo de letra utilizado é o Arial.

#004A95

R 0
G 74
B 149

C 100%
M 74%

W 6%
K 0%

#FEEB1A

R 254
G 235
B 26

C 4%
M 0%

W 89%
K 0%



REGRAS RELATIVAS AO FUNDO

O logótipo deve ser aposto sobre um fundo branco, independentemente de onde for colocado.



O QUE NÃO SE DEVE FAZER

Não acrescente 

texto no logótipo

Não gire o 

logótipo

Não altere a 

forma do 
logótipo

Não tire o fundo 

branco

Não tente ser 

criativo... Use o 

logótipo correto

Não corte o 

logótipo

Não utilize outras

cores.
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PERGUNTAS

Para qualquer questão relacionada com a utilização do símbolo da UE e a 

identidade visual, contacte o serviço de assistência: 

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

ou telefone para o serviço Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

