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Constituída a Rede “Estações Náuticas de Portugal” (ENP), o presente manual tem como objetivo apoiar as Estações Náuticas no desenvolvimento da respetiva 

identidade visual e produção de materiais de disseminação, como por exemplo, brochuras ou folhetos, estabelecendo as normas para a correta utilização do 

logotipo da Rede das ENP e diferentes aplicações. Neste manual, é ainda possível encontrar informação sobre a reprodução da Bandeira das Estações Náuticas 

e a afixação da placa e certificado com indicação da data de certificação. 

 

A Bandeira, o Certificado e a Placa, a par do Logotipo, são elementos que compõe a Identidade Visual da Rede das ENP. Em conjunto configuram um símbolo 

identificador e de reconhecimento, indicando que o território foi certificado como Estação Náutica. Assim, conferem aos atores daquele território e sobretudo 

aos visitantes um selo de garantia de qualidade. Nesse sentido, todas as Estações Náuticas devem zelar pela sua preservação e assegurar a devida visibilidade, 

conforme indicado neste manual.  

 

A Identidade Visual constitui ainda um elemento agregador dos territórios certificados, fortalecendo a identidade da Rede das ENP, pelo que se estimula a 

utilização e a reprodução de elementos como o Logotipo ou a Bandeira, de acordo com as diretrizes deste documento. 

 

Em julho de 2020, a Fórum Oceano apresentou publicamente o Portal da Rede ENP – www.nauticalportugal.com, uma plataforma que disponibiliza, de forma 

intuitiva e acessível (nível AAA da versão WCAG 2.0), informação sobre as Estações Náuticas certificadas e a oferta turística assegurada pelos respetivos 

parceiros. O Portal “Nautical Portugal” constitui um elemento de maior relevância para as atividades de comunicação e disseminação da mesma. Neste 

contexto, a Fórum Oceano incentiva à sua referência nos mais diversos materiais de divulgação da Rede. 

 

A Fórum Oceano, enquanto entidade certificadora das Estações Náuticas de Portugal, reserva-se o direito de rever este manual sempre que necessário.  

 

Em caso de dúvida sobre a utilização dos elementos gráficos da Rede Estações Náuticas de Portugal, contactar Sofia Maciel – comunicacao@forumoceano.pt.  

 

 

Manual elaborado em setembro de 2019 e atualizado em fevereiro de 2020. 

http://www.nauticalportugal.com/
mailto:comunicacao@forumoceano.pt
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1. Logotipo Estações Náuticas de Portugal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Logotipo da Rede “Estações Náuticas de Portugal” deve ser incluído em todos os suportes de divulgação, impressos ou digitais, desenvolvidos pelas 

Estações Náuticas. São exemplos: 

 

1- Criação de um website ou página web dedicada à promoção e divulgação da Estação Náutica; 

2- Desenvolvimento de brochura, flyer ou roll up; 

3- Elaboração de vídeos promocionais; 

4- Apresentações em formato PowerPoint ou outros; 

5- Elaboração de stand para exposição em eventos nacionais ou internacionais; 

6- Elaboração de merchandising. 

 

O Logotipo deve ser reproduzido com um tamanho mínimo de 50 mm (largura), devendo manter-se a proporção das dimensões e assegurar um espaço 

suficiente entre o mesmo e outros elementos gráficos ou margens. A margem mínima aconselhável é de 10 mm.  
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Nos casos em que não seja possível manter a dimensão mínima do Logotipo, devido ao tamanho de reprodução do suporte promocional, podem ser 

consideradas outras dimensões ou simplesmente a inclusão da frase “Rede Estações Náuticas de Portugal”. 

 

 

1.1. Cor do Logotipo  

 

O Logotipo da Rede “Estações Náuticas de Portugal” apresenta a seguinte combinação de cores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Utilização do Logotipo 

 

O Logotipo das ENP pode ser reproduzido horizontal e verticalmente, contemplando aplicações monocromáticas, conforme se apresenta: 

 

#c5d2e9 

197R, 210G, 233B 

15C, 10M, 0Y,9K 

 

#003576 

0R, 53G, 188B 

100C, 55M, 0Y,54K 

 

#135692 

19R, 86G, 146B 

87C, 41M, 0Y,43K 

 

#5e82b6 

94R, 130G, 182B 

49C, 29M, 0Y, 29K 
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1.3. Conjugação com outros logotipos  

 

Cada Estação Náutica poderá desenvolver a sua própria identidade visual, designadamente a elaboração de um logotipo. O desenvolvimento do referido 

logotipo não substitui a utilização do Logotipo da Rede, que deve ser contemplado em todos os materiais de comunicação e disseminação. Não se impõe 

qualquer regra quanto à disposição e combinação dos mesmos, porém pede-se que o logotipo da Rede tenha, pelo menos em proporção, visibilidade idêntica 

Reprodução horizontal 

Nota: Para fundos com cor, por exemplo azul, preto ou cinzento, 

aconselha-se o uso da versão monocromática. 

Reprodução vertical 

Notas: Para fundos com cor, por exemplo, azul, preto ou 

cinzento, aconselha-se o uso da versão monocromática. 

Na reprodução vertical, a altura mínima deve ser de 35mm.  
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ao logotipo da Estação Náutica. Em materiais promocionais de dimensão inferior, como caneta ou pen drive, pode ser considerado o logotipo da EN em 

conjugação com a frase “Rede Estações Náuticas de Portugal”.  

 

1.4. Utilização do logotipo na web  

 

Conforme mencionado no ponto 1 o logotipo das ENP deve constar do website ou página web dedicada à promoção e divulgação da Estação Náutica. As 

páginas web dedicadas à EN e inseridas nos websites das Entidades Coordenadoras ou Entidades Parceiras devem igualmente contemplar o logotipo da Rede. 

De seguida, apresentamos um exemplo de uma página web dedicada à promoção de uma Estação Náutica, que poderá ser adotado e adaptado pelos 

Coordenadores e Parceiros:   

Logo EN 

Designação Estação Náutica:  

Entidade Coordenadora:  

Contactos da Entidade Coordenadora: 

 

Data de certificação: 

 

Entidades parceiras: 

 

Objetivos, atividades, oferta náutica: 

 

Link para website EN 

Link para o Portal “Nautical Portugal” 

 

Além da ligação ao website da EN e ao 

“Nautical Portugal”, podem igualmente 

ser consideradas outras ligações úteis, 

designadamente, páginas web de 

Coordenadores e Parceiros, Entidade 

Certificadora – Fórum Oceano ou 

FEDETON. Pode igualmente ser referido o 

Regulamento para a Certificação de 

Estações Náuticas de Portugal e demais 

informação considerada relevante.  

 



Manual de utilização dos elementos gráficos da  

Rede Estações Náuticas de Portugal 
 

7 
 

2. Bandeira Estações Náuticas de Portugal 
 

A Bandeira das Estações Náuticas de Portugal apresenta o Logotipo das ENP, bem como os 

Logotipos da Fórum Oceano (entidade certificadora), FEDETON (Federação Europeia de 

Destinos Náuticos, da qual a Fórum Oceano é membro ativo) e República Portuguesa, pelo 

envolvimento dos ministérios do Mar, da Economia e da Educação no processo de 

certificação dos territórios.  

 

Aquando da cerimónia de certificação, é atribuída a cada Estação Náutica uma bandeira 

que deve ser hasteada em local visível, o mais próximo possível da estrutura física de 

acolhimento ao visitante. A bandeira poderá ser reproduzida pela Estação Náutica tantas 

vezes quantas forem necessárias, pelo que a Fórum Oceano cederá o desenho final sempre 

que solicitado.  

 

O desenho da Bandeira não pode em caso algum ser alterado e deve ser reproduzido de 

acordo com a arte final.  

 

As dimensões de reprodução da bandeira são: 2mx1.4m (para mastro exterior).  Porém, caso se pretenda reproduzir bandeiras para uso em mastro interior, 

exposição em eventos/feiras ou outras aplicações, podem ser considerados formatos com dimensão inferior, como por exemplo: 70x45 cm, 100x70 cm, 

135x90 cm ou 160x110 cm.  

 

Além da Bandeira das Estações Náuticas de Portugal que deve ser hasteada conforme referido, as Estações Náuticas podem desenvolver outros modelos de 

bandeira, interiores ou exteriores, contemplando o logotipo próprio da EN. São exemplos: bandeiras de praia (beach flags), bandeiras de secretária, bandeiras 

para eventos, etc.  
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Na elaboração destas bandeiras recomenda-se o uso do logotipo da Rede ENP em linha com o descrito no Ponto 1.3. Poderão ainda incluir-se os logotipos da 

entidade coordenadora, bem como os Logotipos da Fórum Oceano, FEDETON e República Portuguesa. 

 

A utilização destas bandeiras não substitui a utilização da Bandeira Oficial das ENP.   



Manual de utilização dos elementos gráficos da  

Rede Estações Náuticas de Portugal 
 

9 
 

3. Certificado e Placa Estações Náuticas de Portugal  

 
A cada Estação Náutica certificada são igualmente atribuídos um certificado e uma placa, com identificação da Entidade Coordenadora e data de certificação. 

Ambos os elementos devem ser afixados em local visível na estrutura física de acolhimento ao visitante.  A Estação Náutica pode igualmente desenvolver uma 

placa de tamanho inferior, a ser utilizada por cada um dos parceiros, como elemento identificador de pertença à Rede ENP. São exemplos: alojamento local, 

avaliação Booking, etc. Para a elaboração da referida placa de tamanho inferior pode ser considerado o layout da placa das ENP.  
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4. Portal “Nautical Portugal” -  www.nauticalportugal.com 
 

A Fórum Oceano, no âmbito da sua missão de animação do Cluster do Mar 

Português, em colaboração com as entidades coordenadoras das Estações 

Náuticas de Portugal, com o acompanhamento do Turismo de Portugal, IP 

e das Entidades Regionais de Turismo, e com o cofinanciamento do 

programa Compete2020, desenvolveu o Portal ‘NauticalPortugal’. 

  

O Portal apresenta-se como uma plataforma que disponibiliza, de forma 

intuitiva e acessível (nível AAA da versão WCAG 2.0), informação sobre as 

Estações Náuticas certificadas e a oferta turística assegurada pelos 

respetivos parceiros, constituindo-se como uma “Rota do Náutico”, que 

percorre todo o território continental.  

  

A qualidade dos conteúdos, das fotografias e dos vídeos, convida os 

visitantes do Portal a uma expedição pelas atividades náuticas que se 

praticam em cada uma das Estações Náuticas, bem como a navegar pelos 

serviços e produtos complementares, como gastronomia, alojamento, 

oferta cultural, pontos de interesse turístico, entre outros. Além da 

pesquisa é ainda possível realizar pré-reservas, através do contacto direto 

com os parceiros de cada uma das ENP. 

  

O Portal promete trazer ventos de feição para a promoção da náutica e do 

turismo náutico de Portugal, atraindo visitantes nacionais e estrangeiros, 
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através da disponibilização de conteúdos em Português, Inglês, Francês e Espanhol sobre a oferta qualificada de produto turístico náutico integrado. A 

plataforma online pretende ainda apoiar e impulsionar o trabalho desenvolvido pelos atores locais na melhoria e garantia da oferta, apresentando informação 

sobre certificações, distinções e reconhecimentos, como é o caso do selo “Clean&Safe”, Bandeira Azul, Praia Acessível ou Praia com Qualidade de Ouro. 

 

Pela sua relevância, enquanto elemento de promoção da Rede, em particular, da oferta turística náutica de cada uma das Estações Náuticas, em território 

nacional e internacional, incentiva-se à referência ao Portal nos mais diversos elementos e materiais de comunicação e divulgação, através de ligação direta 

(www.nauticalportugal.com), Código QR ou outros.  

http://www.nauticalportugal.com/
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Os desenhos finais do Logotipo da Rede “Estações Náuticas de Portugal” e da Bandeira podem ser solicitados à Fórum Oceano, através do endereço de email 

comunicacao@forumoceano.pt 

 

Sugere-se sempre a utilização dos formatos vetoriais e imagens em alta resolução.  

 

Todas as situações não contempladas neste documento devem ser comunicadas à entidade certificadora que indicará como proceder.   

 

 

 

 

Toda a informação sobre as Estações Náuticas de Portugal pode ser consultada em 

www.forumoceano.pt  

www.nauticalportugal.com

mailto:comunicacao@forumoceano.pt
http://www.forumoceano.pt/


 

 


