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ANEXO I 
 

Instruções para a criação do emblema e indicação das cores normalizadas 

 
DESCRIÇÃO SIMBÓLICA 

Sobre um fundo azul-celeste, as estrelas douradas representando os povos da Europa formam 
um círculo em sinal de união. São invariavelmente 12, símbolo da perfeição e da plenitude. 

DESCRIÇÃO HERÁLDICA 

Sobre um fundo azul, um círculo composto por 12 estrelas douradas de cinco pontas cujos 
bicos não se tocam.  

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA 

  
 
O emblema é constituído por um rectângulo azul cujo comprimento é uma vez e meia superior 
à altura. As 12 estrelas douradas dispõem-se a intervalos regulares em forma de círculo 
imaginário cujo centro se situa no ponto de intersecção das diagonais do rectângulo. O raio 
desse círculo é igual a um terço da altura do rectângulo. Cada estrela de cinco pontas está 
disposta sobre um círculo imaginário cujo raio é igual a 1/18 da altura do rectângulo. Todas as 
estrelas se dispõem verticalmente, ou seja, com uma ponta virada para cima e duas pontas em 
apoio numa linha imaginária perpendicular à altura. As estrelas situam-se na mesma posição 
ocupada pelas horas no mostrador de um relógio, sendo o seu número invariável. 
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CORES 

As cores do emblema são: 

para a superfície do rectângulo, o PANTONE REFLEX BLUE; 

para as estrelas, o PANTONE YELLOW. 

Reprodução em quadricromia 

Quando se utiliza o processo de impressão por quadricromia, é necessário obter as duas cores 
normalizadas utilizando as cores da quadricromia. 

Utilizando 100% de «Process Yellow» obtém-se o PANTONE YELLOW.  

Misturando 100% de «Process Cyan» com 80% de «Process Magenta» obtém-se o 
PANTONE REFLEX BLUE. 

INTERNET 

Na palete de cores web, o PANTONE REFLEX BLUE corresponde à RGB:0/0/153 
(código hexadecimal: 000099) e o PANTONE YELLOW à RGB:255/204/0 
(código hexadecimal: FFCC00). 

REPRODUÇÃO EM MONOCROMIA 

Rodear a superfície do rectângulo com uma linha preta e inserir as estrelas também em preto 
sobre fundo branco. 

 

Utilizar o azul (de preferência o REFLEX BLUE) a 100% para o fundo com as estrelas 
obtidas em negativo branco. 
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REPRODUÇÃO SOBRE UM FUNDO DE COR 

Nos casos em que não haja alternativa a um fundo de cor, rodear o rectângulo com uma linha 
branca com uma largura igual a 1/25 da altura do rectângulo. 
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