
Vamos conservar o que é nosso
Manual de identidade
-
Este manual contém as normas básicas para a correta aplicação e utilização da 
marca das conservas portuguesas, VAMOS CONSERVAR O QUE É NOSSO. 
Os elementos símbolo e assinatura de comunicação constituem a estrutura  da 
identidade da marca. 



A marca

É uma homenagem ao trabalho das mulheres na 
indústria portuguesa de conservas. São as suas 
mãos que nos trazem o mar dentro de uma lata. O 
símbolo eterniza a ligação de Portugal ao mar 
como aquilo que queremos conservar para o futuro 
e a assinatura de comunicação faz precisamente esse 
apelo a todos. A figura feminina representada 
remete para o pensamento mitológico associado 
aos mares, apresenta os seus longos cabelos como 
se fossem ondas e leva na mão como um trunfo e 
uma conquista, o desejado peixe. 
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O SÍMBOLO

Apresenta uma imagem intemporal feminina 
levemente mitológica procurando homenagear a 
presença feminina na produção portuguesa das 
conservas e a nossa relação privilegiada com o mar. 



A ASSINATURA
DE COMUNICAÇÃO

Vamos conservar o que é nosso é um apelo à 
proteção e defesa da produção nacional e, mais do 
que isso, é um lema, um modo de vida que traduz a 
ideia de que devemos valorizar o que temos, o que 
nos é próprio.



A TIPOGRA�A

Foi escolhida uma fonte que remete para o universo 
“vintage” das latas de conserva demonstrando que 
elas têm já uma longa tradição. São um clássico da 
alimentação dos portugueses. 

fonte logomarca

BAZAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
0123456789

fonte institucional

cassannet regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

cassannet bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789



AS CORES

As cores utilizadas remetem para as cores da 
bandeira nacional uma vez que a marca é 
portuguesa e procura defender o universo 
português das conservas.

PANTONE
3425C

CMYK
C 97%
M 35%
Y 86%
K 30%

BGB
R O
G 98
B 65

CMYK
C 22%
M 100%
Y 89%
K 15%

BGB
R 172
G 22
B 44

PANTONE
COOL 
GREY 2

CMYK
C 0%
M 0%
Y 0%
K 4%

BGB
R 248
G 248
B 248

PANTONE
187C

CMYK
C O%
M O%
Y O%
K 100%

BGB
R 35
G 31
B 32

PANTONE
BLACK C



DIMENSÕES MÍNIMAS

Para uma correta legibilidade de todos os 
elementos, o logótipo nunca deverá ser aplicado 
com dimensões inferiores às apresentadas.

15MM
MEDIDA MÍNIMA PERMITIDA

20MM
MEDIDA MÍNIMA ACONSELHADA

15MM
MEDIDA MÍNIMA PERMITIDA

20MM
MEDIDA MÍNIMA ACONSELHADA



VERSÃO MONOCROMÁTICA

Sempre que possível, a marca deve apresentar-se 
nas suas cores principais. Caso tal não seja 
possível, pode apresentar-se a uma cor tal como 
demonstrado.



COMPORTAMENTO SOBRE 
FUNDOS FOTOGRÁ�COS



COMPORTAMENTO SOBRE 
FUNDOS CROMÁTICOS



Aplicações da marca
Suportes de divulgação
ponto de venda



STOPPER

de um lado a nossa marca do outro uma 
determinada marca de conservas com o texto:
“uma marca portuguesa.”

uma marca
portuguesa.

logotipo da
marca de
conserva



CARTAZ 50X70 

(para portas de entrada): “ Este estabelecimento só 
está autorizado a vender as melhores conservas 
portuguesas.”

Este estabelecimento
só está autorizado
a vender as melhores
conservas portuguesas.



PLACA ABERTO/FECHADO 

De um lado “aberto aos melhores sabores” e 
“fechado - os melhores sabores voltam em breve.”

fechado
os melhores sabores

voltam em breve

aberto
aos melhores sabores



RÉGUAS DE LINEAR

marca determinada + nossa marca

logotipo da
marca de
conserva



CARTAZ TOPO 
HIPERMERCADOS

”Está no sítio certo para levar consigo as 
melhores conservas portuguesas.”

ESTÁ NO SÍTIO CERTO
PARA LEVAR CONSIGO
AS MELHORES CONSERVAS
PORTUGUESAS.
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