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Enfiamentos visuais Escala e Edificado Existente Clareiras e Flora Bairro e o Biótopo

Consultórios Indiferenciados e Femininos

Terraço Externo de apoio a Espera

Área Procedimentos

Espera e atendimento/recepção

Auditório

Terraço Externo de apoio a Espera e Auditório

Área Administrativa

Consultórios Odontológicos

Área de Provimentos

Área de pessoal da UBS

Resíduos e Centrais

Lanternins

Entrada de público

Acesso Entrada

Entrada de Serviço

Acesso Estacionamento
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Planta Térrea  E1:400
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Legenda:
Cobertura Edificio 
50mm              Painel Isotérmico sandwich assente sobre estrutura metálica
              Tela betuminosa de impermeabilização
30mm             Isolamento térmico em poliestireno extrudido sob caleira
2 mm             Barreira de vapor
16 cm             Laje concreto armado
15mm             Teto falso em gesso acartonado

Pavimento
5 mm              Pavimento autonivelante (base de cimento)
45 mm              Contrapiso (Betonilha de assentamento)
30 mm             Isolamento térmico
2mm             Barreira de vapor
24 cm             Laje concreto armado 

Fachada
40mm             Placa tipo onduline como paramento
             Ombreira exterior das janelas, em alumínio, avançada sobre a linha 
             de fachada fazendo o fecho dos paramentos
Sobre a estrutura
             Estrutura ventilada: Cantoneira metálica vertical em perfil Z 55 mm 
             Cantoneira horizontal em perfil Z com 25mm de profundidade
30mm             Isolamento térmico em poliestireno extrudido
             Barreira de vapor
15cm             Alvenaria de tijolo cerâmico aplicada sobre ossatura de concreto armado
15mm              Reboco interior
             Janela tipo bipartida, em alumínio anodizado, com uma ou ambas folhas   
             (conforme necessidades de ventilação) com sistema oscilo-batentePormenor construtivo Fachada 1:50

Circulação

Área verde ajardinada/selvagem

Terraços

Estacionamento

Ideia 
O edifício da UBS desenvolve-se em 1 pavimento, estendo-se longitudinalmente no sentido do lote, contínuo e com estações transversais ocupando uma 
quinta parte do terreno, libertando o restante para eventuais usos futuros, associando a si espaços de estar na forma de pátios exteriores, que complementam 
usos e formas de permanência diários fundamentais relacionados com o clima e geografia próprios. Protege-se climatericamente, a Poente, sendo a sua 
orientação Noroeste Sudeste. A zona de chegada, a  Norte faz-se abrigada por uma passarela conducente à área de Espera e atendimento. Dispõe-se com 
o terreno e as particularidades da paisagem de uma forma natural, deixando o espaço envolvente livre. Resolve o programa extenso e suas particularidades 
de uma forma funcional e otimizada, mas garantindo os pressupostos de tal programa e oferecendo, por outro lado formas de permanência mais flexíveis e 
aprazíveis para os utentes e o pessoal da Unidade Básica de Saúde de Riacho Fundo. 

O interior, distribuição de funções 
A entrada no edifício é feito pelo lado Nascente, com a porta a Norte,  após a subida da passarela. Do espaço de vestíbulo amplo, de duplo pé direito, procedido 
por uma antecâmara de entrada para evitar as perdas de ar, pode vislumbrar-se de imediato a área de atendimento de um lado, as salas de acolhimento para 
triagem do outro, estas com acesso interno entre si e também à estação onde se encontra a área dos procedimentos e de consultórios; no fundo por detrás do 
pano de vidro que conduz ao terraço e atravessado pelo corredor que liga as diferentes estações, o pátio central arborizado. O ambiente da espera tem duplo 
pé direito funcionando como lanternim que recebe parca luz de Nordeste e do Norte e que se encontra principalmente aberto a Sul, permitindo ventilação 
cruzada. Na parte norte do edifício situam-se as áreas administrativas e de pessoal, todas concomitantes na parte voltada a Nascente, e a Poente a estação 
de odontologia. Para lá da estação situa-se a copa dos funcionários. A copa tem dimensão para confeção básica e refeições dos funcionários, sendo um pouco 
mais beneficiada do que o sugerido, tem correspondência direta com um pátio estreito externo do lado Poente e serve também de apoio à sala de reuniões 
oposta à copa, do lado Nascente.
Ainda mais a Norte situa-se a área de farmácia voltada a Nascente e a área de Vestiários dos funcionários a Poente.
Na Estação, a Sul da área de espera e atendimento situam-se todas as áreas de procedimentos variados com os pacientes, podendo estes inclusivamente ser 
encaminhados diretamente a partir das salas de atendimento de triagem quando forem assim orientados.
O auditório e banheiros da UBS ficam próximos nessa extremidade Poente e voltados a Norte e Sul e a Norte respetivamente. A proximidade do auditório com 
o terraço também de apoio à área de espera, permite que em situações excecionais os utentes da UBS ou qualquer evento que tenha lugar nesse espaço 
recorram a esse espaço de dimensão suficiente sem conflituar com os utentes da área de espera principal. 
Centralizado entre esta área de procedimentos e os consultórios e a meia distância dos consultórios de odontologia fica a central de esterilização.
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