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A marca EUVG foi remodelada. Esta nova marca foi
estruturada para ser mais moderna, simples e dinâmica,
acompanhando a evolução do ensino superior e da
sociedade. 
Gabinete de Comunicação



A importância de uma 
marca moderna
A marca ganha personalidade, forma e posicionamento quando transpõe os seus valores, emoções e
diferenciação para as peças gráficas, para os seus textos e para as suas ações de comunicação.
Este processo deve iniciar com a elaboração da identidade visual da sua marca.

A identidade visual da marca é composta por diversos atributos, entre eles o "Nome" que deve ser
fácil de pronunciar, simples e memorável; o "Logotipo" que expresse a essência da marca e marque a
presença na memória do consumidor; as "Cores" que influenciem a perceção do cliente, baseando a
comunicação no tipo de negócio, imagem e personalidade da marca.

Além destes pontos, é necessário que a marca seja autêntica, genuína, com valores claros, relevante
e se distinga da concorrência. É o conjunto de ações referentes a imagem da marca que fortalece,
cria presença, vínculos, valor e faz a empresa alcançar os seus resultados.

Fonte: Livingstrategies
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O que foi mudado 
na nova marca
A marca foi mudada para trazer modernidade e proximidade, traduzindo no logotipo tendências atuais que
facilitam a comunicação, a perceção do cliente e também a sua memorização.
A utilização das siglas auxilia a divulgação da imagem perante o público, independentemente do formato
escolhido.
Para o público, há um fortalecimento da marca e uma maior facilidade de divulgação perante a sociedade.
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Uso da marca
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Versão
principal

2.1

O elemento que compõe o símbolo e logotipo é a sigla "euvg".
Esta é a versão principal e que deve ser utilizada com prioridade.



Versão
Principal 
Vertical
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Versão
Principal 
Preto
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Versão
Principal 
Negativa

2.4



Limite de 
Redução
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20mm

10mm



Versão
Secundária

2.6

A versão secundária do logotipo, permite a utilização da Caravela
enquanto meio de comunicação e imagem. A sua utilização deve ser
submetidas à aprovação prévia, já que não permite uma redução
inferior a 50mm.



Versão
Principal 
Negativa
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Limite de 
Redução

2.8

50mm



Versão
terciária

2.9

O elemento que compõe o símbolo e logotipo é a sigla "euvg"
juntamente com o nome da Instituição.
Este logo só deve ser usado nos momentos que se justifique e
ajude a Escola a aumentar o alcance de seu nome.

Escola Universitária Vasco da Gama



Versão
Principal 
Preto
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Escola Universitária Vasco da Gama



Versão
Principal 
Negativa
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Escola Universitária Vasco da Gama



Escola Universitária Vasco da Gama

Escola Universitária Vasco da Gama

Limite de 
Redução
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60mm



Código da cor: #000F9F

Código da cor: #0511F2

Código da cor: F2F2F2

Código da cor: #0D0D0D

Código da cor: #A6212C

Código da cor: #F2E7C4

Código da cor: D9B573

Código da cor: #FCC603 (Praxe Académica)

Cores
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Área de 
não
interferência

2.14

x
x

x

x
x

x

Área de não interferência

Para facilitar a leitura e proteger a
marca da interferência de outros
elementos, deve sempre haver um
espaçamento mínimo entre a marca
"euvg" e títulos, textos, imagens e
margens. As proporções deste
espaçamento devem seguir as instruções
desta página. 
O x é igual a 0,5mm



Aplicação 
Fotos 
Principal

2.15

A prioridade é sempre
da aplicação da
versão principal da
marca.



Usos 
Proibidos

2.16

A prioridade é sempre
da aplicação da
versão principal da
marca. Utilização da marca em

formatos diferentes do
previamente autorizado.

Mudança da cor da
marca.

Utilizar a marca de
forma que os símbolos
não fiquem claros.

Distorção da marca



CIVG
Centro de Investigação

Vasco da Gama

Marca
Principal com
outra marca
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CIVG
Centro de Investigação

Vasco da Gama

Marca
Secundária
com outra
marca
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Tipologia
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Tipologia
Primária 

3.1
Utilização: títulos e destaques

Fonte: Hiruko 

Aa
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute
irure dolor in
reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat
non.

Hiruko Pro Light

Aa
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud
exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo
consequat. Duis aute
irure dolor in
reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur.
Excepteur sint
occaecat cupidatat
non.

Hiruko Pro Regular

Aa
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute
irure dolor in
reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat
non.

Hiruko Pro Alternate



Tipologia
Secundária

3.2
Utilização: texto corrido

Fonte: Open Sans

Aa
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore
et dolore magna
aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis
nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis aute irure dolor
in reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint
occaecat cupidatat
non.

Open Sans Light

Aa
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore
et dolore magna
aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis
nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis aute irure dolor
in reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint
occaecat cupidatat
non.

Open Sans Regular

Aa
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor
incididunt ut labore
et dolore magna
aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis
nostrud exercitation
ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis aute irure dolor
in reprehenderit in
voluptate velit esse
cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint
occaecat cupidatat
non.

Open Sans Bold



Aplicações
Institucionais
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Papelaria
Institucional

3.1

O modelo de papelaria tem como regra o uso do logotipo principal da escola na parte superior
do documento. 
O logo secundário e os logos das outras marcas estão posicionados no canto inferior direito.

Esta regra serve para todos os documentos impressos ou não da instituição.

Como exceção, todos os documentos que não se enquadrem neste layout deverá passar pelo
Gabinete de Comunicação.



Site
3.2



Template de
Apresentações

3.4



Assinatura
de Email

3.5

239 437 627

geral@euvg.pt

www.euvg.pt

Campus Universitário de Lordemão

Av. José R. Sousa Fernandes

3020-210 Coimbra



Fundo para
Videoconferências

3.6



Bandeiras
3.7



Gabinete de
Comunicação
Comunicação com Impacto


