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Este manual é um instrumento para o uso correto e efetivo do logótipo do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
EPE (CHTS) como elemento que representa a identidade gráfica do CHTS.

Trata-se de um guia para a aplicação de regras com o objetivo transmitir uma mensagem clara, coerente e precisa 
para uma fácil identificação da instituição interna e externamente.
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História - Enquadramento

Em 2007, foi criado o atual Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
EPE (CHTS) que é composto por dois hospitais, o Hospital de São 
Gonçalo, em Amarante, e o Hospital Padre Américo, em Penafiel. 
Tendo em conta a nova realidade, foi feita a proposta de um 
logótipo para o CHTS.

O logótipo criado representa a zona de cobertura geográfica 
das duas instituições (Penafiel e Amarante) e inclui os rios que 
atravessam a respetiva região (Tâmega e Sousa).

Foram escolhidas as cores azul e verde em representação dos 
anteriores logótipos dos hospitais, ou seja, azul do Hospital de 
São Gonçalo e verde do Hospital Padre Américo.

Paralelamente à imagem distintiva do CHTS, que no global é 
um círculo dividido em duas partes com a cor verde no exterior 

e a cor azul no interior, está também a designação do CHTS 
por extenso, optando-se ainda por manter a cruz que já estava 
presente nos anteriores logótipos dos hospitais que compõem o 
centro hospitalar, mas com as novas cores utilizadas.

Esta cruz vem desde o surgimento, em 2002, da Unidade de 
Missão dos Hospitais SA e que foi incorporada, a partir de 2004, 
em praticamente todos os Hospitais SA e, posteriormente, nos 
logótipos dos Hospitais EPE, não sendo, por isso, considerada 
um elemento gráfico distintivo de uma unidade hospitalar, mas 
um elemento agregador da imagem dos Hospitais SA/EPE.

Assim sendo, ao utilizar este logótipo para identificação gráfica, 
deverá ser sempre mantido o círculo dividido em duas partes 
quando não for possível utilizar o logótipo na íntegra, pois esta é 
a imagem distintiva do CHTS.

Antigo logótipo do Hospital São Gonçalo Antigo logótipo do Hospital Padre Américo
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Logótipo

Cor

Tipografia

Neuropol

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ
0123456789

R=125
G=186
B=0

R=0
G=87
B=166

C=50
M=0
Y=100
K=0

C=100
M=45
Y=0
K=14

7dba00 0057a6
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Versões Alternativas

Espaço de SalvaguardaLetra Azul

Logótipo com efeito
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Versão Monocromática

Positivo

Negativo
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Dimensões Mínimas

40 mm

O respeito por estas medidas salvaguarda a legibilidade da 
assinatura em situações normais. Deve-se ter em conta a leitura 
da assinatura, a sua finalidade, sistema de reprodução e/ ou se 
o material for de menor qualidade, nestes casos, é sugerida a 
utilização de dimensões maiores.
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Utilizações Incorretas

Deformação

Aplicação de sombras e/ou efeitos

Aplicação de linha de contorno

Alteração das cores
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Utilizações Incorretas

Sobre fundo sem contraste

Aximporr ovidusda pos delita quis acil molupienimet autem re et aditatias es rerci num, voluptae do-
luptae porrovit et ut apidica epedis nobit ut qui culpa is eum erro imagnime odicidis aciis et aut offictis 
sam et, tesciis ut quodit, serferit plist, elestiur, ut moluptaes vollab inim am, sed exped que sendam, 
ex era is digenimus, solores distis doloremoste prem ea dia conet reritaque vendiatist explabor sum 
reiuntiur sit minus. Id mo deni volor andit, quis verum rehenis paria cus adic tem adit pro exped mod ma 
voluptaes nusae. Agnatisquia digenih itionse litaque poreratectat dolupit enit quationet ut adio ipiendu 
scillec uptate nist repelle- catus vendus sandunt 
otatur, optatur iberiatem aut dit pra delestis 
sum fugitas periostrum re voluptat eatquo quiae 
dit velecum quiatur, nonse corunt. Et ariorerrorem 
atem re sint autem qui ipi- endae exceptatem ex-
plate mporit velenisquam nos doluptio. Accus aut ut eum harchil libus, consequist ipiendus eum quodis 
es voluptae auditae raepernatur adi offic tem qui dolut hil mo omnimin velenis cuptati busaped que 
sinvenda dit quibusa nonecum nonseque volorit as sincidem alignat ioribus ea qui conet eatia vent, od 
ut velestem sit, solorrum eicium fugitiist, nis il expedi dollupt aturio. Et atecae dellaboremAbor sitiatis 
resequi sus re ne ipsum excepudam vel estor rehenim de velianitat.
Ediorerit qui illaut mi, soloribus sequis millaut accus nosam aut quam, sed et imperspid ut repre, illiam 
fugiatus.Gia del eatqui doluption et autet apidesti ut que id ut mos pro qui te dus, consed utatium sites 
audandandae is si rest fuga. Nequossimin nobit, nonet voluptium qui ommolor iossum es dollore heni-
ent errum la voluptatiam excearum quam ima dolorestiur? Et abo. Id quia que eate pedit lam, te cus.

Desrespeito do espaço de salvaguarda

Utilizações Incorretas
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Utilização com outros logótipos do CHTS

Como alguns Serviços, Unidades, Consultas, Projetos e Núcleos 
do CHTS têm logótipos específicos, relembra-se que estes 
não devem ser utilizados isoladamente, ou seja, o logótipo do 
CHTS deve estar sempre presente para contextualizar a origem 
institucional.

Na utilização conjunta destes logótipos, o logótipo do CHTS não 
pode ter um menor tamanho e deverá ser colocado primeiro.

Utilização correta - horizontal 

Utilização correta - vertical

Utilização incorrecta - horizontal

Utilização incorrecta - vertical
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