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introdução

Este Manual de Normas Gráficas tem como finalidade estabelecer os principais parâmetros de elaboração de uma publicação de estatísticas oficiais.
A sua pretinência prende se com a necessidade de se proceder a uma correcta e coerente elaboração das publicações das estatísticas oficiai em diferentes formatos e cores.
Asim será possível ao utilizador identificar e atribuir os valores inerentes a
sua publicação.
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Formatos
197mm

1. Medidas
As publicações em forma de livro obedecem proporcionalmente ,
três formatos-base.
A imagem ao lado ilustra os trés formatos estabelecidos para as
publicações do modelo referido no parágrafo anterior que doravante, passam a ser considerados, modelo A, Modelo B e Modelo C,
respectivamente.

A
135mm

B
135mm

C
197mm

185mm

185mm
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Trajan Pro – Regular

elementos básicos

2. FONTES
Para a capa, utiliza-se a fonte denominda Trajan Pro-Regular para
o título em português e para o título em Inglês o Trojan Pro-Itelic

Trojan Pro – Itelic

Para os separadores, utiliza-se à semelhança da capa, a fonte denominda Trajan Pro-Regular para o título em português e para o
título em Inglês o Trojan Pro-Itelic

Georgia – Italic

Tahoma-regular

Para os textos das páginas internas, utiliza-se a fonte Tahoma-regular nos textos em Português e Georgia-Italic para os textos em
Inglês.

abcdefghijlkmnlopqrstuvwxyz
abcdefghijlkmnlopqrstuvwxyz
0123456789

abcdefghijlkmnlopqrstuvwxyz
abcdefghijlkmnlopqrstuvwxyz
0123456789

abcdefghijlkmnlopqrstuvwxyz
abcdefghijlkmnlopqrstuvwxyz
0123456789
abcdefghijlkmnlopqrstuvwxyz
abcdefghijlkmnlopqrstuvwxyz
0123456789
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elementos básicos

3. capa
As capas das publicações em forma de livro obedecem uma estrutura uniforme respeitando a escala a que pertece cada modelo,
sendo A, B ou C.
A capa é composta , sob o ponto de vista cromático, por uma unica
cor, alternando se apenas em escala de tons nas percentagens que
ilustra a figura ao lado.
A cor deverá ser objecto de consenso, pelo que terá de ser submetida a aprovação, de modo a transmitir os valores institucionais.

100%

Títul da publicação

30%

Títul da publicação

formas circulares

0000

As percentagens de cor prevista para o caso de uso de formas circulares são as que a imagem que se segue, estabelece.

10%
10%
80%
instituto nacional de estatística

Moçambique
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elementos básicos
1/3

4. capa com mais de uma imagem principal
A capa das publicações em forma de livro é dividida em quatro
focos principais, nomeadamente: A imagem principal na parte superior da mesma, o título, na parte intermédia e o espaço inferior
onde são colocados os logotipos do INE, a marca de estatísticas
oficiais, a referência territorial e os eventuais logotipos de parceiros
se assim o exigir.
Cada elemento, deverá oucupar uma área limitada como ilustra a
figura ao lado.

1/4

1/1
1/5
1/8

3/5

1/20

1/5

1/10
1/20

1/20

1/2

1/3

1/8

1/4

1/16
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elementos básicos

5. capa com uma imagem principal
Pode-se por força da existência de publicações de conteúdos específico, incerir-se apenas uma imagem como principal na parte
superior da capa respeitando as proporçoes de oucupação previstas em 3

1/1
1/5
1/8

3/5

1/20

1/5

1/10
1/20
1/8

1/4

1/16
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1/20

1/2

1/3

1/4

elementos básicos

6. capa da opção
de formas circulares
A capa da opção de formas circulares é composta por um conjunto
de 5 circonferências de dois tamanhos distintos, no caso vertente
de um modelo de matérias diversificadas, deve-se observar o estipulado na figura ao lado respeitando as proporçoes de oucupação
previstas em 3

1/3

1/1
1/5
1/8

3/5

1/20

1/5

1/20

1/20

1/10

1/2

1/8

1/4

1/16
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2/3

elementos básicos

7. capa da opção
de formas circulares
Para a opção das formas circulares, no caso vertente de um modelo de uma matéria específica, deve-se observar o estipulado na
figura ao lado respeitando as proporçoes de oucupação previstas
em 3.

1/4

1/1
1/5
1/8

3/5

1/20

1/5

1/10
1/20
1/8

1/4

1/16
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1/20

1/2

1/3

elementos básicos

8. contracapa
A contracapa é a parte final da publicação. Terá como conteúdo, na
parte inferior da mesma, os seguintes elementos:
- O logotipo do INE a cores;
- A designação da repartição responsável pela publicação;
- O endereço físico do INE;
- Os contactos relevantes (telefone, endereço electrónico).
Os detalhes institucionais contidos na contracapa, tem como fonte,
Arial - Regular (7pontos), sendo que as que indicam a direcção
responsável pela publicação, em maísculas e o restante seguindo
a lógica da escrita portuguesa.
É também permitido, a partilha do mesmo espaço com matérias do
interesse do INE que se julgue pertentente sem prejuízo do mensionado no parágrafo anterior.
1/3

1/1

O conteudo acrescido obedece a tipologia de fonte estabelecoda
em 2.

DIRECÇÃO DE INTEGRAÇÃO, COORDENAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO
Av. Ahmed Sekou Touré - 21
CP 493 - Maputo, Moçambique
Telefones: + 258-21 49 45 30, 21 49 81 18
Fax: + 258-21 49 45 30
E-Mail: info@ine.gov.mz

1/32
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elementos básicos

9. lombada
1/10

Em caso de a espeçura da publicação justificar, poderá usar-se a
lombada.

Faixa identificadora
180

A lombada é a parte da publicação que facilita a localização do manual, na estante de livros. Para o efeiro, possuirá uma faixa colorida
com uma inclinação com as cores da logomarca do INE acompanhado pelo título da publicação (nas duas línguas, se necessário),
o ano e a referência territorial.
Vide ilustração ao lado.

1/1
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1/3

elementos básicos

10. folha de resguarde
A folha de resguarde é a que separa a capa das páginas de conteúdo principal.
Ela deve obedecer em primeiro plano, o universo cromático seleccionado para a publicação em elaboração em segundo aos critérios
de distribuição dos elementos gráficos que a comporão.

1/4

1/1

1/8

1/2
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elementos básicos

11. Separador
Em caso de múltiplas secções, a publicação será subdividida em
capítulos cujo a primeira página de cada um, será um separador
com as características que a figura ao lado demostra.

1/1

1.1 - Título da secção

1/4

1/8

Título da secção

1/2
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12. página-base

1/23

15

1/26

1/13

As páginas das publicações tem fundo branco para permitr a legibilidade dos conteúdos e são divididas em três colunas obedecendo
a escala que é ilustrada na figura ao lado.

Nome da publicação/ano - Instituto Nacional de Estatística

1/36

1/18
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13. As páginas de créditos
Anuário Estatístico 2009- Moçambique/Statistical Yearbook 2009 - Mozambique
© 2010 Instituto Nacional de Estatística/© 2010 National Statistics Institute
Reprodução autorizada, excepto para fins comerciais, com indicação da fonte bibliográfica.
Reproduction authorized, except for commercial purposes, providing the source is indicated.

A página dos créditos respeita todos os critério previstos neste manual, nomeadamente: tipologia de e tamanho de fonte previstos em
2 e é composta pela seguinte informação:

Presidência/Presidency
Presidente/President

1. Informação da limitância imposta pelos direitos de autoria;

Vice-Presidente/Deputy President
Vice-Presidente/Deputy President

2. Corpo directivo;

Direcções/Directors

3. Ficha técnica.

FICHA TÉCNICA
Título da publicação/Title
Editor/Editor
Direcção/Director
Produção/Production
Revisão e Controle de Qualidade/Resision and quality control
Colaboração/Contributors
Design e Grafismo/Design and
Graphics
Difusão/Dissemination
Tiragem/Printyng

16

Nome da publicação/ano - Instituto Nacional de Estatística

Manual de Normas Gráficas

16

elementos básicos
14. As páginas de conteúdo
Títulos podendo ter mais que duas linhhas
Tahoma - Bold (12 pontos)

O conteudo das páginas internas pode ser, tanto de texto e tabelas,
texto e gráficos assim como de tabelas ou gráficos apenas.
O determinante será o conteúdo indicado para a página obedecendo os limites estabelecidos em 12.
No caso em que o conteúdo exija a inserção de texto, o da língua
portuguesa oucupará a primeira coluna e o da língua inglesa a segunda. Isto permitirá que se possa inserir, tanto uma tabela, como
um gráfico na parte inferior. A terceira coluna ficará disponível para
eventuais gráficos e tabelas de pequena dimensão.
O texto é sempre justificado em ambas as línguas.

Corpo do texto
Tahoma - Regular (8 pontos)

Títulos podendo ter mais que duas linhhas
Georgia - Bold Italic (12 pontos)

Molobor in utatue

Molobor in utatue

mod dui tat, quisi

mod dui tat, quisi

Ut am, cor aliqui eu feugait augait praesequam volenit utatisit lorpera esequate
te magniamet lorpercilit alismodio doloboreet, sis augueros ad dolortis ex ex
er inciduipit adit luptat doloborem ip
ea coreriustrud molestisi blandio con
vercincillum velisl el in vullum in vel
dignit wisciduip euguercipit, sed tio
diam, commodo loboree tumsan vel
ecte molummo loboreet velisim vullaore
conse facin ut prat.
Ut nulpute min eu facilla feu feu feuissi.
Ommodol oborem quam, si bla feugait

Ut am, cor aliqui eu feugait augait
praesequam volenit utatisit lorpera
esequate te magniamet lorpercilit
alismodio doloboreet, sis augueros ad
dolortis ex ex er inciduipit adit luptat
doloborem ip ea coreriustrud molestisi
blandio con vercincillum velisl el in vullum in vel dignit wisciduip euguercipit,
sed tio diam, commodo loboree tumsan
vel ecte molummo loboreet velisim vullaore conse facin ut prat.
Ut nulpute min eu facilla feu feu feuissi.
Ommodol oborem quam, si bla feugait

Corpo do texto
Georgia - Italic (9 pontos)

Fonte:

Manual de Normas Gráficas

17

elementos básicos

Títulos
Tahoma - Bold (12 pontos)

15. As tabelas
É também permitido colocar os textos das duas linguas um em baixo do outro, na primeira coluna, sendo que o primeiro é o da língua
portuguesa e o segundo da inglesa.
Esta disposição respeita o caso em que a tabela ou o gráfico oucupar as duas colunas restantes.
As tabelas e os gráficos respetam as características que são ilustradas na figura ao lado, podendo estes estenderem-se em uma,
duas o trés colunas.
Tanto para as tabelas, quanto para os gráficos as fontes obedecem
o mesmo critério no que tange à tipologia e ao tamanho.

Títulos
Georgia - Bold Italic (12 pontos)

Molobor in utatue
mod dui tat, quisi
Ut am, cor aliqui eu feugait augait praesequam volenit utatisit lorpera esequate
te magniamet lorpercilit alismodio doloboreet, sis augueros ad dolortis ex ex
er inciduipit adit luptat doloborem ip
ea coreriustrud molestisi blandio con
vercincillum velisl el in vullum in vel
dignit wisciduip euguercipit, sed tio
diam, commodo loboree tumsan vel
ecte molummo loboreet velisim vullaore
conse facin ut prat.
Ut nulpute min eu facilla feu feu feuissi.
Ommodol oborem quam, si bla feugait
alit nonsenim ipsum irit vendrer sisis
nibh eugiatie doluptat. Uptat ut am volorem dolorper si.
Ent utpate dolor sum ad dolum in henim
do dolor si.Illa accum ilis nisl diat

Corpo do texto
Tahoma - Regular (8 pontos)

Fonte:

Molobor in utatue
mod dui tat, quisi
Ut am, cor aliqui eu feugait augait
praesequam volenit utatisit lorpera esequate te magniamet lorpercilit alismodio doloboreet, sis augueros ad dolortis
ex ex er inciduipit adit luptat doloborem
ip ea coreriustrud molestisi blandio
con vercincillum velisl el in vullum in
vel dignit wisciduip euguercipit, sed
tio diam, commodo loboree tumsan vel
ecte molummo loboreet velisim vullaore
conse facin ut prat.
Ut nulpute min eu facilla feu feu feuissi.
Ommodol oborem quam, si bla feugait
alit nonsenim ipsum irit vendrer sisis
nibh eugiatie doluptat. Uptat ut am volorem dolorper si.
Ent utpate dolor sum ad dolum in henim do dolor si.

Fonte
Tahoma - Regular (6 pontos)
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16. gráficos
São permitidos todos os tipos de gráficos, nomeadamente, circulares, de barras ou de linhas, bastando apenas respeitar os requisitos
referentes ao tamanho e tipologia de fonte e o universo cromático
selecionado para a referida publicação.
Os gráficos obedecerão as exigência do seu conteúdo na construção gráfica.
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