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Rebranding da Escola Nacional de Saúde Pública
(ENSP) Universidade Nova de Lisboa
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O redesenho da identidade gráfica da Escola Nacional de Saúde Pública da 
Universidade Nova de Lisboa, propõe uma actualização da sua representação 
virada para um público mais jovem e dinâmico sem esquecer a herança de uma 
instituição de referência no estudo e ensino da Saúde Pública em Portugal.

O estudantes e docentes que dão vida à ENSP enquanto lugar de encontro e 
partilha de conhecimentos e experiências, são também eles embaixadores de 
uma identidade capaz de se adaptar e integrar dinâmicas presentes e diversas. 
Recuperar e restituir o símbolo da ENSP é essencial na perspectiva de projectar 
a marca para o futuro, que hoje será sempre global mas cujos valores de base 
permanecem.

Este documento é uma ferramenta de orientação prática para a utilização da 
imagem gráfica da ENSP. Articula esta ideia do porquê de nos representamos deste 
modo, assim como, fornece informação detalhada para a utilização da marca, 
especificações e exemplos de aplicações para a sua implementação.
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Forma principal
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English Version - Main Version



5

A Logomarca da ENSP
The Logo of NSPH



Forma principal  Cores principais (Policromia)
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Elementos principais

Designação UNL

Logomarca ENSP na sua versão principal 
policromática sobre fundos brancos.

Cinzento R 135
G 135
B 135
#878786

C 0
M 0
Y 0
K 60

Pantone Gray 6 C

Azul R 0
G 149
B 200
# 0095C8

C 73
M 23
Y 0
K 0

Pantone 639 C



Main Version  Main colours (polychromatic)
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Main elements

Phrase Nova Lisbon University

Blue R 0
G 149
B 200
# 0095C8

C 73
M 23
Y 0
K 0

The NSPH main logo: polychrome and white 
backgrounds. 

Pantone 639 C

Grey R 135
G 135
B 135
#878786

C 0
M 0
Y 0
K 60

Pantone Gray 6 C
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Forma principal  Cores principais (Monocromia) - Preto 100%
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Apesar de ser altamente recomendada a utilização 
da logomarca ENSP na sua versão principal 
policromática, algumas técnicas de produção
ou aplicações podem requerer outras versões. 
Assim, a utilização da logomarca é dinâmica.

Em cenários de monocromia e fundo branco 
recomenda-se a utilização da logomarca 
a Preto 100%.



Main Version  Main colours (monochromatic) - Black 100%
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In monochromatic scenarios and bright backgrounds 
we recommend using the Black 100% version of the
NSPH logotype.



Forma principal  Cores principais (Policromia) - Aplicação sobre fundos de cor e tons claros
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Em cenários de policromia, sobre fundos de cor e 
tons claros aconselha-se a utilização da logomarca na 
sua versão principal, ou dependendo do contexto, 
na versão Preto 100%.



Forma principal  Cores principais (Policromia) - Aplicação sobre fundos de cor e tons claros
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In polychromatic scenarios and bright backgrounds 
we recommend using the main version of the 
NSPH logotype or the Black 100% version.



Forma principal  Cores principais (Monocromia) - Negativo
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Em cenários de monocromia e fundos de tom escuro 
aconselha-se a utilização da logomarca a Negativo 
(branco).



Main Version  Main colours (monochromatic) - White or negative
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In monochromatic scenarios and dark backgrounds 
we recommend using the White or negative version 
of the NSPH logotype.



Forma principal  Cores principais (Monocromia) - Negativo
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Main Version  Main colours (monochromatic) - White or negative



Forma principal  Cores principais (Monocromia) - Negativo
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Main Version  Main colours (monochromatic) - White or negative



Forma principal  Cores principais - Aplicação sobre fundos fotografia
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Em cenários de policromia, sobre fundos de cor ou 
outros, recomenda-se-se a utilização da logomarca 
principal, ou dependendo do contexto, na versão 
Preto 100% ou Negativo.



Main Version  Main colours - Image backgrounds
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In polychromatic scenarios and image backgrounds 
we recommend using the main version of the 
NSPH logotype, and depending on the scenario, 
choosing the Black 100% version or the White - 
Negative one.



Proteção da marca  Recomendações
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Em cenários de monocromia, sobre fundos de cor 
fora do universo da identidade gráfica da ENSP, a 
logomarca deve assumir a sua versão em negativo 
sobre o funda cor respectiva. 

Não alterar cor da logomarca. Não reduzir a 
uma cor que não seja o Preto 100% ou Negativo. 
Não aplicar texturas ou sombras, molduras ou 
elementos exteriores. Respeitar as margens de 
segurança.



Logo Protecction  Reccomendations
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In monochromatic scenarios using colours 
or imaging outside the universe of NSPH, we 
recommend using the White or negative version of 
the NSPH logotype.

Do not change the colours of the NSPH logotype. 
Do not use the NSPH logotype in one colour that 
is not Black 100% or White. Do not cast shadows, 
apply filters or strokes to the NSPH logotype, and 
respect the secure margins.



Forma principal  Margem de protecção
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Para garantir a boa visibilidade da logomarca 
é necessário algum espaço à sua volta. A caixa 
exterior define o espaço livre mínimo.

xx

x

x

x



Main Version  Secure Margins
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In order to guarentee proper recognition and 
reading it is necessary to secure a margin all 
around the NSPH logotype. The external box marks 
the minimum boundary space.

xx

x

x

x



Forma principal  Dimensão Minima
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A largura (L) da composição é utilizada como 
referência de dimensão de impressão ou 
aplicação digital. 

A dimensão mínima da logomarca ENSP em 
impressão é definida pela largura de 40 mm. 
Numa aplicação digital a largura nunca poderá 
ser menor que 110 px.

L: 120 mm / 340 px

L: 80 mm / 225 px

L: 40 mm / 110 px



Main Version  Size reductions
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The weight (W) of the composition is used as main 
reference to adjust the size of the NSPH logotype.

The minimum weight size for print versions is  40 
mm. For digital applications the weight cannot be 
smaller than 110 px.

W: 120 mm / 340 px

W: 80 mm / 225 px

W: 40 mm / 110 px
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