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LOGOMARCA PATRIMÔNIO CULTURAL MERCOSULR
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INTRODUÇÃO

Os símbolos do MERCOSUL estão estabelecidos na Decisão do CMC nº 17/02 e foram 
estabelecidos para contribuir à consolidação da identidade e da imagem do processo 
de integração regional. 

A categoria de Patrimônio Cultural do MERCOSUL – PCM foi criada em 2012, mediante a 
Decisão do CMC nº 55. Essa categoria reconhece a importância de um bem cultural para 
além das fronteiras de um país, constituindo-se num importante fator para a integração 
entre os países da região.

O objetivo principal do reconhecimento desse patrimônio é fortalecer, no âmbito do 
MERCOSUL, os processos que considerem o patrimônio como via para promover o 
diálogo, a integração e o desenvolvimento regional.

Nessa decisão do CMC, no seu Apêndice II, são estabelecidas a marca de identifi cação 
do Patrimônio Cultural do MERCOSUL e as indicações para sua aplicação, a qual 
dependerá da natureza do bem reconhecido e, nos casos em que couber, deverá 
atender aos aspectos de proporcionalidade do suporte aonde venha a ser afi xada.

Assim, a marca/símbolo que representa essa ideia e valor está expressa pela marca do 
MERCOSUL Cultural – representada por uma “árvore” que se visualiza em uma silhueta 
formada por faixas que utilizam as cores básicas que estão presentes nas bandeiras 
dos países do MERCOSUL – azul, verde, amarelo e vermelho, inserta em um marco que 
sugere proteção desse bem comum, criando um ambiente propício para a integração e 
coesão, em um pano de fundo em cinza claro que faz esse símbolo se destacar.

Essa marca poderá ser aplicada, após homologação pela RMC – Reunião de Ministros de 
Estado da Cultura do MERCOSUL, de decisão adotada pela CPC – Comissão de Patrimônio 
Cultural do MERCOSUL de reconhecimento de um bem cultural, como Patrimônio Cultural 
do MERCOSUL. Esse reconhecimento poderá ser estabelecido a qualquer bem cultural, 
de natureza material e imaterial, que:

i) manifeste valores associados a processos históricos vinculados aos movimentos de 
autodeterminação ou expressão comum da região perante o mundo;

ii) expresse os esforços de união entre os países da região;

iii) esteja diretamente relacionado a referências culturais compartilhadas por mais de um 
país da região; e

iv) constitua fator de promoção da integração dos países, com vistas a um destino 
comum.
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MALHA DE PROPORÇÃO

X

X
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Redução máxima

20 mm

20 mm
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ÁREA DE NÃO-INTERFERÊNCIA

X

X
4

X
4
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TIPOGRAFIA

AvantGarde LT Medium 

R e g u l a r

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqr s tuvwxyz
0123456789

I t a l i c

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqr s tuvwxyz
0123456789

B o l d
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrs tuvwxyz
0123456789

B o l d
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrs tuvwxyz
0123456789
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PADRÃO CROMÁTICO

K: 75, M: 25, Y: 75, K: 5 K: 0, M: 30, Y: 100, K: 0 K: 0, M: 100, Y: 100, K: 0

K: 90, M: 65, Y: 30, K: 15K: 15, M: 5, Y: 15, K: 4 K: 0, M: 0, Y: 0, K: 100
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CONTROLE DE FUNDO
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USOS INCORRETOS

Não rotacionar Não distocer Não alterar as cores

Não alterar a tipologia

PATRIMÔNIO CULTURAL

MERCOSUL
PATRIMÔNIO CULTURALPATRIMÔNIO CULTURAL

Não aplicar modura Não aplicar diretamente sobre foto

Não utilizar tipologia em outline Não desalinhar os elementos




