DESPACHO N' II8I2OI3
Identidade Visual

C orporativa

A

inexistdncia de uma identidade gr5fica permitiu que ao longo do tempo as vSrias
estruturas da Universidade de Evora, tenham adotado simbolos, emblemas e log6tipos
diversos e que, podendo caracteizar essa estrutura, dificultam a unicidade e uma
identifi cag6o da instituiglo.
Os Estatutos da Universidade de Evora estabelecem no seu artigo 9o que: "O simbolo da
Universidade, adotado como seu emblema e selo, 6 uma pomba branca estilizada, sobre

um fundo circular, com a legenda (UNIVERSIDADE DE EVORA> conforme modelo
anexo aos Estatutos. Complementarmente foi entendimento da Reitoria que era
necess6rio uniformizar a imagem institucional, Identidade Visual Corporativa, utilizada
pelas v6rias estruturas. Partindo destas premissas e concretizando um dos objetivos
operacionais definidos no Plano de Atividades para 2013,6 necess6rio "Consolidar a
ComunicagSo interna e externa da UE", adotando-se desta forma uma nova identidade
institucional que caraterize a Universidade de Evora e que se traduza na imagem
institucional, Identidade Visual Corporativa.
o'Manual de Normas Gr6ficas" 6 o de dar a
Partindo destas premissas, o objetivo do
conhecer a identidade pr6pria, estabelecer a diferenga relativamente a outras instituig6es
e regular o uso interno de simbolos. O seu adequado uso permite dotar a Universidade
de Evora de uma imagem grilfrca homog6nea e facilitar a identificaglo e
reconhecimento da instituigSo. Aprovada em Senado Acad6mico na sua sessSo de 23 de
outubro pp, apresentada ao Presidente do Conselho Geral e publicamente no dia I de
novembro, a nova "Identidade Corporativa", tem em vista projetar, normalizar e
uniformizar interna e extemamente a comunicagdo e identidade visual da Universidade
de Evora. O novo logotipo e o "Manual de Normas Gr5ficas da Identidade Corporativa"
anexo a este despacho e disponivel no portal da Universidade, serlo aplicados de forma
faseada e articulada durante o ano de 2014, conforme "Plano Estrat6gico de Aplicagdo
da Identidade Visual Corporativa".

As Unidades respons6veis pela sua aplicagio sdo os Servigos da Reitoria, atrav6s do
Gabinete de Comunicagdo, Imagem e Protocolo (que coordenard) com o apoio do
Departamento de Artes Visuais e Design (Escola de Artes), do Grupo Disciplinar de
Marketing do Departamento de Gestdo (Escola de Ci0ncias Sociais) e dos Servigos de
Inform6tica.
Este despacho entra em vigor na data da sua publicagdo e reveste-se de aplicagdo
obrigat6ria.
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Ver Manual em: http://www.uevora.pt/conhecer/a_universidade/Identidade-Corporativa

