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Identidade horizontal 

Esta é considerada a versão 
principal da marca e deverá  
ser utilizada sempre que  
os formatos, dimensões 
e layouts o permitam.

Identidade 
Gráfica
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Identidade horizontal aplicada 
sobre fundo de cor da marca

Identidade 
Gráfica
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Identidade vertical

Identidade 
Gráfica
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Identidades aplicadas 
em negativo e positivo

Versões 
da Marca
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A versão principal do logotipo  
é constituído por: símbolo, nome  
e designação. 

Símbolo Nome

Designação

Elementos 
da Identidade
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1 - Identidade horizontal 
com designação 
 
1.1 - Identidade vertical 
com designação 
 
2 - Identidade horizontal 
sem descrição
 
2.1 - Identidade vertical 
sem descrição
 
 
Sempre que possível é 
recomendada a versão 1 da marca. 

Versões 
da Marca

1

2

1.1

2.1
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Versões 
da Marca

3 3.1

4

3 - Identidade legal vertical 
 
3.1 - Identidade legal horizontal 
 
4 - Símbolo Ispa  
 
 
O símbolo Ispa pode ser utilizado 
frequentemente como elemento 
gráfico da marca.
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As margens de segurança  
garantem a legibilidade  
e a integridade do logo. 
Evitam a sobreposição  
de texto, imagens e outros  
elementos externos à marca. 
 
A altura da letra “s” de Ispa define 
o tamanho da margem de  
segurança da identidade.

1x

1x

1x

Margens 
de Segurança
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Margens 
de Segurança 1x

1x
1x

1x

1x

1x

A forma como se chega ao tamanho 
da margem de segurança é igual para 
qualquer versão da marca.

10Kit Normas 2021

Ispa



No caso do símbolo (que não tem 
“letra “S”) é desenhado um quadrado 
perfeito dentro da barra Ispa para se 
achar a medida de segurança. 
 
A medida de segurança é de 1 
quadrado face à proporção da barra.

Margens 
de Segurança

1x

1x

11Kit Normas 2021

Ispa



A utlização da identidade deverá 
respeitar os tamanhos mínimos 
em pixeis indicados nesta página.

Tamanhos 
Mínimos 
Digital

250 px

180 px

150 px

100 px 120 px

500 px

300 px
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1,5 cm1 cm 3 cm

1 cm0,5 cm 0,7 cm 2,5 cm

Tamanhos 
Mínimos 
Print

A utlização da identidade deverá 
respeitar os tamanhos mínimos 
em centímetros indicados nesta  
página.
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Cores principais da identidade Ispa. 

Cores

WEB
R22 G22 B22

#161616

PRINT 
C0 M0 Y0 K100

 PANTONE BLACK 

RAL - 5004

A
zul

P
reto

WEB
R22 G57 B189

#1639BD

 

 

PRINT 
C100 M85 Y0 K0 

PANTONE - 2728 C 

RAL - 5005 14Kit Normas 2021
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Aplicação da 
marca sobre 
fundo de cor
A utilização da marca sobre  
fundos de cor deverá regrar-se 
pelo esquema cromático  
representado nesta página.
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Aplicação  
da marca  
sobre fundos 
fotográficos

A legibilidade da marca deverá  
ser mantida ao máximo quando é 
utilizada sobre fundos fotográficos.
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A tipografia utilizada na construção 
da identidade foi a Red Hat Display.

Tipografia 
Identidade

Red Hat Display 
Bold

Red Hat Display 
Medium

Aa Red Hat Display Regular 
Red Hat Display Medium  
Red Hat Display Bold 
Red Hat Display Black

ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789 - ( ) ! ?* | / | = + , ; : > < 
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Tipografia 
Complementar

Aa
aA

TíTULoS 
e DEstAques 

Sub-títulos, 
corpo de texto e legendas 

Abcdefghijklnopqrstuvwxyz 
0123456789 - ( ) ! ?* | / | = + , ; : > < 

ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789 - ( ) ! ?* | / | = + , ; : > < 

NOTA: Para utilizar a fonte Ardela Edge X02 com a abertura nas ligaduras da letra basta 
alternar a fonte de caixa baixa para caixa alta. Esta abertura deve ser utilizada com  
moderação. O recomendado é apenas uma abertura de letra por cada palavra.

ARDELa eDGE X02 REGULAR 
ARDELa eDGE X02 SEmi BOLD 
ARDELa eDGE X02 EXTRa BOLD 
ARDELa eDGE X02 BLaCK

Red Hat Display Regular 
Red Hat Display Medium  
Red Hat Display Bold 
Red Hat Display Black

Para as peças de comunicação  
deverá utlizar-se a fonte Ardela 
Edge (títulos e destaques) e a  
fonte Red Hat Display (sub-títulos, 
corpo de texto e legendas).
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Fonte 
de Sistema Aa Bb Cc

ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789 - 
( ) ! ?* | / | = + , ; : > < 

Verdana Regular - Corpo de Texto 
Verdana Bold - Títulos e Destaques

Caso não se possa utilizar 
a fonte Ardela e/ou Red Hat,  
a fonte estipulada para  
comunicação (títulos, destaques  
e corpo de texto) passa a ser a  
Verdana - fonte de sistema  
disponível em Windows e iOS.
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Os exemplos nesta página são  
consideradas proibições da marca. 
O logótipo deve seguir as regras 
estipuladas nas páginas anteriores.

Dont’s
Alterar coresx Alterar fontex Alterar elementosx

Alterar posição dos  
elementos

x Alterar posição  
do símbolo e/ou marca

x Distorcer a identidadex

Alteração gráfica  
dos elementos

x Adicionar filtro  
e/ou efeitos

x Utilizar a identidade 
sem o símbolo

x
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Identidade Legal 
 
É proibída a utilização 
da identidade legal em formato  
vertical como está representado 
nos 3 exemplos desta página. 
 
Estas identidades não garantem 
equilíbrio e/ou visibilidade.

Do’s 
and dont’s

Identidade incorrectax Identidade incorrectax Identidade incorrectax
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A identidade da Escola de 
Psicologia é igual à identidade  
principal de Ispa, apenas com  
a alteração da designação: em vez  
de “Instituto Superior”, passa a ser 
 “Escola de Psicologia”. 
 
Aplicação da marca em positivo / 
negativo e sobre fundo de cor  
Laranja Psicologia.

Os comportamentos gráficos para 
as identidades de escola devem 
serguir as mesmas regras da  
identidade principal Ispa. 

Escola 
Psicologia
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A identidade da Escola de 
Psicologia é igual à identidade  
principal de Ispa, apenas com  
a alteração da designação: em vez  
de “Instituto Superior”, passa a ser 
 “Escola de Biociências”.

Aplicação da marca em positivo / 
negativo e sobre fundo de cor  
Turquesa Biociências. 
 
Os comportamentos gráficos para 
as identidades de escola devem 
serguir as mesmas regras da  
identidade principal Ispa.

Escola 
Biociências
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A identidade da Escola de 
Psicologia é igual à identidade  
principal de Ispa, apenas com  
a alteração da designação: em vez 
de “Instituto Superior”, passa a ser 
 “Escola de Educação”. 
 
Aplicação da marca em positivo / 
negativo e sobre fundo de cor  
Vermelho Educação. 
 
Os comportamentos gráficos para 
as identidades de escola devem 
serguir as mesmas regras da  
identidade principal Ispa.

Escola 
Educação
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Construção 
da identidade

Escola

Símbolo Nome

A identidade das Escolas têm  
a mesma estrutura da identidade 
principal Ispa, apenas com a  
alteração da designação: em vez 
de “Instituto Superior”, passa a ter 
lugar o nome da escola.
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1 - Identidade escola Psicologia 
horizontal 
 
1.1 - Identidade escola Psicologia 
vertical 
 
2 - Identidade escola Biociências 
horizontal 
 
2.1 - Identidade escola Biociências 
vertical 
 
3 - Identidade escola Educação 
horizontal 
 
3.1 - Identidade escola Educação 
vertical

Identidade 
Escolas

1

1.1

2

2.1

3

3.1
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Universo  
Cromático 
Escolas

WEB
R222 G108 B35

#de6c23

PRINT 
C10 M70 Y100 K0 

PANTONE - 158C 

RAL - 2011

WEB
R14 G162 B158

#0ea29e

PRINT 
C80 M15 Y50 K0

PANTONE - 2401C 

RAL - 5018

WEB
R185 G33 B39

#b92127 

PRINT 
C20 M100 Y100 K10  

PANTONE - 1805C 

RAL - 3031

L
aranja 

P
sicologia

T
urq

uesa 
B

iociências

V
erm

elho 
Educação

Estas cores são utilizadas 
na linha de comunicação  
de cada escola. 
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250 px 250 px 250 px

180 px 180 px 180 px

A utlização da identidade deverá 
respeitar os tamanhos mínimos 
em pixeis indicados nesta página.

Tamanhos 
Mínimos 
Digital
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1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm

1 cm 1 cm 1 cm

Tamanhos 
Mínimos 
Print

A utlização da identidade deverá 
respeitar os tamanhos mínimos 
em centímetros indicados nesta  
página.
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1x

1x

Margens 
de Segurança

1x

As margens de segurança  
garantem a legibilidade  
e a integridade do logo. 
Evitam a sobreposição  
detexto, imagens e outros  
elementos externos à marca. 
 
A altura da letra “s” de Ispa define 
o tamanho da margem de  
segurança da identidade.
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1x

1xMargens 
de Segurança

1x

As margens de segurança  
garantem a legibilidade  
e a integridade do logo. 
Evitam a sobreposição  
de texto, imagens e outros  
elementos externos à marca. 
 
A altura da letra “s” de Ispa define 
o tamanho da margem de  
segurança da identidade.
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Para peças de comunicação, 
a utilização das barras como  
elemento gráfico corresponde  
aos ciclos de estudo: 
  

> uma barra - 1º ciclo, licenciatura; 

> duas barras - 2º ciclo, mestrado; 

> três barras - 3º ciclo, dotoramento;  

> uma barra + duas barras - Licencia-
tura + mestrado. 
 
Quando se aplica cor, as barras não 
só refletem o número de ciclos,  
como ficam também associadas 
ao respectivo curso.

Segmentos 
de estudo

Licenciatura 
1º ciclo

Mestrado 
2º ciclo

Dotoramento 
3º ciclo

Licenciatura 
+ Mestrado
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É proíbida a implementação 
de cor ao símbolo Ispa 
nas identidades da Escola.

Identidade Incorreta

Identidade Incorretax

√

Identidade Incorretax Identidade Incorretax

Do’s 
and dont’s

Identidade Incorreta√ Identidade Incorreta√
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