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Concurso Público

Área
2800 m2 

 

A proposta para a Unidade de Saúde de Santa 
Iria da Azóia preconiza o estabelecimento de 
uma harmoniosa e valorizadora articulação 
do edifício com os espaços envolventes, 
assegurando a integração adequada e fluida do 
programa funcional, bem como a implementação 
de estratégias e sistemas construtivos 
promotores de um comportamento energético 
eficiente.

O programa funcional implementado divide‑se 
em quatro grandes núcleos espaciais: receção 
e espera; apoio administrativo; prestação de 
cuidados de saúde (US e URAP) e apoio geral.

 
 

A integração e interligação destes núcleos, 
de forma prática, funcional, fluida e articulada, foi 
um dos objetivos essenciais da proposta. Outro 
aspeto determinante passou por assegurar 
que todos os espaços dos referidos núcleos se 
voltam, através de vãos amplos, para as áreas 
exteriores mais atrativas e para os dois pátios 
interiores do edifício, potenciando assim a sua 
iluminação natural, salubridade e aprazibilidade.

Os núcleos da Unidade de Recursos Assistenciais 
Partilhados (URAP) e Unidade de Saúde (US) 
concentram os espaços dedicados à prestação 
de cuidados de saúde, a função essencial do 
edifício.
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Dos espaços da URAP e da US, destacam‑se 
os gabinetes médicos (14 de consulta e 
6 de enfermagem) e salas de tratamento e de 
trabalho polivalente (8 no total), que concretizam 
a maior parte da ocupação do edifício e 
justificam os restantes espaços complementares 
e de apoio que integram a Unidade de Saúde.

Na caracterização formal do edifício adotou‑se 
uma estética contemporânea e depurada, 
que o distingue da envolvente e assinala 

como equipamento de referência. Destaca‑
se, neste âmbito, o efeito plástico dos planos 
recuados de betão descofrado, emoldurados 
e sombreados por lajes horizontais brancas e 
salientes que sublinham a horizontalidade do 
volume. As fachadas com maior exposição solar 
integram, ainda, lâminas verticais pré‑fabricadas, 
reforçando o sombreamento dos vãos e a 
privacidade dos compartimentos.

ACESSO AOS GABINETES MÉDICOSZONA DE RECEÇÃO E ESPERA

VISTA DO ACESSO SECUNDÁRIO

A1V2


