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| A marca | A marca é composta pelo símbolo e pela sigla.
Pode ser acompanhada pela designação por extenso em português. 
As proporções devem ser mantidas quando se proceda a reduções ou ampliações da marca. 

áficas com vista à coerência visual da | Introdução | Este manual estabelece regras gr
identidade do ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa. A correcta e consistente 
alicação das normas nele contidas vai permitir criar uma imagem clara e reconhecida 
do ISCTE-IUL.

ão simbólica da universalidade e do universitário, de Lisboa e do Mundo, | Símbolo | Representaç
do trabalho em rede e da cooperação, da pesquisa e da inovação. | Cor | Azul como o Oceano.
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| Variantes | A marca tem uma variante insígnia, para aplicações em medalhistica, 
bandeiras, diplomas, marca de água, selo branco, carimbos, etc. São aqui representa-
das com as áreas de defesa a uma e a duas cores.

Pantone
301

C100%
M45%
K20%

R0
G95
B155
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| As cores | As cores são um elemento muito importante da identidade, devendo por 
isso ser sempre reproduzidas com a maior fidelidade, independentemente do processo 
ou sistema de reprodução. No suporte papel, e sempre que possível, deve optar-se por 
cores directas (Pantone) ou em alternativa as equivalências em CMYK na impressão 
off-set ou digital. RGB para visualização em monitores ou televisores e cores web para 
internet. Só são admitidas as variantes mostradas.
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| Cor, representação e utilização |
 
 A utilização da marca sobre fundos de cor deve ser 

cuidadosamente planeada com a principal preocupação centrada na legibilidade. Pode 
optar-se pela versão a uma ou a duas cores sobre fundos claros e a branco sobre fundos 
intermédios e escuros.

| Utilização sobre imagens |
 
Também neste caso a principal preocupação é a legibili-

dade. Devem usar-se os mesmos critérios que referimos para os fundos de cor. Sobre 
imagens muito coloridas e contrastadas é aconselhavel a utilização de uma caixa azul, 
branca ou preta, com as dimensãoes mínimas de defesa da marca.
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| Grelha de construção e margem de proteção | É imperioso manter as relações de 
tamanho e colocação dos diversos elementos. Para isso atente-se nesta grelha de base 
onde assentam os diversos elementos que compõem a marca. 
Para definir um território para a marca criou-se uma área mínima de defesa à sua 
volta. Para que a marca mantenha a legibilidade desaconselhamos a sua reprodução 
com uma dimensão inferior à indicada.

30 mm
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|A Tipografia | Para os materiais de comunicação e imagem do ISCTE-IUL foi adotada a 
família Morgan desenhada por Mário feliciano (Feliciano Type Foundry). Mostram-se aqui 
a Morgan Sans e a Morgan Avec. Podem usar-se também a Morgan Poster e a Morgan Big.

A fonte Verdana, nas suas quatro versões, deve ser usada como tipo de letra de trabalho.
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ISCTE       INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

ISCTE       INSTITUTO UNIVERSITÁRIO 
DE LISBOA

ISCTE       INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO 
DE LISBOA

ISCTE       Business School
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

ISCTE       Escola de Ciências Sociais e Humanas
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

ISCTE       Escola de Sociologia e Políticas Públicas
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

ISCTE       Escola de Tecnologias e Arquitetura
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

ISCTE       Business School
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

ISCTE       Escola de Ciências 
Sociais e Humanas

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

ISCTE       Escola de Sociologia 
e Políticas Públicas

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

ISCTE       Escola de Tecnologias 
e Arquitetura

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
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ISCTE       INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

ISCTE       INSTITUTO UNIVERSITÁRIO 
DE LISBOA

ISCTE       INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO 
DE LISBOA

ISCTE       INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Serviços de Gestão do Ensino

ISCTE       INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Reitoria

ISCTE       INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Gabinete de Comunicação e Multimédia

ISCTE       INSTITUTO UNIVERSITÁRIO 
DE LISBOA

Serviços de Gestão do Ensino

ISCTE       INSTITUTO UNIVERSITÁRIO 
DE LISBOA

Reitoria

ISCTE       INSTITUTO UNIVERSITÁRIO 
DE LISBOA

Gabinete de Comunicação e Multimédia
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Centre for Socioeconomic
and Territorial Studies

IT-IUL Branch of Instituto de Telecomunicações

Information Sciences, Technologies and 
Architecture Research Center

Centre for International Studies



IT-IUL Delegação do Instituto de Telecomunicações
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Em concordância formal com a marca ISCTE-IUL têm sido criadas outras marcas
para o Instituto. Devem levar associada a designação Instituto Universitário de Lisboa. 
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