
Este guia contempla as regras de utilização 
da linguagem visual do CDI Portugal. 





Somos uma Organização Não-Governamental de inclusão social e digital.

Fundada em 1995 por Rodrigo Baggio, começou por ser uma iniciativa

pioneira para democratizar o acesso às tecnologias da informação e

comunicação entre todas as pessoas das comunidades do Rio de Janeiro.

Com o passar do tempo, o CDI estendeu a sua atuação a outros países

através de uma rede de organizações aliadas.

Chegou a Portugal em 2013. 



Todas estas marcas abraçam a mesma missão e propósito: a inclusão social e 

digital. No Brasil o nome CDI passou por uma revisão e a partir de 2015 a 

ONG passou a adotar o nome . 

Os demais países permanecem como CDI. 

é a marca do movimento. Para atender a um novo 

contexto mundial, paralelamente ao CDI surge este novo movimento, que 

tem o papel de estimular um ecossistema global para a transformação digital 

da sociedade. 



Estimulamos ações entre diferentes atores que partilham o nosso propósito 
de maneira que se criem condições para uma transformação sistémica.

É o nosso modo de agir e propor transformação. Queremos promover uma 
cultura de inovação constante, de apropriação de ferramentas digitais para 
criar oportunidades;

Acreditamos numa sociedade mais justa e no reconhecimento de diferentes 
vozes, realidades e contextos. Estamos abertos ao que é diferente e à 
possibilidade de que os outros atores se juntem a nós. 























Não alterar a cor

Não aplicar efeitos

Não alterar a proporção 
ou tipografia

Utilização digital













Calibri

Para documentos digitais que 
tenham de ser partilhados com 
terceiros ou pela 
impossibilidade de se utilizar a 
fonte VAG Rounded, 
recomendamos esta fonte que 
está disponível em todos os 
computadores por defeito. 

Calibri
Regular - Light 



Ao lado, os tons das 6 cores 
que compõem o universo 
visual do CDI e do RECODE.
Todos estes tons ajudam a 
construir a nossa identidade 
visual, apesar da nossa escolha 
ter sido o verde.
Para variar as cores, 
recomendamos combinações 
de grupos de três cores, como 
indicado. 

Amarelo
Pantone 136C
C00 M30 Y85 K00
R253 G185 B64

Laranja
Pantone 151C
C00 M60 Y100 K00
R245 G130 B32

Vermelho
Pantone 485C
C00 M95 Y100 K00
R238 G49 B36

Verde
Pantone 7480C
C70 M00 Y80 K00
R74 G185 B105

Azul
Pantone 3115C
C70 M00 Y20 K00
R22 G190 B207

Roxo
Pantone 267C
C80 M95 Y00 K00
R90 G55 B149

Branco
C00 M00 Y00 K00
R255 G255 B255

Cinzento
Pantone 877C
C0 M0 Y00 K50
R153 G153 B153

Preto
Pantone Black C
C00 M00 Y00 K100
R00 G00 B00



Em momento algum deverá alterar os elementos 
aqui apresentados. 

www.
www.

Para questões relacionadas com este Manual:




