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Este Manual de Normas Gráficas, agora revisto, constitui um guia de consulta simples para uma correcta 
utilização do logotipo correspondente à marca IPBeja.
Tem como objectivo garantir a consistência e a qualidade do material gráfico da Instituição, servindo 
também como forma de afirmação visual da marca IPBeja, cuidando assim para que ganhe maior unifor-
midade e consistência.

Desta forma, criou-se um Manual de Normas Gráficas que contém instruções e linhas de orientação que 
ajudam a compreender o modo de funcionamento da Identidade Corporativa do IPBeja, nas suas mais 
variadas aplicações, servindo como instrumento normativo concebido de forma a facilitar o trabalho de 
todos aqueles que utilizam a marca diariamente.

Este sistema deverá ser respeitado em todo o tipo de suportes no âmbito do design de comunicação,  
sempre que a imagem IPBeja seja utilizada, quer pela comunidade do IPBeja como qualquer empresa 
que trabalhe a marca, garantindo assim a consolidação e integridade da marca.

Através da correcta utilização do Manual de Normas consegue-se criar uma imagem forte, apresentando 
o Instituto Politécnico de Beja de uma forma coerente e uniforme, ganhando estabilidade e elevando o 
nível de reconhecimento da marca junto dos estudantes e da comunidade em geral.
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Mais do que uma mudança de imagem
uma afirmação de identidade

“A imagem de uma identidade corporativa, enquanto elemento
de comunicação, assume-se como o rosto da Instituição. É ela 
que irá dar visibilidade e representar, nos vários contextos,
nacionais e internacionais, formais e informais, os valores e a
cultura institucional através de uma comunicação unívoca,
coerente e consistente.”

Ana Velhinho e Bruno Nobre  

O CONCEITO DA MARCA

Os locais, as gentes, os costumes, a identidade, o património. Do nosso saber ao saber fazer. A importân-
cia de ser igual mas também diferente no contexto do ensino superior politécnico

A qualidade de vida e do ensino constituem o mote dinamizador de uma região por descobrir e de uma 
instituição com muito para oferecer. Inspirada na tradição local e nas áreas do conhecimento inerentes a 
cada unidade orgânica, a imagem promove uma lógica de centralidade e disseminação que coloca como 
eixo de mudança e desenvolvimento o Instituto Politécnico de Beja, enquanto marco da região.

Clareza, rigor e verticalidade cimentam uma orgânica de grupo que transmite a flexibilidade e mobilidade 
de uma unidade coesa de partilha de experiências e práticas, que todos acolhe de braços abertos e olhos 
postos no futuro. Por isso é igualmente necessário que cada instituição de ensino superior politécnico tenha 
uma marca que permita, ao mesmo tempo, uma rápida e fácil identificação com os seus elementos de 
identidade. Dado que as instituições não são nem podem ser estáticas, alguns desses elementos podem ser 
criados ao longo do tempo e  deverão ser introduzidos como valorização neste conceito de marca. 
Tendo sido criada em 2018 a mascote IPBeja – DP (Discipulus Pacencis), a sua representação ilustrada 
pela instituição complementa e pode ser utilizada sempre que se entenda como uma mais valia.
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MARCA IPBEJA

A presente imagem afirma a marca IPBeja através do rigor de uma representação geométrica concêntri-
ca, que remete para a sua localização de centralidade na Península Ibérica, e cuja modularidade introduz 
a noção de sistema dinâmico que alia a teoria à prática e aposta, simultaneamente, na proximidade e na 
expansão, como base de uma valorização quer do indivíduo quer do coletivo. Este todo posiciona-se num 
relação de equilíbrio assimétrico entre a estabilidade da sua história e tradição enquanto instituição, e o 
dinamismo da procura constante de inovação, excelência e disseminação do conhecimento, nomeada-
mente no que respeita a internacionalização e visão de futuro. Na sua cromática traduz-se novamente o 
binómio tradição/modernidade na cor terra da paisagem, do território, da olaria, associada à tonalidade 
verde, símbolo de energia, inovação e vida. Na sua combinação, além da complementaridade, está 
presente um elogio à envolvente natural, funcionando o tom terra como elemento cromático unificador 
e de continuidade.

SÍMBOLO LOGÓTIPO

Pantone 390 C

CMYK 22 0 100 8

RGB 205 206 0

Pantone 1535 C

CMYK 28 61 94 15

RGB 171 103 
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Flux Regular

Flux Bold

Anziano SmallCaps

Tipogra�a

A tipografia é uma área que tem particular importância em qualquer projecto de imagem corporativa.
Faz parte da identidade, e deve ser sempre respeitada, para que todo o material de comunicação seja coerente.
Na comunicação externa - publicidade, publicações, entre outros, preferencialmente deve ser utilizado o 
tipo Calibri. Como alternativa, para os titulos pode ser utilizado o BrandonGrotesque e para textos auxilia-
res o AauxNext e Stag.

Stag Sans Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Stag Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Aaux Next Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Aaux Next Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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Versões da Marca IPBeja

ASSINATURAS PRINCIPAIS

ASSINATURAS COMPLEMENTARES

HORIZONTALVERTICAL

EM INGLÊS SEM SÍMBOLO

Existem várias versões da marca IPBeja. Estas versões pretendem torná-la num objeto mais versátil e que 
responda com maior eficácia às diferentes situações de utilização.
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Versões da Marca IPBeja

ASSINATURAS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS

Biblioteca Gabinete de Acesso 
ao Ensino Superior

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa

Serviços de Planeamento
Marketing e Comunicação

Gabinete de ProjectosGabinete de Relações
Internacionais

Sector de Aprovisionamento
e Património

Gabinete de Qualidade
Avaliação e Procedimentos

Serviço de Gestão
de Viaturas

Sector Financeiro

Assume-se para a comunicação interna os seguintes exemplos de assinaturas.
Estas assinaturas de desenvolvimento da marca, devem ser evitadas e nunca usadas para comunicação externa.
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X

X

MARGENS DE SEGURANÇA

Para garantir a boa leitura da marca IPBeja,  é necessário 
estabelecer margens de segurança nas quais nenhum 
elemento externo deverá aparecer.

A margem é o espaço necessário para fazer a melhor leitura 
da marca IPBeja. Esta área tem como referência a medida 
“x”, que corresponde ao diâmetro da circunferência 
principal do simbolo. Esta margem aplica-se a todas as 
versões da marca.

ESCALA DE REDUÇÃO

As marcas terão de se adaptar a diversas situações, quer a 
nível de cores, quer a nível de escala.

Para garantir a leitura da marca IPBeja, devem ser respeita-
das as dimensões mínimas estudadas para as várias versões.
Para a sua reprodução em escalas variadas, recomenda-se 
que o logótipo não seja inferior a 12mm na versão horizon-
tal e 25mm na versão vertical.

No caso de aplicações do logótipo em merchandising de 
pequena dimensão (canetas, pulseira, entre outros), deve 
recorrer-se à versão sem o descritivo.

A redução nunca deve ser inferior ao que está estipulado 
neste manual, sob pena de perderem a legibilidade e 
compromoter a comunicação da marca IPBeja.

VERSÕES MONOCROMÁTICAS - POSITIVO / NEGATIVO

O logótipo tem três versões oficiais: a cores, a preto e 
branco e de alto contraste. Para reforçar o peso e a 
visibilidade da marca IPBeja, deve ser aplicada, sempre que 
possível, a versão a cores.

Na impossibilidade de reproduzir o logótipo a cores, existem 
versões a preto e branco e de alto contraste.
Estas só devem ser aplicadas quando existam limitações no 
uso da cor, ou quando a técnica de reprodução o exija, 
salvaguardando sempre a melhor leitura do logótipo.
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Logomarca Escola Superior Agrária (ESA)

Pantone 377 C

CMYK 45 0 100 24

RGB 120 162 47

Pantone 1535 C

CMYK 28 61 94 15

RGB 171 103 

ASSINATURAS PRINCIPAIS

ASSINATURAS COMPLEMENTARES

HORIZONTALVERTICAL

SEM DESIGNAÇÃO POR EXTENSO

Na logomarca da Escola Superior Agrária está patente a representação da especificidade associada às áreas 
de conhecimento da unidade orgânica, a par da harmonização e articulação com a identidade do IPBeja. 
Neste sentido, a tonalidade verde associada ao elemento figurativo natural de uma folha afirma-se como uma 
sínese gráfica tangível representativa deste pólo, que integra os valores do sistema dinâmico global como 
parte de um todo, funcionando o tom terra como elemento unificador e de continuidade, numa identifi-
cação/diferenciação de cada uma das unidades orgânicas em termos icónicos e cromáticos. A presença da cor 
diferenciadora potencia uma identidade cromática forte que é transposta para uma combinação de duas 
fontes tipográficas, serifada e não-serifada, mais uma vez alusivas ao binómio tradição/modernidade.

SEM DESIGNAÇÃO POR EXTENSO
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Pantone 1385 C

CMYK 0 44 100 7

RGB 232 148 26

Pantone 1535 C

CMYK 28 61 94 15

RGB 171 103 

ASSINATURAS PRINCIPAIS

ASSINATURAS COMPLEMENTARES

HORIZONTALVERTICAL

SEM DESIGNAÇÃO POR EXTENSO COM SIGLA SEM DESIGNAÇÃO POR EXTENSO

Logomarca Escola Superior de Educação (ESE)

Na logomarca da Escola Superior de Educação está patente a representação da especificidade associada 
às áreas de conhecimento da unidade orgânica, a par da harmonização e articulação com a identidade do 
IPBeja. Neste sentido, o amarelo ocre é associado ao elemento figurativo de um livro/pasta alusivo ao 
ensino e formação na sua aceção tradicional mas também atual e mediatizada. Esta estilização que procu-
ra abarcar uma diversidade de áreas, afirma-se como uma sínese gráfica tangível representativa deste 
pólo, que integra os valores do sistema dinâmico global como parte de um todo, funcionando o tom terra 
como elemento unificador e de continuidade, numa identificação/diferenciação de cada uma das 
unidades orgânicas em termos icónicos e cromáticos. A presença da cor diferenciadora potencia uma 
identidade cromática forte que é transposta para uma combinação de duas fontes tipográficas, serifada e 
não-serifada, mais uma vez alusivas ao binómio tradição/modernidade.
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Logomarca Escola Superior de Saúde (ESS)

Na logomarca da Escola Superior de Saúde está patente a representação da especificidade associada às 
áreas de conhecimento da unidade orgânica, a par da harmonização e articulação com a identidade do 
IPBeja. Neste sentido, a tonalidade azul associada ao elemento figurativo da serpente, símbolo do deus da 
medicina e da saúde na mitologia grega, afirma-se como uma sínese gráfica tangível representativa deste 
pólo, que integra os valores do sistema dinâmico global como parte de um todo, funcionando o tom terra 
como elemento unificador e de continuidade, numa identificação/diferenciação de cada uma das 
unidades orgânicas em termos icónicos e cromáticos. A presença da cor diferenciadora potencia uma 
identidade cromática forte que é transposta para uma combinação de duas fontes tipográficas, serifada e 
não-serifada, mais uma vez alusivas ao binómio tradição/modernidade.

-
-

Pantone 633 C

CMYK 100 0 10 25

RGB 0 139 176

Pantone 1535 C

CMYK 28 61 94 15

RGB 171 103 

ASSINATURAS PRINCIPAIS

ASSINATURAS COMPLEMENTARES

HORIZONTALVERTICAL

SEM DESIGNAÇÃO POR EXTENSO COM SIGLA SEM DESIGNAÇÃO POR EXTENSO

Artboard 
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Logomarca Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG)

Na logomarca da Escola Superior de Tecnologia e Gestão está patente a representação da especificidade associ-
ada às áreas de conhecimento da unidade orgânica, a par da harmonização e articulação com a identidade do 
IPBeja. Neste sentido, o grená é associado ao elemento figurativo de um diagrama, enquanto abstração alusiva 
a sistemas humanos e de dados. Esta estilização que procura abarcar uma diversidade de áreas, afirma-se como 
uma sínese gráfica tangível representativa deste pólo, que integra os valores do sistema dinâmico global como 
parte de um todo, funcionando o tom terra como elemento unificador e de continuidade, numa identifi-
cação/diferenciação de cada uma das unidades orgânicas em termos icónicos e cromáticos. A presença da cor 
diferenciadora potencia uma identidade cromática forte que é transposta para uma combinação de duas fontes 
tipográficas, serifada e não-serifada, mais uma vez alusivas ao binómio tradição/modernidade.

Pantone 1807 C

CMYK 0 100 96 28

RGB 181 18 27

Pantone 1535 C

CMYK 28 61 94 15

RGB 171 103 

ASSINATURAS PRINCIPAIS

ASSINATURAS COMPLEMENTARES

HORIZONTALVERTICAL

SEM DESIGNAÇÃO POR EXTENSO COM SIGLA SEM DESIGNAÇÃO POR EXTENSO
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Fundos de Cor e Fundos Fotográ�cos

Ao aplicar-se a imagem corporativa sobre um fundo de cor ou fotográfico tem que se assegurar a legibilidade e tirar o melhor 
partido de uma situação pouco natural.
A alternativa cromática  a utilizar nestas situações será a monocromática.

Sobre fundos de cor deve ser usada a mesma alternativa monocromática, a branco ou preto, dependendo da que criar maior 
contraste com o fundo.

Em fundos fotográficos deve procurar-se aplicar o logótipo numa zona neutra da imagem, com pouca informação. O ruído da 
imagem fotográfica poderá ser prejudicial à leitura do logótipo.

COR OFICIAL E SEU USO

UTILIZAÇÃO DO LOGÓTIPO SOBRE FUNDOS SÓLIDOS
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Cores de apoio

Com o surgimento de novos elementos gráficos de comunicação – como o Mural da autoria de Daniel Eime –, surgiram também 
cores auxiliares como complemento às existentes.

Pantone 289 C
CMYK  88  70  40  60

Pantone 3035 C
CMYK  100  56  35  40

Pantone 7459 C
CMYK  75  16  20  0

Pantone 877 C
CMYK  0  0  0  45

EXEMPLOS DA UTILIZAÇÃO DAS CORES DE APOIO/AUXILIARES.
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Em fundos fotográficos deve procurar-se aplicar o logótipo numa zona neutra da imagem, com pouca informação. O ruído da 
imagem fotográfica poderá ser prejudicial à leitura do logótipo.
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Utilizações Incorretas

É muito importante que a marca IPBeja mantenha a sua integridade em qualquer suporte utilizado.
Por isso, representam-se aqui alguns alertas para as incorreções mais frequentes.
Estes exemplos não pretende abranger todas as possibilidades de má utilização.

As características e as relações entre os elementos do logotipo do IPBeja foram cuidadosamente estudados, pelo que 
não devem ser alterados.
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ESTACIONÁRIO E MERCHANDISING -
COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

O Estacionário representa a identidade gráfica da Instituição. Funciona como um elemento transmissor da identidade corporativa 
que, tal como o logotipo, deve ser utilizado de forma coerente e com o objectivo de melhor demonstrar a marca que representa.

O Estacionário inclui papel de carta, envelopes, cartões de visita, memorandos, papel timbrado, assinatura digital, material de 
escritório e qualquer outro formato que a Instituição utilize para publicitar a marca.

O merchandising consiste na criação de produtos com a identidade criada para a marca, que funciona na difusão e consolidação no 
mercado.
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Estacionário

Rua Pedro Soares
Campus do IPBeja
Apartado 6155
7800 – 295 Beja

Tel: +351 284 314 400
Fax: +351 284 314 401
E-mail: geral@ipbeja.pt

www.ipbeja.pt

Nome Sobrenome

Cargo
(inglês

Departamento  
(inglês)

email@ipbeja.pt

Tel.: +351 284 311 540 (ext.: 00000)
Telm. / Mobile: +351 90 00 00 000

Campus do IPBeja, Rua Pedro Soares, 
s/n, Apartado 6155, 7800-295 Beja

www.ipbeja.pt
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Estacionário
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Comunicação Impressa
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Comunicação Impressa
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Comunicação Impressa
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Comunicação Impressa
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Comunicação DigitalComunicação Digital
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Comunicação de Eventos
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(RE)OLHAR A ENFERMAGEM CIRÚRGICA

30 de abril de 2015 | 14h30 às 17h00 | Auditório da Escola Superior Agrária

Organização

CONTRIBUTOS PARA A FORMAÇÃO DO ESTUDANTE DO CLE

Moderador
Mª João Lampreia - Prof. Adjunta, ESS 

Perfil de Competências do Enfermeiro na Cirurgia Ambulatória
Alda Frazão - Enfermeira Especialista, ULSBA

Bloco Operatório: da prática à perícia
Paula Patola, Mestre em Enfermagem Perioperatória, ULSBA.

Colecistectomia Laparoscópica em Cirurgia Ambulatória. Problemas 
relevantes para a prática de enfermagem
Daniela José, Estudante do 3º ano CLE, ESS 

Raquianestesia.Problemas relevantes para a prática de enfermagem em 
regime de cirurgia ambulatória
Milena Cerqueira, Estudante do 3º ano CLE, ESS. 

Debate e encerramento.

2ºano do CLE da ESS

DIA DA INFORMÁTICA 2015
29 abril 2015 | 14h00 às 18h00 | Auditório A1 da ESTIG | Entrada livre
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Organização

14h00 Receção dos participantes e entrega da documentação
           Sessão: “Boas Vindas”

14h25 Prof. João Paulo Trindade – Director da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG)

            Prof. Luís Carlos Bruno – Coordenador do Curso de Engenharia Informática

 Sessão: “Percurso e Experiência Profissional após a obtenção da licenciatura no IPBeja”

            Mesa: Professor Luís Filipe Garcia

14h30 Eng. Luís Alexandre – Câmara Municipal de Grândola

14h50 Eng. José Mendonça – Empresa “FRK Agency” 

           Sessão: “Projetos finais de curso de anos letivos anteriores”

           Mesa: Prof. João Carlos Martins 

15h10 Eng. Geraldo Oliveira -  Sistema de Recolha, Processamento e Comunicação de Informação 

            Baseado em Microcontrolador

15h30 Eng. Pedro Moreira - Plataforma de Suporte à Informação Meteorológica Regional

15h50 Pausa para café e visualização de posters de projectos e de estágios finais de curso

           Sessão: “Empresas de desenvolvimento de soluções em tecnologias de informação”

           Mesa: Prof. Luís Carlos Bruno

16h10 GestSport - Sistemas de Controlo de Acessos

16h30 Capgemini – Consulting.Technology.Outsourcing

16h50 Deloitte Portugal

           Sessão:  “Debate: o que espera uma empresa de TI de um em Engenharia 

           Informática?”

           Moderador: Prof. João Paulo Barros

17h10 - 18h00 Debate com os representantes das empresas presentes no evento

18h00 Encerramento da sessão

Comissão Técnico-Científica e Pedagógica da 
Licenciatura em Engenharia Informática http://www.ipbeja.pt/cursos/estig-ei/
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(RE)OLHAR A ENFERMAGEM CIRÚRGICA

30 de abril de 2015 | 14h30 às 17h00 | Auditório da Escola Superior Agrária

Organização

CONTRIBUTOS PARA A FORMAÇÃO DO ESTUDANTE DO CLE

Moderador
Mª João Lampreia - Prof. Adjunta, ESS 

Perfil de Competências do Enfermeiro na Cirurgia Ambulatória
Alda Frazão - Enfermeira Especialista, ULSBA

Bloco Operatório: da prática à perícia
Paula Patola, Mestre em Enfermagem Perioperatória, ULSBA.

Colecistectomia Laparoscópica em Cirurgia Ambulatória. Problemas 
relevantes para a prática de enfermagem
Daniela José, Estudante do 3º ano CLE, ESS 

Raquianestesia.Problemas relevantes para a prática de enfermagem em 
regime de cirurgia ambulatória
Milena Cerqueira, Estudante do 3º ano CLE, ESS. 

Debate e encerramento.

2ºano do CLE da ESS

Mª João Lampreia Adjunta

Perfil de Competências do Enfermeiro na Cirurgia
Alda Frazão Enfermeira Especialista, ULSBA

 Perioperatória

Colecistectomia Laparoscópica em Cirurgia Ambulatória. Problemas 
relevantes para a prática de enfermagem

 do 3º ano CLE, ESS 

Raquianestesia.Problemas relevantes para a prática de enfermagem em

Milena Cerqueira, Estudante do 3º ano CLE, ESS.

2ºano do CLE da ESS

DIA DA INFORMÁTICA 2015
29 abril 2015 | 14h00 às 18h00 | Auditório A1 da ESTIG | Entrada livre
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Organização

14h00 Receção dos participantes e entrega da documentação
           Sessão: “Boas Vindas”

14h25 Prof. João Paulo Trindade – Director da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG)

            Prof. Luís Carlos Bruno – Coordenador do Curso de Engenharia Informática

 Sessão: “Percurso e Experiência Profissional após a obtenção da licenciatura no IPBeja”

            Mesa: Professor Luís Filipe Garcia

14h30 Eng. Luís Alexandre – Câmara Municipal de Grândola

14h50 Eng. José Mendonça – Empresa “FRK Agency” 

           Sessão: “Projetos finais de curso de anos letivos anteriores”

           Mesa: Prof. João Carlos Martins 

15h10 Eng. Geraldo Oliveira -  Sistema de Recolha, Processamento e Comunicação de Informação 

            Baseado em Microcontrolador

15h30 Eng. Pedro Moreira - Plataforma de Suporte à Informação Meteorológica Regional

15h50 Pausa para café e visualização de posters de projectos e de estágios finais de curso

           Sessão: “Empresas de desenvolvimento de soluções em tecnologias de informação”

           Mesa: Prof. Luís Carlos Bruno

16h10 GestSport - Sistemas de Controlo de Acessos

16h30 Capgemini – Consulting.Technology.Outsourcing

16h50 Deloitte Portugal

           Sessão:  “Debate: o que espera uma empresa de TI de um recém licenciado em Engenharia 

           Informática?”

           Moderador: Prof. João Paulo Barros

17h10 - 18h00 Debate com os representantes das empresas presentes no evento

18h00 Encerramento da sessão

Comissão Técnico-Científica e Pedagógica da 
Licenciatura em Engenharia Informática http://www.ipbeja.pt/cursos/estig-ei/
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Comunicação de Outras PublicaçõesComunicação de Outras Publicações

Estruturas de Apoio

Investigação e
Prestação de 

Serviços
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