
1

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS
GRUPO LATINA  
> 2021





formatos standard — print
CARTÕES 
DE VISITA

frente
versos Grupo Latina
COLLECTION

27 
29 
31

FLYERS DL
A5
DL COLLECTION
A5 COLLECTION

33 
37 
41 
43

PLACAS horizontal
vertical
COLLECTION

45 
47 
49

BADGE
de identificação

51elementos
LOGOTIPOS logotipo do Grupo Latina

logotipos de Agência
balão RE/MAX
logotipo COLLECTION

10
12
14
16

CORES cores RE/MAX
cores COLLECTION

18
20

TIPOGRAFIA tipografia Grupo Latina
tipografia RE/MAX
tipografia Collection

21
22
23

 TEXTO slogans do Grupo Latina 24

FOTOGRAFIA retrato do consultor 25

introdução
APRESENTAÇÃO 
DO MANUAL

05

INFORMAÇÕES 
LEGAIS 
+ CONTACTOS 
DAS AGÊNCIAS

06

índice

formatos standard — web
ASSINATURA 
de e-mail

53

MaxWork 
+ site RE/MAX

moldura de retrato 54

TOUCHCARD 55

POSTS 
para redes sociais

56

DOSSIER 
de apresentação

58





5

A definição de normas e padrões para 
aplicação da marca servem o objectivo 
central de a proteger. A marca Grupo Latina 
tem as suas bases na marca RE/MAX e nas 
directrizes fornecidas pela marca a nível 
global e nacional.

O Grupo Latina é um conjunto de 
agências em várias cidades e países, o 
que confere à nossa organização um grau 
de complexidade e uma dimensão que 
exigem rigor e coesão nos seus vários 
quadrantes, sendo que a comunicação e o 
marketing não são excepção.

Aplicar a marca correctamente e em 
consonância com os padrões definidos 
por este livro de estilo habilita os nossos 
consultores a alavancarem o seu negócio 
através da utilização de uma identidade 
sólida, que reflecte um compromisso de 
qualidade e inovação.

Este livro de estilo fornece orientação para 
comunicar o compromisso e filosofia da 
marca e a visão comum partilhada pelas 
várias agências e consultores do nosso 
Grupo.

introdução > apresentação do manual

No caso dos materiais standard – cartões 
de visita, flyers e placas – estas directrizes 
são vinculativas, não sendo permitidas 
alterações aos templates oficiais.  
Conforme o disposto no Manual de 
Procedimentos da RE/MAX Portugal, 
o incumprimento das normas gráficas 
quando detectado resulta na aplicação de 
coimas e penalizações aos consultores e 
Brokers das agências.
 
O Grupo Latina não se responsabiliza 
pelos materiais produzidos fora do 
Departamento de Marketing e que entrem 
em incumprimento com as já referidas 
normas.

Este documento é um complemento ao 
Manual de Normas Gráficas e Manual de 
Procedimentos da RE/MAX Portugal.  
 

O Grupo RE/MAX Latina é uma rede de ligação entre as pessoas e 
as suas cidades.
Somos um conjunto de agências imobiliárias de excelência, com 
um volume de negócios ímpar e a maior taxa de retenção de 
consultores em todo o mundo. Recrutamos e formamos os melhores
profissionais do mercado.

O Grupo Latina é o mais antigo da rede RE/MAX em Portugal. Ao 
longo de 18 anos construiu um percurso singular no sector
imobiliário. O conhecimento, a influência e a responsabilidade da 
mediação imobiliária formam um conjunto único de características 
e um papel fundamental na vida e no planeamento urbano.

Somos um parceiro de confiança nas nossas cidades.

https://grupolatina.app/
https://grupolatina.pt/design

LINKS ÚTEIS
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Todos os materiais produzidos pelos 
consultores devem incluir as informações 
legais da agência a que pertencem. 

No caso dos cartões, flyers e placas é 
necessário também incluir os contactos da 
agência.

Nestas páginas encontram-se os dados 
das 13 agências do Grupo Latina.

INFORMAÇÕES LEGAIS

SOLD - Mediação Imobiliária, Lda.
AMI 5579
MORADA

Rua Serpa Pinto 77A 
2640-534 Mafra
TELEFONE

(+351) 261 817 370
E-MAIL

latina@remax.pt

INFORMAÇÕES LEGAIS

SOLD FAST - Mediação Imobiliária, Lda.
AMI 7001
MORADA

Av. Casal Ribeiro 12B 
1000-092 Lisboa
TELEFONE

(+351) 218 163 400
E-MAIL

latinalx@remax.pt

INFORMAÇÕES LEGAIS

Sold Today - Mediação Imobiliária, Lda
AMI 13754
MORADA

Rua de Birre 80
2750-217 Cascais
TELEFONE

(+351) 215 955 055 
E-MAIL

latinaconsulting@remax.pt

INFORMAÇÕES LEGAIS

Sold Today - Mediação Imobiliária, Lda
AMI 13754
MORADA

Al. Coronel Linhares de Lima 14-16
2705-351 Colares
TELEFONE

(+351) 219 289 700
E-MAIL

latinaprisma@remax.pt

INFORMAÇÕES LEGAIS

Sold Max - Mediação Imobiliária, Lda.
AMI 17042
MORADA

Rua Elias Garcia 57A
2700-313 Amadora
TELEFONE

(+351) 210 522 327
E-MAIL

latinaconquista@remax.pt

INFORMAÇÕES LEGAIS

SOLD - Mediação Imobiliária, Lda.
AMI 5579
MORADA

Avª São Sebastião 12, Galerias São 
Sebastião Lj 48, 2655-333 Ericeira
TELEFONE

(+351) 261 867 396
E-MAIL

latinacenter@remax.pt



7

INFORMAÇÕES LEGAIS

Sold Now, Lda.
AMI 12694
MORADA

Av. da Boavista 1173
4100-130 Porto
TELEFONE

(+351) 227 664 350
E-MAIL

latinaboavista@remax.pt

INFORMAÇÕES LEGAIS

Sold Now, Lda.
AMI 12694
MORADA

R. Conselheiro Veloso da Cruz 893
4400-096 Vila Nova de Gaia
TELEFONE

(+351) 224 961 353
E-MAIL

business@remax.pt

INFORMAÇÕES LEGAIS

Sold Now, Lda.
AMI 12694
MORADA

Av. Cidade de Guimarães 11 
4480-660 Vila do Conde
TELEFONE

(+351) 252 615 368
E-MAIL

latinalitoral@remax.pt

INFORMAÇÕES LEGAIS

Rúbrica Exata - Mediação Imobiliária Lda.
AMI 14800
MORADA

Rua Manuel Faro Sarmento, nº1354
4470-464 Maia
TELEFONE

(+351) 220 434 520
E-MAIL

latinablue@remax.pt 

INFORMAÇÕES LEGAIS

Empatiaprovada - Mediação Imobiliária, Lda.
AMI 17301
MORADA

Estrada do Zambujal 37-37A
2610-058 Amadora
TELEFONE

(+351) 214 711 233 
E-MAIL

latinainvest@remax.pt

INFORMAÇÕES LEGAIS

Empatiaprovada - Mediação Imobiliária, Lda.  
AMI 17301
MORADA

Rua Prof. Henrique de Barros, 28A/28B
2685-338 Loures
TELEFONE

(+351) 212 697 060 
E-MAIL

latinaforlife@remax.pt 

INFORMAÇÕES LEGAIS

Sold Cale - Mediação Imobiliária Lda
AMI 18972
MORADA

Alameda das Antas 201
4350-412 Porto
TELEFONE

(+351) 221 100 544
E-MAIL

latinaalameda@remax.pt





elementos
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O logotipo do Grupo Latina pode ser 
utilizado nas suas quatro versões, cinza, 
branco preto e azul. 

O balão oficial da RE/MAX é obrigatório  
e não pode ser retirado em caso algum 
e sempre sem ® (símbolo de marca 
registada).
 
O balão terá de se apresentar sempre com 
as cores oficiais da RE/MAX e só poderá 
ser impresso em monocromatismo nos 
casos em que a impressão a cores não é 
permitida. 

Faça o download em 
grupolatina.pt/design

elementos > logotipos > logotipos do Grupo Latina
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ERRADO ERRADO ERRADO
O balão RE/MAX 

tem de estar sempre presente.
O balão RE/MAX 

tem de manter as cores RE/MAX, 
salvo raras excepções.

O balão RE/MAX 
tem de manter as cores RE/MAX, 
excepto em casos excepcionais.

ERRADO
O balão RE/MAX 

não pode ter a marca registada ®.
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Os logotipos das agências do Grupo Latina  
apresentam-se com diversas variantes 
formais e combinações cromáticas.

O logotipo de agência pode apresentar 
o nome da loja debaixo de “RE/MAX” ou 
na mesma linha base. Disponibilizamos 
as duas versões, horizontal e vertical para 
cada Agência do Grupo.

O logotipo pode apresentar-se em 
monocromatismo, mas deve dar-se 
preferência à utilização a duas cores.

Na versão a duas cores, a palavra 
“RE/MAX“ apresenta-se com letras a 
vermelho e barra azul, e o nome da 
Agência pode apresentar-se a azul ou a 
vermelho.

O logotipo deve ser sempre o 
correspondente à agência, como tal,  
o logotipo “RE/MAX Latina” apenas pode 
ser utilizado nos materiais de consultores 
da agência de Mafra. 

Faça o download em 
grupolatina.pt/design

elementos > logotipos > logotipos de Agência

LOGOTIPO E RESPECTIVAS VARIANTES PARA CONSULTORES DA AGÊNCIA DE MAFRA
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ÁREA DE 
SEGURANÇA

Deve ser respeitada uma margem de 
segurança à volta do logotipo (partindo 

de meia altura do X do RE/MAX).

PARA CONSULTORES 
DA AGÊNCIA DE MAFRA

PARA CONSULTORES 
DA AGÊNCIA DO PORTO (BOAVISTA)

PARA CONSULTORES 
DA AGÊNCIA DE VILA NOVA DE GAIA

PARA CONSULTORES 
DA AGÊNCIA DE LISBOA

EXEMPLOS DE LOGOTIPOS 
DE  AGÊNCIAS DO GRUPO LATINA
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Sempre que se utilizar o balão RE/MAX 
este deve apresentar-se a cores, e com  
o símbolo de marca registada (®).

Faça o download em 
grupolatina.pt/design

elementos > logotipos > balão RE/MAX
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ERRADO
O balão não pode estar reproduzido em 

escala de cinzentos. 

Em casos especiais, como na 
produção de merchandising impresso 

a uma cor, poderá estar impresso 
monocromaticamente a preto  

ou a branco.

ERRADO
O balão RE/MAX 

tem de ter o símbolo de
 marca registada ®.

ERRADOERRADO
O balão RE/MAX 

não pode estar inclinado.

ERRADO
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The RE/MAX Collection é uma sub-marca 
da RE/MAX dedicada ao mercado de 
residências de luxo. Para um imóvel ser 
considerado Collection terá que obedecer 
a um conjunto de critérios definidos pelo 
Master Regional RE/MAX, e um consultor 
terá de estar certificado para ter materiais 
de auto-promoção com a imagem 
Collection.

O logotipo Collection apresenta-se em 
duas versões cromáticas: azul ou branco. 
Tanto o balão, cinza, como o lettering 
devem ser apresentados com o símbolo de 
marca registada (®).

A utilização do lettering sem o balão é só 
aceite em pequenos formatos, quando o 
balão não atinge os 19mm de altura.

Nenhum elemento gráfico ou tipográfico 
pode ser inserido ma área do logotipo 
Collection.

O logotipo pode ser enquadrado numa 
caixa rectangular/quadrada azul marinho 
com preenchimento e sem cercadura.

Faça o download em 
grupolatina.pt/design

elementos > logotipos > logotipos Collection
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ERRADO ERRADO CERTO
O lettering não pode ser utilizado 

com outras cores se não 
as disponibilizadas.

Nenhum elemento gráfico pode ser 
adicionado ao logotipo, a área de 

segurança deve ser respeitada.

O logotipo pode ser enquadrado numa 
caixa azul marinho, a cor oficial do 
Collection (ver capítulo “Cores”).

ERRADO
O balão e o lettering 

devem ter a marca registada ®, 
excepto em materiais pequenos.

ÁREA DE 
SEGURANÇA

Deve ser respeitada uma margem de 
segurança à volta do logotipo (partindo 

de meia altura do X do RE/MAX).
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O azul e o vermelho são as cores oficiais 
da RE/MAX e devem ser tidas como 
referência na produção de materiais 
gráficos. 

Existem também várias cores secundárias 
que podem ser utilizadas em diálogo com 
o vermelho e o azul oficiais.

Os materiais do Grupo Latina dão 
preferência à utilização dos azuis  
e cinzentos da paleta da RE/MAX..

elementos > cores > cores RE/MAX

CMYK
4/100/90/3

RGB
180/19/48

WEB
B41330

CMYK
100/75/0/8

RGB
54/65/137

WEB
364189
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CMYK
21/96/90/12

RGB
178/43/46

WEB
B22B2E

CMYK
100/86/29/23

RGB
26/54/104

WEB
1A3668

CMYK
0/0/0/90

RGB
41/41/41

WEB
292929

CMYK
0/0/0/75

RGB
85/85/85

WEB
555555

CMYK
89/43/0/0

RGB
0/125/195

WEB
007DC3

CMYK
33/3/0/0

RGB
164/215/244

WEB
A4D7F4

CMYK
5/0/0/45

RGB
154/156/158

WEB
9A9C9E

CMYK
0/0/0/26

RGB
201/201/201

WEB
#C9C9C9 
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O azul marinho é a cor oficial da sub-marca 
The RE/MAX Colection. 

Nos materiais Collection o azul marinho 
é utilizado em diálogo com a paleta de 
cinzentos da RE/MAX..

elementos > cores > cor Collection

CMYK
0/0/0/90

RGB
41/41/41

WEB
292929

CMYK
0/0/0/75

RGB
85/85/85

WEB
555555

CMYK
5/0/0/45

RGB
154/156/158

WEB
9A9C9E

CMYK
0/0/0/26

RGB
201/201/201

WEB
#C9C9C9 

CMYK
98/85/36/27

RGB
45/44/83

WEB
2D2C53
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Nos materiais oficiais do Grupo Latina 
utilizam-se duas famílias tipográficas, não 
serifadas, de uso gratuito:
 Montserrat e Fira Sans.

A Fira Sans é a fonte utilizada nos flyers e 
cartões dos consultores.

A Montserrat deve ser utilizada em 
formatos maiores, como roll-ups ou lonas.

Há ainda materiais de marketing que foram 
formatados com a fonte Arial, para que não 
haja incompatibilidades com as fontes pré-
instaladas na maioria dos computadores 
(ex: Dossier de Apresentação e Posts para 
Redes Sociais).

Faça o download das fontes 
Fira Sans e Montserrat em 
grupolatina.pt/design

elementos > tipografia > tipografia Grupo Latina

Monserrat

ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg

Fira Sans

ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg
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O Departamento de Marketing da RE/MAX 
Portugal aconselha a utilização de várias 
fontes, contudo algumas destas fontes não 
são de uso livre e gratuito.

As fontes oficiais da RE/MAX Portugal são:
Gotham
Arial
Swiss
Interstate

elementos > tipografia > tipografia RE/MAX

Gotham

ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg

Arial

ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg

Swiss

ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg

Interstate

ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg
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Nos materiais Collection dos consultores 
do Grupo Latina utilizam-se as seguintes 
fontes tipográficas:
Gotham
Arial
Fira Sans

elementos > tipografia > tipografia Collection

ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg

Gotham

ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg

Arial

ABCDEFG
abcdefg
ABCDEFG
abcdefg

Fira Sans
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O slogan da marca Grupo Latina é 
composto por três ideias principais: 
a parceria com os nossos clientes, 
colaboradores e comunidades envolventes; 
a confiança em que tal parceria asssenta e 
que é para nós a base de todos os serviços 
prestados; as cidades enquanto a unidade 
sócio-económica mais importante do 
século XXI.

A interligação entre estas ideias reflecte, ao 
mesmo tempo, a história e o compromisso 
do Grupo Latina com o futuro.

elementos > texto > slogan do Grupo Latina

SOMOS UM PARCEIRO 
DE CONFIANÇA 
NA SUA CIDADE.

Somos uma parceria  
de confiança na sua cidade.
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• O consultor deve estar vestido com 
roupas com poucos detalhes,  
de preferência sem padrões. 
 
• A cara deve estar bem iluminada, sem 
sombras marcadas.

• Os ombros e os braços do consultor 
não podem estar cortados.

• O enquadramento deve ser, 
preferencialmente, até à cintura, não 
cortando os braços, caso estes estejam 
cruzados

• O consultor tem de estar com a cabeça 
direita e os ombros o mais nívelados 
possivel para que o retrato não fique 
desequilibrado.

• Consultores que trabalham em parceria 
(ou em equipa) devem tirar retratos 
individuais e também de grupo, evitando 
montagens fotográficas pouco realistas.

O retrato deve ser tirado  
por um fotógrafo profissional, com fundo 

homógeneo que será apagado  
e mantido transparente.

O retrato não pode ser recortado  
a partir de uma fotografia captada  

em contexto social.

O retrato é fundamental para a 
apresentação do consultor. É um elemento 
central nos materiais produzidos e nos 
templates pré-definidos. O retrato deve 
reflectir profissionalismo e confiança, 
deixando transparecer os valores da marca.

O retrato do consultor deve ser captado por 
um fotógrafo profissional, tendo em conta 
as seguintes indicações:

Apesar de se preferir  
a utilização de retratos a cores,  

são também permitidos retratos  
a preto e branco.



formatos standard
print
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Os cartões do Grupo Latina devem seguir 
os templates desta página, sempre com 
as duas barras de cor oficiais da RE/MAX, 
balão e logotipo de agência na barra 
superior, e logotipo GL na barra inferior.

Não é obrigatório incluir o retrato do 
consultor na frente do cartão e é permitido 
produzir cartões de parceria, com e sem 
retrato.

Por razões de escala e legibilidade, não  
é recomendado produzir um cartão com  
os dados de mais de dois consultores.

Os cartões devem ser produzidos com 
papel de gramagem mínima de 350g, 
acabamento a plastificação mate e com 
cantos rectos.

Frente de cartão para consultores da Agência de Lisboa

Frente de equipa sem retrato

Frente de equipa com retrato

Frente sem retrato
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Frente de cartão para consultores da Agência de Mafra

Frente de cartão para consultores da Agência de Colares

Frente de cartão para consultores da Agência de Cascais

Frente de cartão para consultores da Agência do Porto

Frente de cartão para consultores da Agência de V. N. de Gaia Frente de cartão para consultores da Agência de V. do CondeExemplos de frentes de cartão para Agências do Grupo Latina
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Os cartões do Grupo Latina permitem  
a escolha de vários versos, incluindo  
um verso branco, um verso com calendário 
e vários com fotografias de contexto das 
localizações das nossas Agências.

Os consultores podem escolher qualquer 
um destes versos, independentemente da 
Agência onde estejam colocados (ex.: um 
consultor de Mafra pode escolher um verso 
de Vila do Conde).

formatos standard > cartões > versos Grupo Latina

Verso de cartão CÉU

Verso de cartão CASCAIS

Verso de cartão com CALENDÁRIO

Verso de cartão com PAÍSES

Verso de cartão com SLOGAN
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Exemplos de versos do Grupo Latina

UM PARCEIRO DE CONFIANÇA NA SUA CIDADE

UM PARCEIRO DE CONFIANÇA NA SUA CIDADEUM PARCEIRO DE CONFIANÇA NA SUA CIDADEUM PARCEIRO DE CONFIANÇA NA SUA CIDADE

UM PARCEIRO DE CONFIANÇA NA SUA CIDADEUM PARCEIRO DE CONFIANÇA NA SUA CIDADE
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Os cartões da marca RE/MAX 
COLLECTION têm regras próprias e só 
devem ser utilizados por consultores que 
têm a certificação COLLECTION.

O consultor pode escolher dois tipos  
de layout: horizontal ou vertical. E pode 
também escolher se quer o seu retrato a 
cores ou a preto e branco.

Os cartões devem ser produzidos com 
papel de gramagem mínima de 350g, 
acabamento a plastificação mate e com 
cantos rectos.

formatos standard > cartões > COLLECTION

Frente de cartão para consultores de Mafra sem retrato

Frente de cartão para consultores de Lisboa com retrato

Verso de cartão horizontal
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Verso de cartão vertical para consultores do Porto Frente de cartão vertical sem retrato Frente de cartão vertical com retrato



33formatos standard > flyers > DL

Os flyers do Grupo Latina devem seguir 
os templates desta página, sempre com 
as cores oficiais da RE/MAX, logotipo de 
agência e logotipo GL.

É permitido produzir flyers para um só 
consultor e para uma parceria, com e sem 
retrato. Por razões de escala e legibilidade, 
não é recomendado produzir flyers com  
os dados de mais de dois consultores.

Os flyers devem ser produzidos com papel 
de gramagem mínima de 115g,

flyer DL 1 IMÓVEL — com uma fotografia de fundo

flyer DL 1 IMÓVEL — com duas fotografias
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flyer DL VENDIDOS — com 7 fotografias de 7 imóveis vendidos

flyer DL VENDIDOS — com 2 fotografias de 2 imóveis vendidos

flyer DL AUTO-PROMOÇÃO 

 flyers DL AUTO-PROMOÇÃO — com foto de fundo editável
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flyer DL 1 IMÓVEL PARA PARCERIA — com uma fotografia de fundo

flyer DL 1 IMÓVEL PARA PARCERIA — com duas fotografias

BANDEIRAS
Os flyers de angariação podem ter,  

ou não, uma bandeira no canto. 
Caso queria incluir, o consultor deve 

escolher entre as seguintes hipóteses:

VENDE

OPEN
HOUSE

VENDIDO

ARRENDA

BAIXA 
DE PREÇO
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flyer DL VENDIDOS PARA PARCERIA — com 7 fotografias de 7 imóveis vendidos flyer DL AUTO-PROMOÇÃO PARA PARCERIA

flyer DL VENDIDOS PARA PARCERIA — com 2 fotografias de 2 imóveis vendidos  flyers DL AUTO-PROMOÇÃO PARA PARCERIA — com foto de fundo editável
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Os flyers do Grupo Latina devem seguir 
os templates desta página, sempre com 
as cores oficiais da RE/MAX, logotipo de 
agência e logotipo GL.

É permitido produzir flyers para um só 
consultor e para uma parceria, com e sem 
retrato. Por razões de escala e legibilidade, 
não é recomendado produzir flyers com  
os dados de mais de dois consultores.

Os flyers devem ser produzidos com papel 
de gramagem mínima de 115g, 

flyer A5 AUTO-PROMOÇÃO — fundo com foto ou fundo  branco flyer A5 1 IMÓVEL — com 1 fotografia de 1 imóvel flyer A5 1 IMÓVEL — com 3 fotografias de 1 imóvel
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flyer A5 2 IMÓVEIS — com 2 fotografias de 2 imóveis flyer A5 3 IMÓVEIS — com 3 fotografias de 3 imóveis flyer A5 6 IMÓVEIS — com 6 fotografias de 6 imóveis flyer A5 VENDIDOS — com 4 fotografias de 4 imóveis vendidos
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flyer A5 AUTO-PROMOÇÃO PARA PARCERIA — fundo com foto ou fundo  branco flyer A5 1 IMÓVEL PARA PARCERIA — com 1 fotografia de 1 imóvel flyer A5 1 IMÓVEL PARA PARCERIA — com 3 fotografias de 1 imóvel
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flyer A5 2 IMÓVEIS PARA PARCERIA— com 2 fotografias de 2 imóveis flyer A5 5 IMÓVEIS PARA PARCERIA— com 5 fotografias de 5 imóveis flyer A5 VENDIDOS PARA PARCERIA — com 4 fotografias de 4 imóveis vendidos



41formatos standard > flyers > DL COLLECTION

Os flyers COLLECTION do Grupo Latina 
devem seguir os templates desta página, 
sempre com o azul oficial COLLECTION e 
logotipo GL no rodapé.

Estes modelos podem ser utilizados por 
consultores certificados COLLECTION ou 
para imóveis COLLECTION, mesmo em 
caso de o consultor não ter o certificado.

É permitido produzir flyers para um só 
consultor e para uma parceria, com e sem 
retrato. Por razões de escala e legibilidade, 
não é recomendado produzir flyers com  
os dados de mais de dois consultores.

Os flyers devem ser produzidos com papel 
de gramagem mínima de 115g, 

flyer DL COLLECTION AUTO-PROMOÇÃO

flyer DL COLLECTION AUTO-PROMOÇÃO — com fotografia de fundo
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flyer DL COLLECTION 1 IMÓVEL — 1 fotografia de fundo

flyer DL COLLECTION 1 IMÓVEL — 2 fotografias

flyer DL COLLECTION  VENDIDOS — 6 fotografias de 6 imóveis

flyer DL COLLECTION  VENDIDOS — 2 fotografias de 2 imóveis



43formatos standard > flyers > A5 COLLECTION

Os flyers COLLECTION do Grupo Latina 
devem seguir os templates desta página, 
sempre com o azul oficial COLLECTION e 
logotipo GL no rodapé.

É permitido produzir flyers para um só 
consultor e para uma parceria, com e sem 
retrato. Por razões de escala e legibilidade, 
não é recomendado produzir flyers com  
os dados de mais de dois consultores.

Os flyers devem ser produzidos com papel 
de gramagem mínima de 115g,

flyer A5 COLLECTION AUTO-PROMOÇÃO flyer DL COLLECTION 1 IMÓVEL — 1 fotografia de fundo flyer A5 COLLECTION 1 IMÓVEL — 3 fotografias
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flyer A5 COLLECTION 2 IMÓVEIS — 2 fotografias flyer A5 COLLECTION 3 IMÓVEIS — 3 fotografias flyer A5 COLLECTION 6 IMÓVEIS — 6 fotografias flyer A5 COLLECTION VENDIDOS — 4 fotografias



45formatos standard > placas > horizontais

placa horizontal ”VENDIDO” sem retrato

flyer A5 2 IMÓVEIS — com 2 fotografias de 2 imóveis

placa horizontal ”VENDE” sem retrato

As placas do Grupo Latina devem seguir 
os templates desta página e das seguintes. 
Só o texto da zona branca é editável, e 
os contactos da agência devem constar 
sempre na zona azul da placa.

Há modelos de placa verticais e horizontais, 
com e sem retrato, para um consultor ou 
para uma parceria. 

As placas podem ser produzidas com duas 
medidas diferentes:
- 68x48cm
- 98x68cm

As placas são impressas em frente e verso 
e como tal podem ter modelos diferentes 
em cada lado. Estão previstas as seguintes 
tipologias:
- Vende
- Vendido
- Trespasse
- Arrenda

FORMATO
Tanto os modelos verticais quanto  

os horizontais podem ser produzidos  
em duas medidas:

- 68x48cm
- 98x68cm

FRENTE/VERSO
As placas são impressas nos dois lados, 

podendo ser conjugados  
dois modelos diferentes  

(exemplo: um lado impresso “Vendido“ 
do outro impresso “Vende“)

As informações da Agência  
devem estar no rodapé azul e não podem 

ser substituídas por informações  
do consultor

AGÊNCIA



46

placa horizontal ”VENDIDO” com retrato placa horizontal ”ARRENDA” com retrato placa horizontal ”TRESPASSE” com retratoplaca horizontal ”VENDE” com retrato

placa de parceria horizontal ”VENDIDO” com retrato placa de parceria horizontal ”ARRENDA” com retrato placa de parceria horizontal ”TRESPASSE” com retratoplaca de parceria horizontal ”VENDE” com retrato



47formatos standard > placas > verticais

placa vertical ”VENDE” sem retrato placa vertical ”VENDE” com retrato
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placa vertical ”TRESPASSE” com retrato placa vertical ”ARRENDA” com retrato placa de parceria vertical ”VENDE” com retratoplaca vertical ”VENDIDO” com retrato



49formatos standard > placas > COLLECTION

placa horizontal COLLECTION ”TRESPASSE” sem retrato

placa horizontal COLLECTION ”VENDE” com retrato

As placas da marca The RE/MAX 
COLLECTION dos consultores do Grupo 
Latina devem seguir os templates desta 
página e das seguintes. 

Há modelos de placa verticais e horizontais, 
com e sem retrato. As placas podem ser 
produzidas com duas medidas diferentes:
- 68x48cm
- 98x68cm

As placas são impressas em frente e verso 
e como tal podem ter modelos diferentes 
em cada lado. Estão previstas as seguintes 
tipologias:
- Vende
- Vendido
- Trespasse
- Arrenda

placa horizontal COLLECTION ”ARRENDA” sem retrato

placa horizontal COLLECTION ”VENDIDO” com retrato
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placa vertical COLLECTION ”VENDE” com retrato placa vertical COLLECTION ”VENDIDO” com retrato placa vertical COLLECTION ”ARRENDA” sem retratoplaca vertical COLLECTION  ”TRESPASSE” sem retrato



51formatos standard > badge de identificação

Os badges de identificação permitem que 
o consultor esteja sempre identificado, 
podendo ser abordado a qualquer altura 
por potenciais vendedores e compradores.

Os templates oficiais do Grupo Latina 
prevêm dois modelos: um com o retrato do 
consultor e outro sem. No verso, os badges 
incluem um qrcode que reencaminha para 
o touchcard do consultor.

frente de badge com retrato frente sem retrato e verso de badge das duas versões



formatos standard
web



53formatos standard > assinatura de e-mail 

assinatura  da agência RE/MAX LATINA  com retrato

As assinaturas de e-mail dos consultores 
do Grupo Latina têm a indicação da 
agência e podem ter ou não o retrato do 
consultor.

Os consultores de todas as agências do 
Grupo Latina devem utilizar os templates 
aqui reproduzidos.

assinaturas de quatro agências sem retrato



54formatos standard > MaxWork  + site RE/MAX > moldura de retrato

Nas páginas dos consultores no site da 
RE/MAX Portugal é obrigatório para todos 
os consultores a utilização da fotografia 
de identificação com a moldura do Grupo 
Latina. As fotografias são actualizadas com 
a respectiva moldura pelo departamento 
de Marketing.

Caso o consultor queira trocar o seu retrato 
oficial, não deverá substituir o mesmo 
directamente no MaxWork, uma vez que 
nesse caso não estará a utilizar a moldura 
conforme o indicado. 

Sempre que precisar de alterar o seu 
retrato, o mesmo deve ser enviado 
através de e-mail para:
marketing@grupolatina.pt

moldura para retrato de perfil



55formatos standard > touchcard

Os cartões de visita digitais, ou touchcards, 
são um formato de partilha de contactos 
através de aplicações móveis. 

Estes cartões podem ser personalizados 
com o retrato e as hiperligações dos 
consultores nas principais redes sociais.

touchcards de três agências do Grupo Latina
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post de consultor de VENDIDO post de parceria de VENDIDO

formatos standard > posts para redes sociais

post de consultor de AUTO-POSICIONAMENTO post de parceria de AUTO-POSICIONAMENTO

As publicações para redes sociais são 
um elemento-chave na divulgação das 
angariações e negócios.

Estes modelos são personalizados com 
o retrato e informações de contactos de 
consultores e equipas.  
 
No caso dos modelos de promoção de 
angariações, é necessário escrever na 
legenda do post o número de ID (definido 
pela RE/MAX) do imóvel em questão.
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post de consultor de ARRENDA flyer A5 COLLECTION VENDIDOS — 4 fotografias

post de parceria de ARRENDA flyer A5 COLLECTION VENDIDOS — 4 fotografias

post de consultor de OPEN HOUSE post de consultor de VENDE

post de parceria de OPEN HOUSE post de parceria de VENDE



58formatos standard > dossier de apresentação

Os Dossiers de Apresentação Oficiais estão 
disponíveis em duas versões: uma versão 
de Grupo e a versão personalizada por 
consultor.

A versão de Grupo está disponível em 3 
línguas: português, inglês e francês. Estes 
documentos são disponibilizados em PDF 
e contêm a informação oficial sobre os 
serviços do Grupo, não sendo possível 
fazer alterações ao conteúdo ou design 
dos mesmos.

Os modelos oficiais estão disponíveis para 
download em: grupolatina.pt/design
A versão personalizada por consultor está 
disponível em português, e diferencia-se 
da versão de Grupo por ter a fotografia 
e contactos do consultor na capa e na 
contra-capa. Não são permitidas outras 
alterações ou personalizações, quer no 
conteúdo ou no design.

capa com personalização de agência e consultorcapa do modelo geral do Grupo Latina
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algumas páginas do miolo
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