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ESTUDOS E PROJETOS: ARQUITETURA

ESCRITÓRIOS YOHAN TOWER

Neste projeto, foram desenvolvidos dois pisos 
da Torre Yohan, no Qatar, cada um com uma 
área de 675m2. Estes pisos, como outros no 
edifício, serão ocupados pelo Ministério da 

Justiça do Qatar, e a solução desenvolvida para 
os escritórios será repetida e ajustada para os 
demais pisos.

Localização
Doha, Qatar

Dono da Obra
Ministério da Justiça 

Fase
Estudo Prévio

Área
1350 m2

PISO SUPERIOR

PISO INFERIOR
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O Openspace é dividido por um núcleo central, 
onde se situa a Receção com Lobby e franco 
relacionamento físico e visual com as restante 
áreas do escritório. Este núcleo central também 
é composto pela Sala de Reuniões e pelo 
Gabinete do Diretor de Serviço e pelo Gabinete 
da Secretária Assistente. Os Gabinetes do 
Diretor e do Diretor Assistente foram localizados 
na fachada principal, aproveitando ao máximo a 
excelente vista sobre a cidade.

ZONA DE RECEPÇÃO

GABINETE DO DIRETOR

VISTAS DO OPEN SPACE
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Além da Área de Trabalho em Openspace, há 
também Gabinetes. Estes foram localizados 
na parte mais regular do edifício, garantindo 
assim a funcionalidade dos compartimentos. 
No Piso Inferior organizam-se quatro Gabinetes 
localizados do lado esquerdo da receção e no 
Piso Superior, quatro Gabinetes também do lado 
esquerdo da receção a que se somam dois do 
lado direito com a mesma ocupação, perfazendo 
um total de seis Gabinetes neste piso.

Estão ainda considerados espaços técnicos que 
incluem a Despensa, o Economato e as áreas 
de Arquivo. Com um caráter mais reservado, 
também foram desenvolvidas duas Salas de 
Oração em cada andar. Relativamente às 
instalações sanitárias, houve uma preocupação 
em separar as entradas das I.S. femininas das 
I.S. masculinas, dando resposta às exigências 
culturais e religiosas.

A divisão do espaço é feita através de 
superfícies de vidro, com elementos de controlo 
de privacidade, promovendo a amplitude e a 
comunicação visual de todo o piso. As exceções 
são os espaços técnicos e de suporte, nos quais 
se recorre a paredes opacas tradicionais.

SALA DE REUNIÕES

GABINETES DE TRABALHOSALA DE ORAÇÃO
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