
a cor é para todos !!
Visibilidade e reconhecimento internacional

Colour Blind Awareness (www.colourblindawareness.org)
“… aware of the ColorADD code some time ago… we think it is a fantastic idea! We agree that there is 
a definite need for the ColorADD code to be applied in way-finding strategy to help colour deficient 
people easily around hospitals and transportation systems. “

Oscar Ballabriga, Presidente Asociación “Daltónicos No Anónimos”
“Hemos estado estudiando tu codigo y nos ha parecido muy interesante, además de cumplir uno de los 
objetivos de nuestra asociación. (…) Si puedo decirte que tienes nuestro apoyo para todo lo que necesites
y, si fuera posible, nos gustaria que redactaras un articulo presentando tu sistema para nuestra pagina.”

Considerado pela revista GALILEU, editora GLOBO Brasil, como:
“Uma das 40 Ideias que vai Melhorar o Mundo”.    

Mereceu destaque na ICOGRADA, referência mundial no Design Gráfico como:
“Reinventing the color wheel”; 

O projeto ColorADD foi apresentado em diversas iniciativas nacionais e internacionais, 
assegurando o reconhecimento e acreditação da comunidade académica e científica, entre as quais:
Congress of the International Color Association (AIC 2009) - Sydney; IX Congresso dell’ Associazione 
Internazionale di Semiotica Visiva, Veneza; VI Conferenza Nazionale del Colore, Lecce; Innovation 
Festival , Lisboa; INCLUDE 2011, Royal College of Arts, Londres; AGE – UK, ‘Best Poster Award’; 
Innovation Festival , Talinn; IES / INSEAD “Iniciativa de Elevado Potencial de Empreendedorismo Social”
 
Implementações Simples, Úteis e Acessíveis, em mais de 35 áreas diferentes, garantem hoje a ColorADD 
uma visibilidade internacional das comunidades empresariais, institucionais e dos média em geral: 
Le Monde, France Press, Vouge, Folha de São Paulo, Globo TV, entre outros.

info@coloradd.net
www.coloradd.net

coloradd © color identiFication sYstem · copYriGht miGUel neiVa © 2013
Printed 01.2013  |  Production www.forward.pt

90,0% 
pede ajuda na compra de vestuário;

87,7% 
sente dificuldade na escolha/utilização 

de vestuário;

64,3% 
considera a confusão das cores 

como o maior problema;

73,2% 
já se sentiu embaraçado;

41,5% 
sente dificuldade ao nível 

da integração social.

A COR É PARA TODOS!
O Daltonismo, ou a cegueira da cor, é uma 

limitação que afeta 10% da população 
mundial masculina – aproximadamente 

350 milhões de pessoas em todo o 
mundo. Esta limitação, de condição 

hereditária, é transmitida através do 
cromossoma X. Cria ao seu portador 

daltónico grandes constrangimentos ao 
nível da integração social e profissional.

da comUnicaÇÃo no mUndo
é Feita atraVés da

Visão Normal

Deuteranopia

ColorADD
SISTEMA DE IDENTIFICAçãO DE CORES



O Código ColorADD poderá ser 
implementado mediante a atribuição 
de uma licença de utilização. 
O valor das licenças é ajustado 
à dimensão de cada parceiro, 
assegurando que o custo seja 
acessível para todos.
 
Ao licenciar o código, cada parceiro 
está a contribuir para o projeto 
ColorADD|Social, que tem como 
missão evitar a exclusão precoce 
de Daltónicos no percurso escolar.
 
Para mais informações, por favor, 
contacte: info@coloradd.net.

“Sempre que a cor é um fator importante 
de identificação, orientação ou escolha...”
 
O conceito ColorADD identifica a cor.
90% de toda a comunicação no mundo 
é feita através da Cor.
Cada implementação do Código é planeada 
para Todos e não especificamente para 
Daltónicos. Incluir sem Discriminar. Este 
posicionamento gera uma reação positiva, 
num processo de mudança, que procura 
garantir iguais acessibilidades para Todos.
 
Atualmente, o código ColorADD está já 
implementado nas mais diversas áreas 
de atividade, nomeadamente em Hospitais, 
Transportes Públicos, Educação, Escolas 
e Universidades, Indústria de Material 
Escolar e Didático, Vestuário e Calçado, 
Autarquias - Turismo, Educação, Cultura, 
Mobilidade, Acessibilidades, Comunicação 
- entre muitas outras que de forma 
transversal procuram incluir.

Medalha de Ouro Comemorativa
 “50.º Aniversário da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem ”

Reconhecido pelo IES como 
iniciativa de Elevado Potencial 

de Empreendedorismo Social 

UniVersal & transVersal licenciamento coloradd

> ACESSIBILIDADES - NATIONAL MUSEUM OF SPORTS
                 LISBOA

> ColorADD APP

> ACESSIBILIDADES - COLEçãO DE SELOS, CTT

> JOGOS DIDáTICOS - CLASSIC TOyS

CORES  |  SíMBOLOS

BRANCO  |  PRETO  |  CINzENTOS METALIzADOS

TONS CLAROS

TONS ESCUROS

Branco Preto Cinza Claro Cinza Esc. Dourado Prata

Azul Verde Amarelo Laranja Vermelho Roxo Castanho

AMARELO VERMELHO BRANCO PRETOAzUL

ColorADD, INOVAÇÃO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Uma solUÇÃo de identiFicaÇÃo 
das cores para daltÓnicos.

Símbolos que Incluem Cor.
Desenvolvido com base nas três cores primárias 
representadas através de símbolos gráficos, 
o código ColorADD assenta no conceito de 
“adição de cores”, permitindo ao daltónico 
relacionar os símbolos e facilmente identificar 
toda a paleta. O Branco e o Preto surgem para 
orientar as tonalidades claras e escuras. 
O código torna-se num “jogo mental” simples e fácil 
de memorizar e aplicar em situações do dia-a-dia!

exemplos de implementaÇões coloradd

> EDUCAçãO - ESCOLA EB1 MEM MARTINS;
         BIBLIOTECA FCT-UNL

> SAÚDE - HOSPITAL DE SãO JOãO - PORTO; CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL - HOSPITAL DOS CAPUCHOS > REVISTIMENTOS - TINTAS CIN

> TêXTEIS - zIPPy, MODALFA, BLANKPAGE, DKODE> TRANSPORTES - METRO DO PORTO

> MATERIAL DIDáTICO - VIARCO > EVENTOS - ASD ANNUAL CONVENTION 
                        AICEP


