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Ficha Técnica
Este Manual de Normas Gráficas do Instituto Nacional de Saúde Pública
tem a finalidade de orientar a aplicação e utilização do logotipo desta
Instituição. Contem um conjunto de recomendações, especificações e
normas essenciais que devem ser respeitadas com vista a preservar as
propriedades visuais do logotipo e facilitar a correta propagação, perceção,
identificação e memorização da mesma.
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O presente manual foi desenvolvido pela empresa Kblast, Lda. e as
normas de utilização deverão ser respeitadas de forma rigorosa, seja
qual for o suporte, por forma a garantir a coerência e consitência
da aplicação da identidade do Instituto Nacional de Saúde Pública
(INSP).
A empresa Kblast, Lda. deverá ser consultada para esclarecimento
de qualquer dúvida resultante da aplicação das normas de utilização
aqui apresentadas.

A marca
A identidade representa a combinação de
símbolo e tipográfia.

Este Manual apresenta a identidade
do Instituto Nacional de Saúde
Pública (INSP) e as suas regras de
utilização que se orientam pelos valores:
- Complementaridade
- Unidade
- Inovação
- Competitividade
- Qualidade
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1. MEMÓRIA DESCRITIVA
O Instituto Nacional de Saúde Pública tem atribuições nas áreas de formação A inscrição “Cabo Verde” – Situa o INSP no globo/mundo e identifica de forma
em saúde, investigação em saúde, vigilância sanitária abreviadamente designado explicita a origem geográfica do INSP e simboliza os alicerces sobre os quais a instipor (INSP), criado através da Resolução nº 21/2014, publicado no BO I Série, Núme- tuição está sustentada.
ro 8 de sexta-feira 14 de março de 2014, sediada na Cidade da Praia- Chã D´areia,
adota um logotipo identitário como sua imagem institucional.
“A inscrição Instituto Nacional de Saúde Pública” – É a identificação explicita
da Instituição.
Tendo em conta que o recém-criado Instituto Nacional de Saúde Pública, tem
atribuições nas áreas da formação em saúde, investigação em saúde, vigilância As Cores: descrição
sanitária, informação e comunicação em saúde e como órgão responsável por
gerar, desenvolver e disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos sobre a Azul – Representa a cor do planeta, da bandeira nacional e simboliza a serenidade,
saúde e seus determinantes no país, visando contribuir para o fortalecimento das pureza traduzidos na área da saúde como sinónimo de saudável.
políticas públicas e a melhoria do Sistema Nacional de Saúde, em prol do bem-estar
da população, assume-se um logotipo representativo daquilo que é vocação da Branco – simboliza a pureza e o bem-estar.
instituição.
Assim o logo do INSP tem os seguintes elementos:
O Globo – Em representação implícita através de uma semicircular, reproduz para o
INSP a universalidade do saber e da pesquisa. As pesquisas em saúde promovidas e
realizadas pelo INSP têm como foco a contribuição para o saber universal.
Pessoas – As imagens gráficas das pessoas a partir de uma perspetiva vista de
cima, incluídas no semicírculo, simboliza o objeto e o sujeito das intervenções do
Instituto. Representa as pessoas no sentido coletivo e patenteia a perspetiva de
saúde pública coletiva.
Microscópio – A imagem gráfica do microscópio inserida de forma implícita está
acoplada à letra “I” do INSP, representando a pesquisa no campo da saúde e simboliza particularmente, a valência laboratorial do INSP. O Instituto tem competências atribuídas de vários laboratórios, nomeadamente: Laboratório Nacional de
Saúde Pública e outros conexos.
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2. VALORES
Símbolo
É o elemento mais forte da identidade.

A identidade visual que define a imagem da empresa é uma composição
de dois elementos base: o símbolo e o
logotipo.

O logotipo
É a extensão da logomarca e nunca pode ser
separada do símbolo.
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3. REGRAS RELATIVAS A IDENTIDADE
Versão Principal Sobre Fundos Claros
Proteção
1x I
Altura Mínima
10mm
28 px

A dimensão mínima nunca deverá
ser inferior a 10mm ou 28 px
de altura. Não existe limite de
ampliação. Reserva-se uma área
de “I” relativa a qualquer elemento
exterior à identidade.

Versão Principal Sobre Fundos Escuros
Sempre deve ser reservado uma área de 1 “I”
caso seja necessário utilizar um fundo para o
logo.
Deve-se respeitar essa área para preservar a
qualidade e integridade do logo.

Proteção
1x I
Altura Mínima
10mm
28 px

3

A dimensão mínima nunca deverá
ser inferior a 10mm ou 28 px
de altura. Não existe limite de
ampliação. Reserva-se uma área de
“I” relativa a qualquer elemento
exterior à identidade.

Versão Principal - Positivo
Proteção
1x I
Altura Mínima
10mm
28 px

A dimensão mínima nunca deverá
ser inferior a 10mm ou 28 px
de altura. Não existe limite de
ampliação. Reserva-se uma área
de “I” relativa a qualquer elemento
exterior à identidade.

Versão Principal - Negativo

Proteção
1x I
Altura Mínima
10mm
28 px

Sempre deve ser reservado uma área
de 1 “I” caso seja necessário usar um
fundo para o logo.
Deve-se respeitar essa área para
preservar a qualidade e integridade do
logo.
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A dimensão mínima nunca deverá
ser inferior a 10mm ou 28 px
de altura. Não existe limite de
ampliação. Reserva-se uma área de
“I” relativa a qualquer elemento
exterior à identidade.

4. CORES DA IDENTIDADE

CMYK
C - 85
M - 50
Y-0
K-0
PANTONE
7621C
RGB
R - 15
G - 117
B - 188
HEXADECIMAL
#1B75BB
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5. TIPOGRAFIA

UNI SANS HEAVY CAPS

UNI SANS HEAVY Italic CAPS UNI SANS Thin CAPS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ

0123456789 !”#$%&/()=?»*,.;:_-

0123456789 !”#$%&/()=?»*,.;:_-

0123456789 !”#$%&/()=?»*,.;:_-

Source Sans Pro Bold

Source Sans Pro Bold Italic

Source Sans Pro Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ

0123456789 !”#$%&/()=?»*,.;:_-

0123456789 !”#$%&/()=?»*,.;:_-

0123456789 !”#$%&/()=?»*,.;:_-

UNI SANS Thin italic CAPS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
0123456789 !”#$%&/()=?»*,.;:_-

Source Sans Pro SemiBold

A tipografia oficial faz parte da identidade,
e deve ser sempre respeitada para que todo
o material de comunicação seja coerente.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
0123456789 !”#$%&/()=?»*,.;:_6

6. ASSINATURA DE E-MAIL

Logo da instituição

Área destinada para contacto

Referência para área
de proteção

Exemplo:

A distância da área de proteção deve ter como referência a letra “I” do
símbolo.
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7. COMPORTAMENTO DA IDENTIDADE SOBRE FUNDOS CROMÁTICOS E MONOCROMÁTICOS

FUNDO CROMÁTICO ESCURO
FUNDO MONOCROMÁTICO CLARO

FUNDO MONOCROMÁTICO ESCURO

FUNDO CROMÁTICO ESCURO
FUNDO CROMÁTICO CLARO
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8. RESTRIÇÕES - ERROS E EVITAR NA APLICAÇÃO

Não deformar a identidade ou
utilizar em orientações não
contempladas.

Não alterar a posição ou proporção Não utilizar a identidade
dos elementos da identidade.
em dimensões inferiores ao
estipulado.

Não adicionar textos dentro do
logotipo.

Não utilizar tipografia incorrecta.

Não utilizar partes da identidade.

Não utilizar cores incorrectas.

Não utilizar versões da identidade
em fundos incorrectos.
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9. APLICAÇÕES IMPRESSAS
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10. Aplicações Digitais
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