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A identidade visual possibilita expressar valores, ideias e conceitos. 
Um símbolo sintetiza os conceitos que envolvem produtos e 
serviços de uma organização, apresentando informações capazes 
de propagar emoções e ideias.   
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sobre o manual  
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Este manual tem por objetivo a normatização do projeto de identidade 
visual. Nele estão dispostos todos os elementos construtivos e de 
aplicações da marca. Sua principal função é garantir parâmetros aplicados 
corretamente. Para tanto, é necessário que as normas defi nidas sejam 
seguidas e que a aplicação da marca seja consistente.   
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a marca  
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elementos estruturais  

símbolo  

Sinal gráfi co que representa visualmente a marca de uma instituição, projeto ou produto. Figurativo ou 

abstrato, é uma forma sintética que facilita a assimilação e reforça o conceito. O símbolo do Projeto Apoio 

aos Diálogos Setoriais UE-Brasil traz setas que se movimentam em direções opostas, mas complementares 

em sua estrutura, e sugere cooperação, diálogo, trabalho conjunto e complementariedade.   
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tipograma    

Composto de signos tipográfi cos existentes e agrupados de forma particular, o tipograma serve como 

referência visual de uma empresa, instituição, corporação ou produtos e garante a uniformidade, o destaque 

e a constância do uso.    
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marca horizontal    

Esta é a versão padrão da marca e, sempre que os meios permitirem, sua utilização deverá ser privilegiada 

em relação às outras versões.    
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marca vertical    
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proporções e modulação    

O sistema modular é a base geométrica que sustenta e mantém unidos e organizados com coerência 

os elementos estruturais do projeto.    

1 módulo

1 módulo
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proteções e afastamentos  

A fi m de preservar a integridade da assinatura e proteger de interferências causadas por outros elementos 

posicionados próximos, uma medida para a área de proteção – margem de segurança – foi estabelecida e 

se aplica a todas as versões da assinatura. A área livre em volta da assinatura a ser respeitada equivale a 

dois módulos.   

2 módulos

2 módulos
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padrão cromático – cmyk   

C15 M32 Y100 K10

R181 G145 B47

HEXA: # b5912f

1

C8 M25 Y100 K0

R225 G188 B30

HEXA: # e1bc1e

2

C100 M80 Y40 K40

R36 G51 B78

HEXA: # 24334e

3

C80 M55 Y25 K10

R78 G100 B137

HEXA: # 4e6489

4

C100 M85 Y10 K20

R40 G59 B117

HEXA: # 283b75

5
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1

1 2 3 4
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padrão cromático – tons de cinza    

Para utilização em situações em que não é possível o uso de cores.    

K100

R47 G37 B27

HEXA: # 2f251b

1

K80

R86 G82 B78

HEXA: # 56524e

2

K40

R167 G166 B165

HEXA: # a7a6a5

3
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2 1

2 3 2 3
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padrão cromático – preto e branco    
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padrão cromático – Pantone – 3 cores    

Versão que poderá ser usada nos casos em que não seja possível utilizar a versão padrão da marca, com 

gradiente. Pode ser aplicada sobre fundos claros, desde que a soma total das tintas, do fundo, seja inferior a 

10%, como nos exemplos ao lado.    

PANTONE: 125 CPANTONE: 124 C PANTONE: 2758 C



PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UE-BRASIL  manual da marca 25

Exemplos de aplicação com três cores Pantone sobre fundos claros   

fundo: K10

fundo: C0 M2 Y8 K0

fundo: C7 M0 Y0 K3

fundo: C2 M0 Y6 K2
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padrão cromático – Pantone – 1 cor    
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PANTONE: 125 C PANTONE: 2758 C PANTONE: 2945 C
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reduções    

Quando for feita a redução da marca do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, deverão ser 

observadas as medidas especifi cadas a seguir, a fi m de evitar perdas na leitura e no reconhecimento.    

10 mm
5 mm

18 mm 9 mm

10 mm
5 mm

Tamanho mínimo para mídias de alta resoluçãoTamanho mínimo para mídias de baixa resolução
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Visa dar ordem estrutural e formal à comunicação textual. É necessário que se especifi que uma família 

tipográfi ca e suas aplicações, de maneira a estabelecer a forma pela qual a linguagem escrita deve ser 

representada visualmente no sistema de identidade visual.    

Tipograma:

DinPro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

DinPro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

Tipografi a complementar para publicações e afi ns:

DinPro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

Univers Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

Univers Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

alfabeto tipográfi co    
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uso indevido da marca    

Orientações estritas estabelecidas neste manual determinam um padrão de uso, mas não garantem a 

manutenção em contextos não abordados. Manter a uniformidade da marca é aspecto primordial para 

o adequado desempenho. Dessa forma, para evitar a descaracterização da marca, são listados a seguir 

exemplos de erros mais comuns a serem evitados:    

Modifi car a relação de proporcionalidade 
especifi cada para Símbolo e Tipograma.

X

Trocar ou utilizar cores diferentes das especifi cadas

X

Modifi car o ângulo de inclinação da Marca

X

Modifi car as proporções da Marca esticando-a ou 
comprimindo-a. 

X

X

Aplicar efeitos tridimensionais de perspectiva, 
relevo, extrusão ou chanframento.

X
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Descaracterizar a Marca, desmontando-a ou 
utilizando apenas parte de seus elementos

X

Aplicar a versão padrão da Marca sobre fundos 
coloridos.

X

X

Aplicar uma versão em contorno da Marca. Aplicar a versão de três cores da Marca sobre 
fundos escuros ou tonalidades escuras e/ou 
próximas às do símbolo.

X

X

Aplicar a Marca sobre fundos com texturas, 
padronagens ou degradês.
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assinatura institucional    

Com o objetivo de englobar os parceiros da iniciativa, temos de um lado a União Europeia e do outro o 

Governo Federal, de modo que a logo “Diálogos Setorias” permeie, intermedie e promova, por meio de seu 

próprio movimento e signifi cação, o diálogo em si e a compreensão entre as partes.    
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papelaria  
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Formato: 9 x 5 cm
Papel de miolo: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Gramatura: 240 g/m2

Impressão: 4/4 cores
Acabamento: BOPP fosco (frente e verso)

cartão de visita  

Nome Sobrenome
Nome da instituição ou programa
Cargo/tradução do cargo
e-mail@dialogossetoriais.org
+ 55 (61) 2104-3139

frente

verso
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etiqueta autoadesiva  

Formato: 8 x 4,5 cm 
Papel: autoadesivo
Gramatura: 90 g/m2

Impressão: 4/0 cores

Direção Nacional do Projeto
+ 55 61 2020.4906/4928/5082/4134
contato@dialogossetoriais.org
www.dialogossetoriais.org
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Formato: 9 x 5,5 cm
Papel de miolo: com 
Certifi cação FSC 
(papel Reciclato)
Gramatura: 240 g/m2

Impressão: 4/0 cor 
Acabamento: BOPP fosco 
(frente)

papel timbrado  

Direção Nacional do Projeto
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” 
CEP: 70040-906 – Brasília (DF)
+55 - 61 - 2020-4343
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Direção Nacional do Projeto
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” 
CEP: 70040-906 – Brasília (DF)
+55 - 61 - 2020-4343
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envelopes  

Formato fechado: 23 x 11,5 cm
Formato aberto: 24,3 x 26,4 cm
Papel: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Gramatura: 120 g/m2

Impressão: 4/0 cor 
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Formato fechado: 22,9 x 32,4 cm
Formato aberto: 46,9 x 38,2 cm
Papel: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Gramatura: 120 g/m2

Impressão: 4/0 cor 
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assinatura de e-mail  

Nome e Sobrenome
Cargo cargo cargo
Instituição ou nome do Projeto
e-mail: nome@dialogossetoriais.org
Tel: (61) 2020.4629
Fax: (61) 2020.4509
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slide para PowerPoint  

Título

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto:

 · texto texto texto

 · texto texto texto texto

 · texto texto texto

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto.
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O PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS 

SETORIAIS UE-BRASIL

O Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil 
tem como objetivo contribuir para o progresso e 
o aprofundamento da parceria estratégica e das 
relações bilaterais entre o Brasil e a União Europeia 
por meio do apoio ao intercâmbio de conhecimentos 
técnicos entre os parceiros (Ministérios setoriais 
e Agências do Governo Federal brasileiro e 
correspondentes Direções-Gerais e Agências da 
Comissão Europeia) envolvidos nos diversos 
Diálogos. É coordenado em conjunto pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão – por meio 
da Direção Nacional do Projeto – e pela Delegação 
da União Europeia no Brasil (DELBRA).

EU-BRAZIL SECTOR DIALOGUES 
SUPPORT FACILITY
The EU-Brazil Sector Dialogues Support Facility 
Project aims to further and enhance the strategic 
partnership and bilateral relations between Brazil and 
the European Union by supporting the exchange of 
technical know-how between stakeholders (sector 
ministries and agencies of the Federal Government 
of Brazil and their corresponding European 
Commission Directorates-General and Agencies) 
engaged in the different Dialogues. The project is 
coordinated jointly between the Ministry of Planning, 
Budget and Management – through the National 
Project Directorate – and the Delegation of the 
European Union to Brazil (DELBRA).

Para mais informações 
sobre os Diálogos, acesse 

Further information 
is available at 

www.dialogossetoriais.org

Direção Nacional do Projeto

+ 55 61 2020.4906/4928/5082/4134
contato@dialogossetoriais.org
www.dialogossetoriais.org

pasta  
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Formato aberto: 48 x 53 cm
Formato fechado: 23 x 34 cm
Gramatura: 240 g/m2

Papel: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Impressão: 4/4 cores
Com utilização de faca especial, vinco, dobra, corte, 
cola e laminação BOPP (frente)
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Formato fechado: 14,8 x 21 cm
Formato aberto de capa: 14,8 x 42,3 cm 
Papel de miolo: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Gramatura: 75 g/m2

Papel de capa: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Gramatura: 120 g/m2

Impressão de miolo: 1/0 cor 
Impressão de capa: 4/0 cor
Acabamento: blocos com 25 folhas, 
com orientação vertical e cola no topo

capa

bloco de notas  
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página interna quarta capa
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label e capa para cd e dvd  
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O PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS 

SETORIAIS UE-BRASIL

O Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais 
UE-Brasil tem como objetivo contribuir 
para o progresso e o aprofundamento 
da parceria estratégica e das relações 
bilaterais entre o Brasil e a União 
Europeia por meio do apoio ao 
intercâmbio de conhecimentos técnicos 
entre os parceiros (Ministérios setoriais e 
Agências do Governo Federal brasileiro 
e correspondentes Direções-Gerais 
e Agências da Comissão Europeia) 
envolvidos nos diversos Diálogos. É 
coordenado em conjunto pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão – 
por meio da Direção Nacional do Projeto 
– e pela Delegação da União Europeia no 
Brasil (DELBRA).

EU-BRAZIL SECTOR DIALOGUES 
SUPPORT FACILITY

The EU-Brazil Sector Dialogues Support 
Facility Project aims to further and 
enhance the strategic partnership and 
bilateral relations between Brazil and 
the European Union by supporting 
the exchange of technical know-how 
between stakeholders (sector ministries 
and agencies of the Federal Government 
of Brazil and their corresponding 
European Commission Directorates-
General and Agencies) engaged in 
the different Dialogues. The project is 
coordinated jointly between the Ministry 
of Planning, Budget and Management – 
through the National Project Directorate 
– and the Delegation of the European 
Union to Brazil (DELBRA).

Para mais informações 
sobre os Diálogos, acesse 

Further information 
is available at 

www.dialogossetoriais.org
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comunicação 
institucional  
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CONHEÇA O PROJETO
APOIO AOS DIÁLOGOS 
SETORIAIS UE-BRASIL

CONTATOS
Direção Nacional do Projeto

+ 55 61 2020.4906/4928/5082/4134
dialogos.setoriais@planejamento.gov.br
www.dialogossetoriais.org O QUE SÃO DIÁLOGOS SETORIAIS

Os Diálogos Setoriais são uma nova dinâmica de cooperação 
entre a União Europeia (UE) e os países emergentes - dentre 
eles o Brasil. Após identifi cados e selecionados em alto nível 
político, têm um acompanhamento regular nas reuniões da 
Comissão Mista Brasil-Comunidade Europeia (CE), criada 
no âmbito do Acordo Quadro de Cooperação Brasil-CE. Os 
Diálogos se dão com base em princípios de reciprocidade e 
complementaridade e visam o intercâmbio de conhecimentos 
e experiências em áreas de interesse mútuo.

Atualmente há cerca de 20 Diálogos Setoriais em curso entre 
o Brasil e a União Europeia sobre os mais diversos temas. Via 
de regra, os Diálogos são formalizados por memorando de 
entendimento ou documento similar, mas também podem 
ocorrer de maneira informal, desde que aceitos na Comissão 
Mista. As atividades regulares incluem reuniões de trabalho, 
conferências, seminários ou projetos comuns.

Para mais informações sobre 

os Diálogos, acesse 

www.dialogossetoriais.org

COMO PARTICIPAR

As ações a serem cofi nanciadas pelo projeto serão escolhidas 
mediante processo seletivo iniciado com a publicação do Edital 
de Lançamento da Convocatória, realizada pelo menos uma 
vez ao ano. As convocatórias são divididas em duas fases:

Proposta de ação – É a etapa de pré-qualifi cação de 
propostas realizada pela Comissão de Avaliação do projeto. 
A inscrição deve ser feita via formulário eletrônico, disponível 
no link www.dialogossetoriais.org. As intenções de 
candidatura devem ter como responsável um DAS 6 ou 
equivalente e ser respaldadas por um parceiro da União 
Europeia. IMPORTANTE: Esse “de acordo” europeu deve vir, 
obrigatoriamente, de uma Direção-Geral ou Agência da União 
Europeia, não sendo aceitos avais de instituições de seus 
Estados-Membros. 

Termo de Referência – As candidaturas pré-qualifi cadas 
são formalizadas por meio da apresentação do Termo de 
Referência, feita via formulário eletrônico disponível no link 
www.dialogossetoriais.org. 

b) Assistência técnica especializada (consultoria) para a 
realização de tarefas que aprofundem os temas tratados nos 
Diálogos, como preparação de análises e pareceres sobre 
temas sensíveis ou complexos, planejamento estratégico e 
ações que visem fortalecimento institucional.

c)  Apoio logístico a missões técnicas, com contribuição 
fi nanceira para passagens e diárias, dando suporte à 
participação de servidores públicos e outras pessoas ligadas 
aos Diálogos em congressos, seminários e reuniões na 
Europa ou no Brasil. 

d) Apoio logístico à organização de eventos e produção de 
publicações realizadas no âmbito dos Diálogos Setoriais. 

QUEM PODE PARTICIPAR

A candidatura de ações deve ser feita por um Ministério ou 
Agência do Governo Federal brasileiro, estando ratifi cada pela 
correspondente Direção-Geral da União Europeia. O projeto 
também estimula a participação de outros parceiros – como 
organizações da sociedade civil, governos estaduais e municipais, 
agências públicas e privadas de apoio ao desenvolvimento, 
universidades e entidades de classe – desde que suas demandas 
sejam encaminhadas por um Ministério ou Agência. É essencial 
que todas as ações estejam incluídas em um Diálogo Setorial 
previamente constituído ou em fase de instalação.

O PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS 
SETORIAIS UE-BRASIL  

O Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil tem como 
objetivo contribuir para o progresso e o aprofundamento da 
parceria estratégica e das relações bilaterais entre o Brasil 
e a União Europeia por meio do apoio ao intercâmbio de 
conhecimentos técnicos entre os parceiros (Ministérios 
setoriais e Agências do Governo Federal brasileiro e 
correspondentes Direções-Gerais e Agências da Comissão 
Europeia) envolvidos nos diversos Diálogos. É coordenado 
em conjunto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – por meio da Direção Nacional do Projeto – e pela 
Delegação da União Europeia no Brasil (DELBRA).

Na primeira fase, de novembro de 2008 a maio de 2011, o 
projeto investiu 2 milhões de euros no apoio a 37 ações – que 
envolveram 27 eventos, 12 missões de intercâmbio e cerca 
de 1.300 dias efetivos de trabalho de consultores brasileiros e 
europeus. Houve a participação de 14 órgãos da administração 
pública brasileira e de seus congêneres na União Europeia. 
Até o fi m da terceira etapa do projeto, em setembro de 2015, 
serão investidos mais 7,15 milhões de euros.

ATIVIDADES PASSÍVEIS DE APOIO

O projeto prevê apoio em quatro áreas:

a)  Elaboração de estudos que investiguem temas 
abordados nos Diálogos e/ou busquem melhor 
conhecimento das políticas e programas adotados por 
cada uma das partes.

Todos os benefi ciários 

nacionais devem contribuir 

com, no mínimo, 25% do 

valor recebido do projeto.

Mais informações

no Manual de Execução 

do Projeto, no link

www.dialogossetoriais.org
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Formato aberto: 36 x 23 cm
Formato fechado: 12 x 23 cm
Papel: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Gramatura: 170 g/m2

Impressão: 4/4 cor
Acabamento: vincos e dobras

folder  
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newsletter digital  

newsletter

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit maio 
omnis vitatur solecae con rem apidem te pedquidit

Um quas dende perepel lautecabo 
itatenihit maio omnis vitatur solecae 
con rem maio omnis dende

Consecusciis am, sus ellanist, 
quuntem sequaturi qui deriam 
ilicil es voluptatest, is et et 
velique simpostrum am imil exces 
sincte voloribus re of  cae ra que 
none dolorest omnim Ererio to 
doluptam quamus adion rehento 
rendisDignatis simusandi sint labor 
moluptaquis apicilic tem ditat 
repudante in eiunt quaestotatem 
iuntorpos sectatiuria sim nisquia 
tibeatioris voluptas dellati 
oreperuptae non pediae. Alia quo 
of  cabore, nonecti busanihitat 
arumquamus renihitae pedi aut 
voloribus maionet qui sin pro.
Saiba mais

Consecusciis am, sus ellanist, quuntem sequaturi qui deriam ilicil es 
voluptatest, is et et velique simpostrum am imil exces sincte voloribus 
re of  cae ra que none dolorest omnim Ererio to doluptam quamus adion 
rehento rendisDignatis simusandi sint labor moluptaquis apicilic tem 
ditat repudante in eiunt quaestotatem iuntorpos sectatiuria sim nisquia 
tibeatioris voluptas dellati oreperuptae non pediae. 

Alia quo of  cabore, nonecti busanihitat arumquamus renihitae pedi 
aut voloribus maionet qui sin proOf  cid eos re voluptatur anienduntore 
plitaec aereperciae prat autae pereptatiam et fugitas pellabo recusa 
voluptatem aut aut atestibus consequuntur a vendae conem con rerum, 
sinus cust et vel ipsapidit autatem peditatia apid mod ut dolore labo. Et 
enia vel ma consequi vel idunt voluptatist fuga. Upta dolum eostibusae 
sint alitist rumque premquam quatum nitibus, aditian debitae intibus, in 
ra versperi ut omnimaionsed qui rersperis auta quo que latio. Daesequi 
quas earibusam volorunt que soluptiuntur molupta sam laborem ut laudi 
tempor ma vendebi tatquatat volupta tquatem oluptatibus int, ulla 
nonseriorero conecessedis rehenit, undi quaeprovid quatur?

Idendeb itincte mporrum quis ulluptias et volluptatent auditionem 
voluptate vellecupic to quo omnima con none aut quid maximin cipsum, 
que sum que laut lamus andion res dolorere cupit ium fugiates iducius, 
quatur mi, solo to et volore sent estrum aciligent volorep editisciae est, 
vent quamet arum nes et errum quo quis dios aliquia namus voluptatium 
vidus est ex ea doles sum ducid quis dolenet.

Voluptiat audamet lam, ut a nate nobis expedita estem sum iur, 
ipsandant alit ligeni que saesecte solor ad que con endebitasiti sam 
eatis eostiisit volorem exces alistiorpore nulpa velitiatet posam.

Direção Nacional do Projeto

Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – CEP: 70040-906 – Brasília (DF)

PABX: 55 - 61 - 2020-4343
contato@dialogossetoriais.org

Quamus adion 
rehento 
RendisDignatis simusandi sint 
labor moluptaquis apicilic 
tem ditat repudante in 
eiunt sectatiuria sim nisquia 
tibeatioris voluptas dellati 
oreperuptae non pediae. Alia 
quo of  cabore, nonecti maionet 
qui sin pro sim nisquia.

RendisDignatis simusandi sint 
labor moluptaquis apicilic 
tem ditat repudante in 
eiunt sectatiuria sim nisquia 
tibeatioris voluptas dellati 
oreperuptae non pediae. Alia 
quo of  cabore, nonecti maionet 
qui sin pro sim nisquia.
Saiba mais

Adion rehento 
RendisDignatis simusandi sint 
labor moluptaquis apicilic 
tem ditat repudante in 
eiunt sectatiuria sim nisquia 
tibeatioris voluptas dellati 
oreperuptae non pediae. Alia 
quo of  cabore, nonecti maionet 
qui sin pro sim nisquia quo 
of  cabore, nonecti maionet qui 
sin pro sim nisquia.
Saiba mais

FALE CONOSCO

ANO I - EDIÇÃO 01 - OUTUBRO DE 2011

ba mmaais
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fl yer  

Direção Nacional do Projeto
+ 55 61 2020.4906/4928/5082/4134
contato@dialogossetoriais.org

Para mais informações sobre 

os Diálogos, acesse 

www.dialogossetoriais.org

O PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS 
SETORIAIS UE-BRASIL  

O Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil tem como 
objetivo contribuir para o progresso e o aprofundamento da 
parceria estratégica e das relações bilaterais entre o Brasil 
e a União Europeia por meio do apoio ao intercâmbio de 
conhecimentos técnicos entre os parceiros (Ministérios setoriais 
e Agências do Governo Federal brasileiro e correspondentes 
Direções-Gerais e Agências da Comissão Europeia) envolvidos 
nos diversos Diálogos. É coordenado em conjunto pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – por meio 
da Direção Nacional do Projeto – e pela Delegação da União 
Europeia no Brasil (DELBRA).

Formato: 12 x 23 cm
Papel: com Certifi cação FSC 
(papel Reciclato)
Gramatura: 120 g/m2

Impressão: 4/0 cor
Acabamento: corte
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Formato: 80 x 120 cm
Suporte para áreas externas: lona vinílica
Suporte para áreas internas: papel 280 g/m2 
(laminação fosca)
Impressão: 4/0 cor
Acabamento: hastes em PVC

banner padrão  
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Área para aplicação de texto

banner com texto  
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cartaz  

Formato: 46 x 64 cm
Papel: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Gramatura: 180 g/m2

Impressão: 4/0 cor
Acabamento: corte
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relatórios  

Formato fechado: 21 x 29,7 cm
Formato aberto de capa: 42 x 29,7 cm 
Papel de miolo: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Gramatura: 90 g/m2

Papel de capa: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Gramatura: 240 g/m2

Impressão de miolo: 4/4 cor 
Impressão de capa: 4/0 cor
Acabamento geral: lombada quadrada e cola 
Acabamento de capa: laminação BOPP (frente)

TÍTULO

Caturit ullabo. Um quiam, occus nitis inullanietum et perum rem alitint 

estis est a quo qui nihitib earchilles ipsam sit rero cor aut exces eriate omni 

ommolest eatem haruntia nobitia prate nis cus ant eum consequam intibus, 

net, te plam sus ape apis acium et acepe nonseque iliquiatem que venda in 

expliciis natibeaque nis aspis non nusdae pliae doluptatio dipiet autem quaecto 

toritiaturit omniam dolupta tusant aut id ex etur moloren dipicim aximus 

dollorepero et omnis a evelicabo. Et volectore molessit ea prepele ssimi, 

excerec ernatem. At autem faccusae sum vendiatibus.

Epellaut que sin essintis aut vitiis maiores equiati aecabo. Ici coremperum quat 

parum ducipsa nditaturitem quaecab imenduntum, consed quiducid quunt.

Nus, et, omnis que labor suntore sequam, saped et fuga. Osandit ationsenet 

laborecest aligeni milibea dolupid quis millautet ipita exernatur? Quiandem 

rehendent fugia conecta voloresti cus, seque nimos nihilibus si si dit int vero 

eum expe int quost ullame nitam lantin parum quat ut essunti undipid mod 

explaborum quossum que et alissunt aspis solupta nostio. Bor ad que prerit 

la volutatio inum quamendus ipit, sitatum experovit earunt omnimi, tem ex 

elendaerro exces si omnita viditaquid maximus, ut lacepedi ulparum quas idest, 

sundae vel in ne nimporem esequiduntur alit estio odis natiand emperfe ruptae 

que reptate dollabore am incimaxima niaspidest, quam, illibusdam in repella 

ccaborro beria cuptaqu atecab inti tem que sinciet et quatur andictiosam 

harchit mod quuntur sum que nos cum ipsamet occaes ex erchit quis aliam qui 

conseque rem et utem sunt doleces ciunt.

As incius culluptae nihil mi, quo estibus everum volut quibusam est, sus aped 

quate que cum iunto qui denisi si comnihicia doles eos etus dolupta tionsed 

etur, sendam est is ea quam, et doluptata erspid quat.

Alis earciti quunte idiorro repero volestrum aut magni atquas comnia invenem 

voluptate veliqui comnim lam ut labo. Optatae autem aut volo enes es aut 

perae libusan delignimi, sin rest, senda imus rene occuptia quatur rehenim 

possim int landaer spedita et volupta tentibus apiet poriati umquis modit rat 

prorrovid molore sed quiam excest unturerunto offi cie ntibusa que iunt.

Rati id erum que dignatur, quata qui alignatia dist, quibusd aectur assi ute 

es eosandi geniet escimusci rest utecti to il es et molupta turiam vitates ma 

dolupis susandam, niet volor as exero verum, tet magnimus, corionsenis 

evendam voluptur, cus as apernatia iundae. Namus, con nos aut et quam 
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nonsendi dolupta tibus, quibus voluptat hiti asperro vitatia musdand andanto 

tasit, si num expero omnim qui cones expe conecte nim aborum aut experro 

quibus rem di is dusapiendus ipid quamus archill amendig nimpero cus.

Turecae voluptam ipsam sunt fugitatus quiantur adis exerum asperuptas 

porendam ulluptati derum quunt.

Sedipsumqui consequam, con perum ipsam cus aliqui delit venis por molut que 

volest latisseque disiti berit lit abor alia dolum re int quam vellat eum rehenti 

atiandi con peliaspid ma quo ipsam ni omnis aligeni animus id qui dignitas delia 

paruptas rem alibus volupitem sendend aeritae. Tem a dem hit lab ipit vellentis 

et quatur aut qui utectatusant reicatu mention senimet repro 

1. TÍTULO

1.1. SUBTÍTULO

Tese elignis di con plibernatiis ant unto doluptae essim imporrovitia volent velest odi rempori 
con nonsequ odipsuntur sum que nullabo. Itassit rem lissimi llaborescid est, volore dolore as 
aut eat iusam, explanda intorionem as il magnitius alitios exeres conseque est laut qui quis 
idel id quatum aute et et rest, nonsequi tem aut aut molorerrum quid quiatianda pernatecum 
quodi ra con exernam res con conetus es unt occum il invenis ciunture pro quatur adi nam, 
sapicimodi nis autem conetur? Dionesent volorent am eratquunt.

Archit accaerum volorempe omnienia ne labo. Simus quibusd aepudant aut re seque 
latur, solorem qui ipientius earum ut ditas eation eum ea discid quassi volo offi c tem 
quidita velis est lacearibus debitatem voluptas earchil ignatum eum quodist et exces 
de ipienissit vel maiorion cupta vit, comniant essitem quibusam atur, occuptatur autat 
repudit atibus natem im vitistemped quos et occus dolupta turepudam fugia cum 
enis iusandist, velessuntis maximil et et ipsam quasper ferspe ped quae dereperrovit 
aut aspictur, cus quam sinis dus volendantin ra quod essimenihil ipsumquae que nis 
doloreprovid et adictest volor re as doluptam velicit et estiis nis adicipsaerro magnimi, 
sundae es et molupta apientia voluptat.

Otatisimus di doluptatest, tem vollorum non consequos eat omnis earibus, sapisto doluptiunt 
ad qui nem fugianditat.

Offi cillupta aut quidundus endaest, alit, videl ipit autem liquias ped minto consequam repe illa 
pore voluptiundae videsti onsequi con consent aliquam, nihitam in corem liquia nonemped 
molessequis accuptatia nonsequ ideseque eic temporem de conse demolo beatemp eliqui 
aditat hilliqu odigenim aut voluptaercia velenda ernatur as aris cuptatium dolorent.

Offi cillupta aut quidundus endaest, alit, videl ipit autem liquias ped minto consequam repe illa 
pore voluptiundae videsti onsequi con consent aliquam, nihitam in corem liquia nonemped 
molessequis accuptatia nonsequ ideseque eic temporem de conse demolo beatemp eliqui 
aditat hilliqu odigenim aut voluptaercia velenda ernatur as aris cuptatium dolorent.

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL

RELATÓRIO
7
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livro, capa e miolo  

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS 

UNIÃO EUROPEIA - BRASIL 

TÍTULO DO LIVRO  
TÍTULO TÍTULO TÍTULO
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INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo orientar os parceiros institucionais 
para o processo de seleção do Projeto “Apoio aos Diálogos Setoriais 
UE-Brasil”. Esse projeto de cofi nanciamento foi celebrado com vistas a 
contribuir para o progresso e o aprofundamento da Parceria Estratégica 
UE-Brasil e das suas relações bilaterais, por meio do apoio ao 
desenvolvimento de diálogos setoriais em temas de interesse mútuo, 
intercâmbio de conhecimentos e troca de experiências.

O texto que se segue é resultante de um processo de consulta e 
discussões entre a Direção Nacional do Projeto (DNP) e os parceiros 
institucionais ao longo da fase piloto do projeto. Tentou-se abordar, de 
maneira sucinta, as diferentes etapas do ciclo do projeto “Apoio aos 
Diálogos Setoriais UE-Brasil” e as responsabilidades de cada parceiro 
envolvido.  

O manual está assim estruturado: o primeiro capítulo tem a intenção 
de nivelar os conhecimentos sobre o projeto, abordando o contexto 
geral, os benefi ciários, as atividades passíveis de apoio, a estrutura de 
gestão e as responsabilidades dos parceiros institucionais. O segundo 
capítulo detalha o processo de abertura das convocatórias e suas etapas, 
incluindo elementos importantes a serem levados em consideração 
quando da elaboração dos Termos de Referência das ações. O 
capítulo seguinte trata da implementação, do acompanhamento e 
do encerramento das ações, incluindo os procedimentos relativos 
às modalidades consideradas pelo projeto, assim como ressalta 
a necessidade da elaboração de relatório fi nal das ações, visando 
sistematizar e dar maior visibilidade aos resultados das intervenções, 
para que se façam os ajustes necessários nos momentos oportunos e 
os diálogos alcancem seus objetivos propostos. Ao fi nal, estão listados 
os anexos que ajudarão a complementar as informações disponibilizadas. 

Espera-se que esse manual atinja os objetivos de informar os 
intervenientes e facilitar a concretização das propostas de ação e que 
continue sendo um importante instrumento de orientação na gestão 
do projeto, contribuindo para que a cooperação entre o Brasil e a União 
Europeia seja dinâmica e duradoura. 

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a Direção Nacional do Projeto pelo e-mail dialogos.
setoriais@planejamento.gov.br ou nos telefones (61) 2020.4134/4906.

6

GLOSSÁRIO BÁSICO

DELBRA. Delegação da União Europeia no Brasil.

UE. União Europeia.

DNP. Direção Nacional do Projeto, que está inserido no Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP).

Parceiro institucional. Na terminologia do projeto, os “parceiros 
institucionais” são os Ministérios, as Agências do Governo Federal 
brasileiro e as correspondentes Direções Gerais e Agências da União 
Europeia. São os benefi ciários diretos do projeto, lideram os Diálogos 
e, portanto, somente eles podem solicitar apoio ao Projeto para 
efetivar os seus diálogos.

Outros parceiros. São aqueles que podem participar dos diálogos, 
mas, por não pertencerem ao nível Federal ou aos órgãos da União 
Europeia, não os lideram.  Abrangem um amplo leque de entidades e 
instituições, tanto públicas (pertencentes aos governos estaduais do 
Brasil, governos nacionais e subnacionais da Europa e aos municipais 
de ambos) como privadas (entidades de classe, sindicatos, ONGs 
etc.). A participação desses parceiros em um diálogo se dá sempre 
sob a liderança de um Parceiro Institucional.

Comitê Consultivo: órgão colegiado, presidido pelo MRE, cuja 
principal função é supervisionar a execução do projeto.

Direções Gerais (DG’s) são a departamentalização das diversas 
temáticas tratadas pela Comissão Europeia. Equivalem aos 
Ministérios brasileiros. 

Prestadora de Serviços. Empresa contratada pela UE, por meio 
de licitação pública, com o objetivo de prestar assistência técnica na 
execução do projeto.

Despesas acessórias.  Na terminologia do projeto, são as despesas 
destinadas a custear apoio logístico das ações. 

Contribuição nacional. Contribuição que devem fazer os parceiros 
brasileiros para custear as despesas de uma ação.

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL

MANUAL DE EXECUÇÃO
7

Formato fechado: 17,5 x 25 cm
Formato aberto de capa: 36 x 25 cm 
Papel de miolo: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Gramatura: 90 g/m2

Papel de capa: com Certifi cação FSC (papel Reciclato)
Gramatura: 240 g/m2

Impressão de miolo: 4/4 cor 
Impressão de capa: 4/0 cor
Acabamento geral: lombada quadrada e cola 
Acabamento de capa: laminação BOPP (frente)
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Caneta em madeira 
com ponteira 
e clip prateados

caneta  
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Pendrive tipo canivete, modelo giratório, 
cor prata com preto. Impressão em uma cor

pendrive  
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Mouse pad ergonômico em tecido
Tamanho: 21,2cm x 24,5cm
Tecido: semi lycra antialérgica
Apoio para o pulso em espuma
Impressão digital

mouse pad  

 

www.dialogossetoriais.org
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marcador de livro  

Formato: 7 x 22 cm
Papel: com Certifi cação FSC 
(papel Reciclato)
Gramatura: 240 g/m2

Impressão: 4/4 cor
Acabamento: corte
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testeira de mesa e 
fundo de palco  

ESPAÇO DESTINADO AO 
NOME DO EVENTO

ESPAÇO DESTINADO AO NOME DO EVENTO
TEXTO COMPLEMENTAR
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crachá  

 

Crachá para evento
Formato: 13 cm x 10 cm

Crachá para participante 
do projeto

Formato: 10 cm x 7 cm

 

Nome do evento

NOME DO PARTICIPANTE
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pasta de evento (kit)  
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bolsa de lona ecológica  
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Um quas dende perepel lautecabo itatenihit 
maio omnis vitatur solecae con rem apidem

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit maio 
omnis vitatur solecae con rem.

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit maio
omnis vitatur solecae con rem.

Consecusciis am, sus ellanist, 
quuntem sequaturi qui deriam 
ilicil es voluptatest, is et et 
velique simpostrum am imil 
exces sincte voloribus re 
of  cae ra que none dolorest 
omnim Ererio to doluptam 
quamus adion rehento rendis

Entende-se por Diálogos Setoriais
a troca de informações, experiências e ...
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Busca

melhores práticas de natureza técnica
em temas de interesse comum e ...

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit 
maio omnis vitatur solecae con rem apidem

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit maio 
omnis vitatur solecae con rem.

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit maio
omnis vitatur solecae con rem.

Consecusciis am, sus ellanist, 
quuntem sequaturi qui deriam 
ilicil es voluptatest, is et et 
velique simpostrum am imil 
exces sincte voloribus re 
of  cae ra que none dolorest 
omnim Ererio to doluptam 
quamus adion rehento rendis

PERGUNTAS FREQUENTES dialogos.setoriais@planejamento.gov.br   

Busca BUSCARBusca

esqueceu sua senha?você não possui cadastro?

Nome de usuário Senha ENTRAR

SISTEMA DE INFORMAÇÕES (Acompanhamento/Cadastro)

APRESENTAÇÃO DIÁLOGOS CONVOCATÓRIA DOCUMENTOS NOTÍCIAS FAQ FALE CONOSCO

U
m
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APRESENTAÇÃO

PROJETO

HISTÓRICO

RESUMO DAS AÇÕES APOIADAS

MARCOS LEGAIS
Cooperação União Europeia - Brasil
Manual de execução do projeto

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

LINKS

Entende-se por “Diálogos Setoriais” a troca de informações, 
experiências e melhores práticas de natureza técnica em 
temas de interesse comum e que ocorrem regularmente em 
diferentes níveis hierárquicos. 

ETTOOOOOOO

RICICCCCCOOOOOOOOOO

O DAS A
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27 julho 2011

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit maio omnis vitatur solecae dende perepel
lautecabo itatenihit maio omnis vitatur solecae con rem.
Ficium, natecturio. Ut harupis itibusam quiam nesequis qui cumquiatur, ut pores aut qui omni utem il earum iur
sitet maio. Ut qui arion re non eostionseque adit, ex et odi sin consed ut ut aut hit autes audam [...]

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit maio omnis vitatur solecae dende perepel 
lautecabo itatenihit maio omnis vitatur solecae con rem.
Ficium, natecturio. Ut harupis itibusam quiam nesequis qui cumquiatur, ut pores aut qui omni utem il earum iur 
sitet maio. Ut qui arion re non eostionseque adit, ex et odi sin consed ut ut aut hit autes audam [...]

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit maio omnis vitatur solecae dende perepel 
lautecabo itatenihit maio omnis vitatur solecae maio omnis vitatur con rem.
Ficium, natecturio. Ut harupis itibusam quiam nesequis qui cumquiatur, ut pores aut qui omni utem il earum iur 
sitet maio. Ut qui arion re non eostionseque adit, ex et odi sin consed ut ut aut hit autes audam [...]

28 julho 2011

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit maio omnis vitatur solecae dende perepel 
lautecabo itatenihit maio omnis vitatur solecae con rem.
Ficium, natecturio. Ut harupis itibusam quiam nesequis qui cumquiatur, ut pores aut qui omni utem il earum iur 
sitet maio. Ut qui arion re non eostionseque adit, ex et odi sin consed ut ut aut hit autes audam [...]

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit maio omnis vitatur solecae dende perepel 
lautecabo itatenihit maio omnis vitatur solecae con rem.
Ficium, natecturio. Ut harupis itibusam quiam nesequis qui cumquiatur, ut pores aut qui omni utem il earum iur 
sitet maio. Ut qui arion re non eostionseque adit, ex et odi sin consed ut ut aut hit autes audam [...]

NOTÍCIAS    Destaques

m neseq
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ih

  anterior próxima  de 601

PERGUNTAS FREQUENTES dialogos.setoriais@planejamento.gov.br   

BUSCARBusca

esqueceu sua senha?você não possui cadastro?

Nome de usuário Senha ENTRAR

SISTEMA DE INFORMAÇÕES (Acompanhamento/Cadastro)

APRESENTAÇÃO DIÁLOGOS CONVOCATÓRIA DOCUMENTOS NOTÍCIAS FAQ FALE CONOSCO
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27 julho 2011

Um quas dende perepel lautecabo itatenihit maio omnis 
vitatur solecae dende perepel lautecabo itatenihit maio omnis.

Ficium, natecturio. Ut harupis itibusam quiam 
nesequis qui cumquiatur, ut pores aut qui omni 
utem il earum iur sitet maio. Ut qui arion re 
non eostionseque adit, ex et odi sin consed ut 
ut aut hit autes audamIllores consequiam rest 
venditatam, volestiiscil in comnimi. 

Omniae ea nonsentestis expla nobitiorem dis arum 
harumet alit que porum ex es adis aut aute pore, 
sitaspe et este parum hiliberspe elit, voloribus 
evelibu sandusantia quam as sendanturis non 
restrum dendi doluptu rionsed quam, of  ciet 
eseque sant moditatquam sit eturist pliciet quiam 

quiaeped quam, sam lignis vendes dollesed que eos magnis acea que conem sumenis et pelessi consera si de 
nusam, oditate cumquia por sapis volo odit maxim latia dolupitiunt, sapidunt latur, qui blabo. Nam, serovid que 
abo. Itae. Ut eaque et moluptus reste velenis explab inis nust, cum fugia imi, eum reiciam faccuptate ea.

Ucipita quo optaeribus nonsequi sum fuga. Nem es qui qui te eum et omnient laboresto occae. Et volorrum 
renecumquis dit vel enit, nusapictis nonsendae eos vel im enimossint de is ea non nonsequ iducit, eni ut 
dolorehentur re quoditae dolumquam, te eos ut ut vid eost asped quiae nullit, nobis cor minctur re, vidusa 
consequam fuga. Ga. Nem dolumquias rem necepta turiorum quamenis cuptaqu iaerum inum sed qui to berrum 
quodis esto id eris quam rerate omnimpori omnis alit dollacimus, cus sam labo. Itae re, qui ipitiscipsa derit volora 
simposte nem essimin cus, se rat.

NOTÍCIAS    Destaques

imprimir enviar por e-mail

PERGUNTAS FREQUENTES dialogos.setoriais@planejamento.gov.br   

BUSCARBusca

esqueceu sua senha?você não possui cadastro?

Nome de usuário Senha ENTRAR

SISTEMA DE INFORMAÇÕES (Acompanhamento/Cadastro)

APRESENTAÇÃO DIÁLOGOS CONVOCATÓRIA DOCUMENTOS NOTÍCIAS FAQ FALE CONOSCO

ar pporor e-m

t

FAQ
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SAIR

Sistema de informações do Projeto 
Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil

Antônio José Silva

Bem-vindo ao Sistema de informações do Projeto 
Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil

Este Projeto de co  nanciamento foi celebrado com vistas a contribuir para o progresso e 
aprofundamento da Parceria Estratégica UE-Brasil e das suas relações bilaterais, por meio do apoio ao 
desenvolvimento de diálogos setoriais em temas de interesse mútuo, intercâmbio de conhecimentos 
e troca de experiências.Para ter acesso às funcionalidades do sistema, por favor cadastre-se ao lado. 
Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato conosco no e-mail: 
dialogos.setoriais@planejamento.gov.br

Você está em: Sistema de informações 

EDIÇÃO/CONSULTA DE
CANDIDATURA

GERENCIAMENTO 
DE TERMOS DE REFERÊNCIA

GERENCIAMENTO 
DE RELATÓRIOS

PERFIL DO USUÁRIO

Minha Conta

Consultas

Cadastros

área restrita
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SAIR

Sistema de informações do Projeto 
Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil

Antônio José Silva

Bem-vindo ao Sistema de informações do Projeto 
Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil

Este Projeto de co  nanciamento foi celebrado com vistas a contribuir para o progresso e 
aprofundamento da Parceria Estratégica UE-Brasil e das suas relações bilaterais, por meio do apoio ao 
desenvolvimento de diálogos setoriais em temas de interesse mútuo, intercâmbio de conhecimentos 
e troca de experiências.Para ter acesso às funcionalidades do sistema, por favor cadastre-se ao lado. 
Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato conosco no e-mail: 
dialogos.setoriais@planejamento.gov.br

Status da Candidatura

Minha Conta

Consultas

Cadastros

Você está em: Sistema de informações

EDIÇÃO/CONSULTA DE
CANDIDATURA

GERENCIAMENTO 
DE TERMOS DE REFERÊNCIA

GERENCIAMENTO 
DE RELATÓRIOS

PERFIL DO USUÁRIO
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Minha Conta

Consultas

Cadastros

Status da Candidatura

Nome data de envio Status

Sistemas aeronáuticos e seus desa  os para os próximos anos 09/08/2010 Aprovada

Voluptas conseni muscipsape 09/07/2010 Em análise

Magnimi, of  c tem rem ea ducit perersp ernatia dolupti busciam 08/09/2010 Não Finalizada

Você está em: Sistema de informações     Edição/Consulta de Candidatura     Status da Candidatura

EDIÇÃO/CONSULTA DE
CANDIDATURA

GERENCIAMENTO 
DE TERMOS DE REFERÊNCIA

GERENCIAMENTO 
DE RELATÓRIOS

PERFIL DO USUÁRIO

INÍCIO FIMANTERIOR PRÓXIMO

SAIR

Sistema de informações do Projeto 
Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil

Antônio José Silva
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20%

Minha Conta

Consultas

Cadastros

Sair

Edição da Candidatura

SALVAR

Você está em: Sistema de informações     Edição/Consulta de Candidatura     Status da Candidatura     Sistemas aeronáuticos e seus desa  os [...]

EDIÇÃO/CONSULTA DE
CANDIDATURA

GERENCIAMENTO 
DE TERMOS DE REFERÊNCIA

GERENCIAMENTO 
DE RELATÓRIOS

PERFIL DO USUÁRIO

Sistemas aeronáuticos e seus desa  os para os próximos anos 

Passo 1     Dados Básicos 

Texto que descreve as necesidades do passo e outras informações pertinentes

Endit ut quam is earibusa pere, sapieni magnia simperi tet arupta nonsequos aliqui dicient hillesti coribus 
aut re venis reptate nimpor susam, qui voloriaturit quamet la dis es Uptate plit qui omnihil idem ipsaper 
ioritaspel in nates evendus.

Nome da ação

Sistemas aeronáuticos e seus desa  os para os próximos anos
Informe o nome da ação. Seja breve e preciso

Diálogo

Selecione um diálogo referente a sua candidatura. Para inserir um novo diálogo, por favor, entre em contato com a Direção Nacional 

do projeto no e-mail: dialogos.setoriais@planejamento.gov.br

Tipo de ação

 Assistência Técnica
 Estudo
 Evento
 Missão Técnica   

Selecione um ou mais tipos para a sua ação

Local de realização

Informe o local da realização da ação

Data de Início

 /     /
Formato: XX/XX/XXXX

Selecione a data da ação. Esta data pode ser uma data prevista.

A data limite para a execução das ações é 29/06/2012

Passos de edição

Dados básicos

Parceiro brasileiro

Parceiro europeu

Documentos

Resumos

Serviços

Submissão

PRÓXIMO

SAIR

Sistema de informações do Projeto 
Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil

Antônio José Silva
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Paleta de cores

Fontes utilizadas

R247 G181 B31 R242 G196 B69 R247 G227 B17

R3 G70 B148 R43 G104 B223 R82 G150 B212 R201 G233 B234

R84 G84 B84 R209 G211 B211R108 G108 B108 R229 G231 B223R128 G130 B133 R220 G225 B223R188 G190 B192 R240 G242 B249

DinPro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
Logomarca e menu principal

Georgia

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
Títulos

Trebuchet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
Conteúdo geral e menus secundários
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