
manual de identidade visual





neste manual apresentamos linhas orientadoras para a utilização da 
ecomarca chtmad.

é apresentada, numa primeira fase, a base estratégica para a comunicação 
sua identidade, o que lhe dá sentido e permite estabelecer vínculos emocionais 
com o seu público.

seguido de um conjunto de elementos gráficos previamente pensados e 
definidos para a eficiente comunicação da ecomarca “chtmad”.

pedimos por isso a todos os utilizadores que apliquem os princípios aqui defini-
dos para que possamos ter uma imagem una, sólida e facilmente reconhecível.
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o enquadramento
o chtmad está a proceder a uma mudança de imagem.

achou-se por bem implementar-se esta mudança por acreditarmos que esta imagem 
expressa melhor os valores da instituição e dá uma orientação mais clara sobre os princí-
pios pela qual a mesma se rege.

o logótipo é o elemento base que alicerça a politica de comunicação, sobre o qual irá ser 
construído um amplo discurso sobre o nosso modo de ser e estar.

acreditamos, por isso, que esta nova imagem possibilitará passar uma mensagem mais 
fidedigna daquilo que somos e o conceito associado ao logótipo é reflexo disso.

a intenção do chtmad, enquanto instituição que presta serviços de saúde, é oferecer uma 
maior longevidade aos diferentes públicos que atende, sem haver perdas na qualidade 
de vida.
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as montanhas chamam por mim, tenho de ir.
john muir





missão | visão | valores | princípios

01.
identidade
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prestar cuidados de saúde direccionados às necessidades da população, proporcionan-
do-lhe longevidade com qualidade de vida através de uma resposta atempada, rigorosa e 
eficiente, intensificando o conceito de humanização que contribui para a promoção da 
saúde e prevenção da doença, promovendo simultaneamente a valorização pessoal e 
profissional dos seus recursos humanos.

a missão

as coisas mais preciosas da vida
estão à nossa mão

john burroughs
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constituir-se como uma unidade de saúde de excelência e indutora de desenvolvimento
sustentável com elevado sentido de pertença dos seus clientes e profissionais.

a visão

se estás a trabalhar em algo emocionante com o qual te identificas,
não precisas ser forçado. a visão puxa-te.
steve jobs





valores »
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solidariedade

para mudar o mundo
precisamos ser bons com aqueles que
não nos podem dar nada em troca. 
papa francisco 

o que salvamos, salva-nos.
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união

aprende a ver.
compreende que tudo
se conecta com 
tudo o resto.
leonardo da vinci
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transparência

a pura sinceridade e transparência é parte significativa da beleza, 
como as gotas de orvalho, os lagos e os diamantes.
henry david thoreau
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respeito

o nosso objetivo não é criar um ambiente como ar e a água limpa e 
uma beleza cénica.

o objetivo é criar um ambiente de decência, qualidade e respeito 
mútuo entre os seres humanos e todas as outras criaturas vivas. 
gaylord nelson



11



competência
os sonhos de uma glória dourada, no futuro só se tornarão verdade com 
um grande coração e uma mão forte, por intermédio da nossa possante ação.

theodore roosevelt
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responsabilidade

algo é correto quando tende a preservar a integridade, estabilidade e
beleza da comunidade biótica. é incorreta quando tende para o contrário.
aldo leopold
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integridade

onde quer que vás,
vai com todo o teu coração.

confucius
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ambição e entusiasmo

vive como se fosses morrer amanhã. 
aprende como se fosses viver para sempre.

mahatma gandhi





princípios »
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respeito pela dignidade e direitos 
dos cidadãos

todo o trabalho que eleva a humanidade
tem dignidade e importância
e deve ser empreendido com a máxima diligência.
martin luther king jr.
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ação assistencial e cultura de gestão 
centradas em elevados padrões éticos

só aquele que se dedica a uma causa com toda a sua 
força e alma pode ser um verdadeiro mestre.

por este motivo, a mestria exige tudo de uma pessoa.
albert einstein
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promoção da saúde 
na sociedade

antecipa o difícil 
gerindo o que é fácil. 
lao tzu
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responsabilidade ambiental

só quando a última árvore morrer, 
o último rio for envenenado e o último peixe for apanhado, 
iremos tomar consciência  que não podemos comer dinheiro.

deves tratar o rio com toda a bondade que tratarias o teu irmão. 
chief seattle
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multidisciplinaridade e trabalho em equipa

pensa como a montanha.*
aldo leopold

* pensar como a montanha significa ter uma apreciação completa da profunda interligação dos elementos 
do ecosistema. é um exercício ecológico que usa a intrincada teia do meio ambiente, em vez de pensar como 
indivíduo isolado. 



“since then i have lived to see state after state extir-
pate its wolves. i have watched the face of many a 
newly wolfless mountain, and seen the south-fac-
ing slopes wrinkle with a maze of new deer trails.     
i have seen every edible bush and seedling 
browsed, first to anaemic desuetude, and then to 
death. i have seen every edible tree defoliated to 
the height of a saddlehorn… in the end the starved 
bones of the hoped-for deer herd, dead of its own 
too-much, bleach with the bones of the dead sage, 
or molder under the high-lined junipers… so also 
with cows. the cowman who cleans his range of 
wolves does not realize that he is taking over the 
wolf’s job of trimming the herd to fit the change. he 
has not learned to think like a mountain. hence we 
have dustbowls, and rivers washing the future into 
the sea.”, in a sand county almanac, pp. 129-33, 1949



02.
conceito





, no trilho da longevidade
resumo » o aumento da longevidade humana tem sido grande alvo de atenções e, por 
conseguinte, um campo de amplo debate. tem-se, por isso, verificado uma notável 
dilatação da esperança média de vida. 

esta busca de acrescentar “anos à vida” trouxe à mesa de debate a necessidade de 
avaliar a qualidade de vida dos pacientes, com vista a acrescentar “vida aos anos”. 

neste contexto, optou-se por explorar a imagem da árvore por ser símbolo de longevi-
dade e crescimento dinâmico, sendo também associada ao caráter acolhedor e protetor, 
qualidades que queremos ver plasmadas numa instituição que oferece serviços de 
saúde.

mas este exercício de debruçar sobre a natureza e mais concretamente sobre a árvore 
fez-nos perceber um forte analogia entre a história de vida de uma árvore, retratada nos 
circulos anelares que compõem o seu tronco, e a história de vida do indivíduo.

entendeu-se, por este motivo, fazer desta analogia a nossa base de trabalho.
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o aumento da longevidade humana tem sido grande alvo de atenções e, por conseguinte, um campo de amplo 

debate. em virtude disso, importantes avanços tecnológicos têm acontecido, tendo-se registado uma notável 

dilatação da esperança média de vida. mas esta busca de acrescentar “anos à vida” trouxe para a mesa de 

debate a necessidade de avaliar a qualidade de vida, com vista a acrescentar “vida aos anos”, ou seja, ganhos 

em saúde.

desta forma, as investigações relacionadas com a esperança média de vida têm sido balizadas por estes dois 

grandes pilares – as possibilidades de tratamento vs. bem-estar dos pacientes. 

não sendo alheia a esta linha de pensamento, a equipa de colaboradores do chtmad também centra todas as 

suas forças na obtenção de maiores ganhos em saúde, não só pela qualidade dos serviços que presta, mas 

também pela manutenção do equilíbrio emocional do indivíduo que atende.

sempre na mira de acrescentar vida aos anos à medida que são somados anos à vida, os colaboradores do 

chtmad tentam antecipar-se à situação de doença através da adoção de medidas preventivas de complicações 

patológicas. o regresso a hábitos de vida mais saudáveis como: - a manutenção de uma alimentação saudável e 

de uma boa atividade mental aliada à prática de atividade física, poderão evitar ou diminuir diversas situações de 

doença ou controlá-las. 

neste contexto, optou-se por explorar a imagem da árvore por ser o elemento que apresenta uma forte analogia 

com a realidade que pretendemos representar no logótipo. 

a árvore, pela sua força, dureza e resistência, é símbolo de longevidade e crescimento dinâmico, mas para além 

disso, é também associada ao caráter protetor e acolhedor. por sua vez, e pelo facto de ser tida como acolhedora 

e protetora, simboliza a grande mãe, a mãe de todas as mães -  a mãe natureza. 

o avanço tecnológico tem, progressivamente, afastado o homem da sua essência – a mãe natureza e acredita-se 

que este distanciamento nos torna mais propensos a situações de doença, pelo que têm sido cada vez mais 
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frequentes os apelos para fazer o retorno às nossas origens e, consequentemente, ao regresso a hábitos de vida 

mais saudáveis.

mas há ainda a dizer que:

a árvore representa a evolução, na qual os ramos representam a diversidade e o tronco a unidade. dada esta 

associação, decidiu-se direcionar a atenção para o tronco, não só por representar a unidade, mas também por 

ele reunir toda a experiência de uma vida.

da leitura ao tronco de uma árvore pode verificar-se que:

- é composto por um eixo central – o cerne, por onde circula a seiva e tem o formato de um círculo, a dita forma 

perfeita, e pelos círculos anelares que, com o passar dos anos se dispõem ao redor do cerne, vão assumindo 

formas irregulares, fruto das adversidades do meio. por sua vez, se as adversidades persistirem essas irregulari-

dades tendem a intensificarem-se.

biologicamente falando, pode também identificar-se que:

- em anos de maior calor a árvore cresce mais por isso os círculos anelares são mais espaçados

- os nós correspondem a abortos, que podem ou não ser espontâneos.

- os círculos anelares incompletos correspondem a cancros.

- se o cerne não estiver ao centro pode indicar que houve a presença de algum elemento externo que impediu 

que a árvore se desenvolvesse naquele sentido.

da leitura desta informação pode perceber-se uma forte analogia com a história de vida do indivíduo. também ele, 

quando nasce, é puro amor – o dito estado perfeito que, fruto das adversidades do meio, vai assumindo formas 

irregulares. por sua vez, se as adversidades persistirem essas irregularidades tendem a intensificarem-se e quiçá, 

a tomarem a forma de doença. 

para além desta forte analogia percebida, há ainda que dizer que os círculos anelares que formam o tronco da 

árvore constituem mandalas naturais. mandala é uma palavra sânscrito, quer dizer “circulo” e representa o universo. 
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trata-se de um desenho formado por um elemento central, rodeado de outros elementos formais, que são dispos-

tos de maneira a conduzir o olhar do observador para o centro, ajudando-o a focar ali o seu olhar. o centro é o 

elemento com maior representatividade no desenho, pois a partir dele tudo se expande e para ele tudo retorna. 

acredita-se que olhar para este tipo de desenhos poderá ter efeitos terapêuticos. aceitando-se ou não esta 

conceção, a verdade é que estas formas concêntricas possuem uma qualidade de atração que mantêm o olhar 

preso à figura. tratam-se de imagens bastante magnéticas e vibrantes e, por isso muito cativantes.

esta qualidade de ser expansiva e|ou introspetiva, precisa ser enquadrada para se poder usufruir da imagem de 

forma equilibrada, sem exageros. o quadrado constitui uma representação da matéria organizada. as 4 estações 

do ano, as 4 rodas do automóvel ou as 4 pernas da mesa, os 4 pontos cardeais, os 4 elementos da existência 

material, as 4 idades da vida humana, as 4 fases da lua e também as 4 paredes da sala do bloco operatório são 

exemplo disso, sendo associado à solidez e à estabilidade, características que vêm contrabalançar o dinamismo 

da forma que enquadra.
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milhares de pessoas 
extenuadas,

agitadas, 
hiper-civilizadas 
estão a começar 

a perceber
que ir para as montanhas 

é ir para casa; 
que o estado selvagem
é uma necessidade... 

e que os parques florestais 
são preciosos 

não por serem uma fonte 
para extração de madeira 
... mas uma fonte de vida.

john muir





03.
sistema 
de identidade
visual
logótipo | lettering | cor | utilizações indevidas
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não há wi-fi na floresta, 

mas irás encontrar 

uma melhor conexão
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a b c

logótipo

» versões
a ecomarca chtmad dispõe de três versões que contemplam:
a - o símbolo e a sigla da instituição
b - o símbolo, a sigla e o nome da instituição por extenso,*
c - o símbolo, a sigla da instituição e o nome do serviço.

» margens de segurança
a ecomarca chtmad deve ter sempre uma margem de segurança 
a seu redor e que não deve coincidir com a presença de outros 
elementos gráficos. 

o objetivo desta medida é haver uma clara separação entre os 
elementos gráficos que compõe a ecomarca chtmad e os outros 
elementos que a rodeiam, por forma a garantir uma leitura 
inequivoca.

» tamanho mínimo
para garantir uma boa leitura de todos os elementos que 
compõem a ecomarca chtmad recomenda-se que não seja 
utilizada com medidas inferiores às ao lado apresentadas.

* opção considerada apenas para utilizações muito específicasque exijam outra formalidade (como documentos para tribunal de contas ou documentos para candidaturas 
a programas comunitários).

* estas medidas já incluem a margem de segurança e as imagens fornecidas em www.chtmad.com também já compreendem estas margens.

20mm x 25mm 20mm x 35mm 20mm x 33mm
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logótipo

» cor
as cores associadas à identidade visual do chtmad são:

versão monocromática » existem duas versões que devem ser 
aplicadas tendo em conta o fundo. 

a versão a preto deve ser aplicada sobre fundos claros  
e a versão a branco sobre fundos escuros.

 o castanho 
pantone  4625 c
cmyk  44 - 74 - 81 - 58
rgb 81 - 43 - 28
web #512b1c

 o verde 
pantone  376 c
cmyk  55 - 3 - 100 - 0
rgb 130 - 188 - 0
web #82bc00

» utilizações indevidas
os exemplos abaixo apresentados constituem os erros mais frequentes. este critério aplica-se a todas as versões.

 utilização incorreta das cores  alteração da disposição ou 
proporção entre os elementos

 utilização incorreta da tipografia

centro hospitalar de 
trás-os-montes e alto douro

 deformação (horizontal, vertical ou perspectivada)

 alteração, remoção ou
acréscimo de elementos

 alteração da posição 
dos elementos
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lettering

o tipo de letra associada à ecomarca é a swiss 721. 
- a sigla faz uso da versão thin
- a denominação da instituição por extenso e a designação do serviço 
usa a versão light.

em relação aos documentos elaborados pelo chtmad recomenda-se 
a utilização da swiss 721 da seguinte forma:
- títulos e|ou subtítulos - swiss 721 thin 
(para um tamanho de letra igual ou superior a 12 pt, para tamanhos inferiores utilize a versão light)
- corpo do texto - swiss 721 light (o tamanho recomendado é 8, ou no máximo 9 pt)

em casos excepcionais é admitida a utilização da swiss 721, versão roman.
para esta versão é pedida alguma contenção na sua utilização pois, por causa da sua densidade formal, não responde tão eficientemente aos 
princípios de leveza e síntese que a ecomarca pretende evocar.

sempre que não for possível a utilização deste tipo de letra, como é o caso da informação disponibilizada na internet, recomenda-se a utilização da 
fonte verdana. neste caso, o tamanho recomendado para o corpo do texto é 7pt.

tamanho mínimo recomendado - 12 pt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 .:,;!?&€

» swiss 721 thin

tamanho recomendado - 7 pt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 .:,;!?&

» verdana

» swiss 721 light

tamanho recomendado - 8 pt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 .:,;!?&€ 

tamanho recomendado - 8 pt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 .:,;!?&

» swiss 721 roman





04.
suportes de
comunicação
estacionário | cartão de identificação | t-shirt | template
para poster e apresentação de comunicações orais
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estacionário

» papel de carta
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estacionário

» envelope a4
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estacionário

» envelope a5 
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estacionário

» envelope dl
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nome do colaborador
categoria

01234

fotografia
do 

colaborador

» em caso de incêndio » emergência médica

ligue para 41171

accione o botão de
emergência2

use o extintor3

colabore na evacuação4

vítima não responde?

não respira ou tem 
respiração anormal?

no caso de possuir
competência, inicie sbv

1

2

3

4

ligue para 4112

estacionário

» cartão de visita

e.mail: contacto@chtmad.min-saude.pt
tel.: 259 300 000 | tlm.: 900 000 000

avenida noruega | lordelo | 5000 508 vila realnome do colaborador
cargo que ocupa

cartão de identificação
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template para apresentação de 
comunicações orais
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t-shirt

no
 tr

ilh
o d

a 
lon

ge
vi

da
de

a beleza da simplicidade
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promete ficar selvagem comigo.

vamos procurar, e voltar, e ficar,
e encontrar a beleza e o extraordinário

em todos os lugares que podemos reivindicar.

saberemos como viver,
como respirar magia na realidade mundana

victoria erickson
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