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1. Introdução

O Guia de Imagem da Associação de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro tem como propósito fornecer os 
recursos e regras a aplicar para uma imagem consistente e uniforme da entidade. As regras aplicam-se tanto para 
os meios físicos como digitais.

Em caso de dúvida, por favor contacte degeit-marketing-aegia@ua.pt.
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2. Logótipos

O logótipo da AEGIA representa aquilo que é o curso de Enge-
nharia e Gestão Industrial. É constituido por uma fábrica, 
associada à indústria, duas rodas dentadas que representam 
os processos de fabrico e o símbolo do euro que remete para 
a gestão. Inclui ainda o acrónimo AEGIA e o ano de fundação, 
1997.

O logótipo é a principal forma de identi�cação da entidade 
pelo que devem ser respeitadas as regras de utilização de 
modo a manter a sua integridade e consistência. AEGIA
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2.1. Variações do logótipo 

A Associação apresenta duas versões do logótipo: o logótipo prin-
cipal que deve ser usado na maioria dos casos e o logótipo horizon-
tal para documentos formais ou outros casos pontuais.
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2.2. Dimensões mínimas

O logótipo deve ser legível em todos os tamanhos pelo que as 
dimensões mínimas devem ser estritamente respeitadas.
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2.3. Margens de segurança

É indispensável assegurar que existe um espaço adequado entre o 
logótipo e os elementos envolventes para garantir a sua legibilida-
de e destaque. Como demonstrado, a letra “A” presente no logótipo 
pode ser usada como escala para a dimensão da margem livre.

NOTA: Nunca alterar as dimensões do logótipo de modo 
a que as suas proporções sejam afetadas!

2.4. Utilização em fundo de cor

O logótipo laranja pode não ser percetível em fotogra�as e vários 
fundos sólidos de cor. Nesses casos deve ser utilizada uma versão 
branca do mesmo.
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3. Cores

A cor dominante da imagem da AEGIA é o laranja sendo o 
cinza (80%) a cor secundária.  O branco e o preto são conside-
radas cores de apoio que podem colorir o logo em diversos 
casos. 

A utilização de outras cores que não as apresentadas no logó-
tipo está limitada a casos restritos e pontuais.

Laranja AEGIA

RGB
242 127 066

CMYK
000 069 077 000

Web
#F27F42

Cinza AEGIA

RGB
091 091 095

CMYK
000 000 000 080

Web
#5B5B5F

Branco

RGB
255 255 255

CMYK
000 000 000 000

Web
#FFFFFF

Preto

RGB
000 000 000

CMYK
000 000 000 100

Web
#000000

NOTA: CMYK e RGB revelam-se diferentes dependendo do meio em 
que são utilizados. 

CMYK é utilizado para materiais impressos enquanto que RGB é utiliza-
do para os meios digitais e documentos diversos.
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4. Tipografia

A tipogra�a apresenta-se como um fator de extrema 
importância na comunicação de qualquer entidade. 
Deste modo, pretende-se que, também neste aspeto, se 
mantenha a coerência e uniformização.

Estão de�nidos os tipos de letras utilizados nos logótipos 
bem como para utilização no website e em documentos 
formais.

Contudo, o design da AEGIA não se limita apenas a estes 
tipos de letra, pelo que podem ser usados outros desde 
que sejam adequados e transmitam uma imagem clara e 
objetiva.
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- Geral:
HomePage Baukasten Book
HomePage Baukasten Bold

Myriad Pro Light
Myriad Pro Regular
Myriad Pro SemiBold Italic
Myriad Pro SemiBold
Myriad Pro Bold
Myriad Pro Bold Italic

- Web: 
Open Sans Light
Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans SemiBold
Open Sans SemiBold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic

- Documentos:
Calibri Light
Calibri Light Italic
Calibri Regular
Calibri Italic
Calibri Bold
Calibri Bold Italic



5. Eventos e Parceiros
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Abaixo estão representados os logótipos dos principais eventos 
dinamizados pela AEGIA. 

Quando apresentados em conjunto, o logótipo do evento deve 
apresentar-se à esquerda do logótipo principal da AEGIA. No caso 
das fotogra�as, ambos devem ser brancos e �car localizados no 
canto inferior direito.

AEGIA
AEGIA

Os logótipos dos patrocinadores devem manter uma distância 
dos outros de modo a que seja possível uma fácil distinção 
entre eles. Assim, quando utilizados em fotogra�as, os logóti-
pos dos patrocinadores devem �car localizados no campo infe-
rior esquerdo, sendo que, neste caso, deve também ser utilizada 
a versão branca.
Além disso é também de realçar que os logótipos devem estar 
alinhados pela base e pelo topo com uma distância uniforme 
entre eles.

A
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6. Recursos Úteis

A marca AEGIA pode ser aplicada nas mais diversas situações 
sempre respeitando as normas de utilização. Sugere-se a utilização 
dos seguintes tamanhos: 

REDES SOCIAIS:

Facebook Per�l:
   - Foto de capa: 851 x 315 px
   - Vídeo de capa: 820 x 425 px
   - Foto de per�l: 180 x 180 px

Facebook Página:
   - Foto de capa: 820 x 312 px
   - Vídeo de capa: 820 x 312 px
   - Foto de per�l: 180 x 180 px 

Facebook capa Grupos: 820 x 250 px
Facebook capa Eventos: 500 x 262 px
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Instagram: 
   - Avatar: 180 x 180 px
   - Imagem quadrada: 1080 x 1080 px
   - Imagem vertical: 1080 x 1350 px
   - Imagem horizontal: 1080 x 566 px
   - Story: 1080 x 1920 px

MEIOS FÍSICOS:

Booklets eventos: A5 horizontal;
Cartões de Visita:  85mm x 55mm;
Poster: A3
Rool-up: 85cm x200cm



A FORMAR ATRAVÉS DO ASSOCIATIVISMO

Campus Universitário de Santiago, 
DEGEIT  3810-193 Aveiro

degei-aegia@ua.pt
www.aegia-lgaveiro.com


