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Resumo 

 

A presente dissertação centra-se no desenvolvimento de um projeto arquitetónico para uma 

Unidade de Saúde, destinada à prestação de  cuidados continuados de forma integrada para 

jovens  e adultos em situação de dependência física e/ou psicológica. A zona de Intervenção 

caracteriza-se por um extenso areal e onde se localiza a ruína da antiga fábrica conserveira do 

Frito Velho, junto à margem esquerda do Rio Arade, na freguesia de Ferragudo, concelho de 

Lagoa. 

A intervenção no espaço, implica uma restruturação urbana no local e a craiação de novos 

acessos e estacionamento, que se pretendem contextualizar e optimizar com a zona ribeirinha.  

Esta temática aponta principalmente da necessidade de implementação de estruturas nas 

áreas da saúde e apoio social - como processo terapeutico, visando promover a autonomia e 

melhorar a funcionalidade de pessoas em situação de dependência, através  da sua 

reabilitação, readaptação e reinserção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave  

Unidade de Saúde; Cuidados Continuados; Envelhecimento Populacional; Arquitetura 

Hospitalar. 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation focuses on the development of an architectural project for a Health 

Unit, aimed at the provision of continuous care in an integrated way for young people and 

adults in situations of physical and / or psychological dependence. The zone of Intervention is 

characterized by an extensive beach and where is located the ruin of the old canning factory of 

Frito Velho, located next to the left bank of the River Arade, in the parish of Ferragudo, 

municipality of Lagoa. 

The intervention in space, implies an urban restructuring in the place and the creation of new 

accesses and parking, which are intended to contextualize and optimize with the riverside 

area. 

This theme mainly points to the need to implement structures in the areas of health and social 

support - as a therapeutic process, aiming to promote autonomy and improve the functionality 

of people in a situation of dependency, through their rehabilitation, rehabilitation and 

reintegration. 
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 CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Introdução ao tema   

Ferragudo, ao longo dos anos, tem sofrido um crescimento e transformação territorial no 

contexto da sua evolução urbana. 

 Um dos maiores contributos para a origem de Ferragudo é a sua localização geomorfológica, 

inserida numa enseada na margem esquerda do rio Arade, protegida por um cabeço a sul – 

abrigo natural das embarcações das intempéries - que funciona como refúgio e que alicerçou o 

aglomerado urbano. O seu posicionamento contribuiu para o desenvolvimento urbano, 

permitindo a fixação da população (predominantemente ligada aos sectores primários e 

secundário).1 

No século XVIII, o crescimento da localidade congregava as atividades piscatória e agrícola. No 

entanto, foi a atividade piscatória - entre as décadas de quarenta e sessenta - que veio 

incrementar a indústria conserveira, tornando Ferragudo numa povoação próspera. Indústria 

que mais tarde viria a acabar, em virtude de não ter sido capaz de acompanhar as novas 

tecnologias, tornando-a pouco rentável.2 

Atualmente, Ferragudo continua a viver do mar, mas num sector diferente: o turismo, o que 

origina outro tipo de desenvolvimento mais sazonal, pela ocupação que se verifica no verão. 

Ferragudo é também um pólo residencial de Portimão, cidade do outro lado do rio.  

 

 
Imagem 1 - Vista aéra de ferragudo 

 ( https://www.google.pt/maps/@37.1249286,-8.5082483,4787m/data=!3m1!1e3) – 08/2017 
                                                           
1 FREGUESIA DE FERRAGUDO – Somos Ferragudo! “História”,  
Fonte: http://www.f-ferragudo.pt/freguesia/historia.html. [consulta efetuada em Dezembro de 2015]. 
2 FREGUESIA DE FERRAGUDO – Somos Ferragudo! “História”, Op.cit. 

https://www.google.pt/maps/@37.1249286,-8.5082483,4787m/data=!3m1!1e3
http://www.f-/
http://www.f-/
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1.2 Objetivos 

 

Apresentam-se como objetivos principais para o desenvolvimento do presente trabalho: 

• Produzir e dinamizar uma área de atividade, conciliando soluções na melhoria de 

condições de vida e de bem-estar das pessoas em situação de dependência física e/ou 

psicológica, através da prestação de cuidados continuados de saúde.  

• Estudar o desenvolvimento de um programa funcional – e a sua aplicabilidade no 

desenvolvimento de uma proposta arquitetónica – para uma Unidade de Saúde de 

Cuidados Continuados Integrados. 

• Desenvolver um conjunto de processos inerentes às Unidades de Cuidados 

Continuados Integrados, por forma a conciliar o projeto arquitetónico com soluções 

técnicas e conceptualmente adequadas tendo em vista a obtenção dos objetivos. 

• Avaliar a capacidade que o desenvolvimento de um projeto arquitetónico – conceito e 

programa funcional – poderá apresentar na estrutura e vivência de uma unidade de 

saúde, com as características apresentadas. 

• Projetar um espaço que potencie a melhoria da qualidade de vida aos seus 

utilizadores. 

• Promover a adequação do espaço edificado ao território onde se insere, através da 

valorização da paisagem envolvente (Norte: vista de serra; Sul: vista de mar).  

 

1.3 Metodologia 

 

Para a realização da presente dissertação, a metodologia adotada, teve como base a 

investigação, análise e tratamento de dados recolhidos, na pesquisa documental, bibliográfica, 

cartográfica, fotográfica, localização, vivência social e clínica da população e casos de unidades 

de saúde analisados e classificados nas diferentes épocas e momentos da transformação e 

evolução urbana de Ferragudo.  

• Diagnóstico da situação e organização dos procedimentos;  

• Necessidades da população alvo, visando a execução de um projeto arquitetónico 

adequado, de modo a propiciar aos utentes qualidade de vida, de conforto e de 

integração familiar; bem como na conceção e distribuição dos espaços - de modo a 

permitir a sua fácil utilização, - favorecendo a acessibilidade e evacuação das 

instalações. 
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Visando o desenvolvimento do projeto, procurou-se uma conceção arquitetónica que 

permitisse otimizar a flexibilidade, de modo a responder a futuras mudanças nos requisitos de 

cuidados clínicos. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho teve como função, concretizar os objetivos estabelecidos sobre a temática 
em estudo. 

 

Capítulo I 

Apresenta o tema de estudo; os seus objetivos; a metodologia aplicada para a realização do 
trabalho. 

 

Capítulo II 

 Alude ao estado da arte, com análise de casos de estudo no contexto nacional e internacional, 
visando uma pesquisa para o desenvolvimento da proposta (UCCI). 

 

Capítulo III 

Relata o contexto da arquitetura hospitalar; dos cuidados continuados integrados; da 
legislação aplicável. 

 

Capítulo IV 

Designa o projeto; a conclusão; e a bibliografia 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTADO DA ARTE 
 

2.1 Introdução 

Este capítulo traduz a análise a cinco estudos de casos, todos com o mesmo desígnio: por se 
reportarem a Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI), e apresentarem uma 
estrutura do ponto de vista funcional e arquitetónico que se enquadra no desenvolvimento da 
proposta. 

Assim, foram estudadas três unidades no contexto nacional e duas em contexto internacional, 
uma vez que apresentam caraterísticas semelhantes no que respeita a tipologia e programa 
funcional, tendo servido como referência ao presente tema de dissertação. 
 
 Contexto nacional: 

• Unidade de Cuidados Continuados do Azinhal; 
• Al-Vita, Unidade de Cuidados Continuados – Portimão; 
• Unidade de Cuidados Continuados Maria José Nogueira Pinto (Cascais); 

 
 Contexto internacional: 

• Casa de Repouso, La Valencia Heugem Maastricht – (Holanda); 
• Paliativos Pavilion Wilhelminenspital em Viena, Áustria. 
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2.2 Estudo de casos 

Contexto Nacional 
 

Unidade de Cuidados Continuados do Azinhal (2013) 

 

 
Imagem 2 – Vista exterior da Unidade de Cuidados Continuados do Azinhal 

(http://planetalgarve.com/2013/08/01/unidade-de-cuidados-continuados-do-azinhal) – 12/2015 
 

 

Situada na freguesia de Azinhal, concelho de Castro Marim, a Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados de Longa Duração e Manutenção, tem capacidade para trinta camas, e 

destina-se a utentes do concelho e fora deste. Para os responsáveis, o seu funcionamento é 

um contributo no combate ao despovoamento local. Edifício, da autoria do arquiteto José 

Alberto Alegria, apresenta na sua estrutura uma influência arquitetónica mediterrânica com 

dois pisos, integra três alas de quartos.  

 

A sua estrutura comporta: 

• Piso “0”, constituído por uma zona de serviços, cozinha, refeitório, lavandaria, 

instalações sanitárias, instalações técnicas.  

• Piso “1” integra espaços de convívio, dois pátios com três alas de quartos (10 quartos 

individuais de internamento, 10 quartos duplos de internamento, um quarto individual 

de isolamento e um quarto de pessoal de serviço.3 

 

                                                           
3DIAS, Jorge Matos – Unidades de Cuidados Continuados do Azinhal. (PlanetAlgarve) com Lusa e Município de Castro Marim.  
Fonte: http://planetalgarve.com/2013/08/01/unidade-de-cuidados-continuados-do-azinhal. [consulta efetuada em Dezembro de 
2015]. 

http://planetalgarve.com/2013/08/01/unidade-de-cuidados-continuados-do-azinhal-consulta
http://planetalgarve.com/2013/08/01/unidade-de-cuidados-continuados-do-azinhal-consulta
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                                           Imagem 3 - Zonas de circulação do piso 1 – (UCC do Azinhal) 
                                                (http://ramoscatarino.pt/Portfolio.aspx?cat=3&sub=26&pid=236) – 12/2015 

 

 

 
                                           Imagem 4 - Sala de estar/convívio no piso 1 – (UCC do Azinhal) 

    (http://ramoscatarino.pt/Portfolio.aspx?cat=3&sub=26&pid=236) – 12/2015 

 

De acordo com a Associação de Bem Estar Social da Freguesia do Azinhal, trata-se de um 

projeto estruturante de âmbito regional, enquadrado nos fundamentos da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados (RNCC), onde se ministra cuidados de saúde ao nível do internamento à 

população idosa da região, com a dignidade e o respeito que estes devem merecer por parte 

daqueles que têm responsabilidades em política social.4  

 Numa freguesia do interior onde há pouco emprego e as pessoas não encontram motivos para    

ficar, a existência de um equipamento deste tipo tem um impacto importante na criação de 

postos de trabalho e ajuda à fixação de pessoas, permitindo contrariar a tendência de abandono 

do território que se verifica”.5  

                                                           
4DIAS, Jorge Matos – Unidades de Cuidados Continuados do Azinhal. (PlanetAlgarve) com Lusa e Município de Castro Marim.  
Fonte: http://planetalgarve.com/2013/08/01/unidade-de-cuidados-continuados-do-azinhal. [consulta efetuada em Dezembro de 
2015]. 
5 ESTEVENS, José (presidente da autarquia) Unidades de Cuidados Continuados do Azinhal. Op.cit. 

http://ramoscatarino.pt/Portfolio.aspx?cat=3&sub=26&pid=236
http://ramoscatarino.pt/Portfolio.aspx?cat=3&sub=26&pid=236
http://planetalgarve.com/2013/08/01/unidade-de-cuidados-continuados-do-azinhal-consulta
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Al-Vita, Unidade de Cuidados Continuados – Portimão (2011) 

 

 

Imagem 5 - Al- Vita- Espaço Exterior 
(ww.al-vita.com) – 12/2015 

 

A Al-Vita é uma Unidade de Saúde de apoio social que pretende promover a qualidade de vida 

das pessoas idosas e/ou em situação de dependência, de acordo com os seus promotores. 

Encontra-se em funcionamento na Quinta da Ouriva, a cerca de três quilómetros a norte da 

cidade de Portimão, num edifício de três pisos, dois acima do solo e um abaixo, desenvolvendo 

a sua atividade na área de Cuidados Continuados, com as Tipologia de Convalescença e Media 

Duração e Reabilitação, tendo uma capacidade para sessenta utentes, sendo uma Unidade de 

Cuidados Continuados Privados.6 

 

                                                           
6 AL-VITA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS.  
Fonte: www.al-vita.com [consulta efetuada em Dezembro de 2015]. 

 

http://www.al-vita.com/
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Imagem 6 – Quarto – Al-Vita 
(http://www.al-vita.com/apresentacao-do-espaco) - 12/2015 

 

 
 

 
 

Imagem 7 – Sala de terapia/Tratamentos – Al-Vita 
(http://www.al-vita.com/apresentacao-do-espaco) - 12/2015 

 

Esta unidade destina-se a utentes que perderam temporariamente a sua autonomia, (mas que 

podem recuperá-la) e que necessitem de cuidados de saúde, apoio social e reabilitação que, 

pela sua frequência ou duração não podem ser prestados no domicílio. Bem como a utentes 

que estiveram internados num hospital devido a uma situação de doença súbita ou ao 

agravamento duma doença ou deficiência crónica, que já não precisam de cuidados 

hospitalares, mas requeiram cuidados de saúde.7 

O projeto é da autoria de Hugo Raposo Arquitetos. E apresenta a seguinte estrutura funcional:  

• Piso térreo, destinado a cuidados de média duração composto por: armazéns, salas de 

terapia/tratamentos, quartos, posto de enfermagem, zonas técnicas, cozinha 

refeitório, sala de convívio e serviços administrativos; 

                                                           
7 AL-VITA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS. 
 Fonte: < www.al-vita.com> [consulta efetuada em Dezembro de 2015]. 

http://www.al-vita.com/apresentacao-do-espaco
http://www.al-vita.com/apresentacao-do-espaco
http://www.al-vita.com/
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• Primeiro andar, destinado aos cuidados de convalescença, constituído por: quartos, 

posto de enfermagem, zonas técnicas, sala de terapia/tratamentos e ginásio. 

 

Unidade de Cuidados Continuados Maria José Nogueira Pinto (Cascais 2012) 

 

 
Imagem 8 - Espaço Exterior (UCC Maria José Nogueira Pinto) 

(http://www.saraivaeassociados.com/pt) – 03/2016 

 

O projeto e obra da Unidade de Cuidados Continuados Maria José Nogueira Pinto fizeram 

parte de um concurso de conceção e construção e foi realizado pelo arquiteto José Saraiva. 

Este projeto previa a reabilitação e a reconversão de um antigo edifício industrial. A sua 

génese arquitetónica privilegiou três áreas distintas: funcionalidade,  acessibilidade e conforto. 

A estrutura física e funcional do edifício caracteriza-se por uma dimensão horizontal com cinco 

pisos acima do solo e um piso abaixo. 

 
Imagem 9 - Alçado principal – (UCC Maria José Nogueira Pinto) 

(http://www.saraivaeassociados.com/pt) – 03/2016 

 

http://www.saraivaeassociados.com/pt
http://www.saraivaeassociados.com/pt
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Inserido numa área com um enquadramento territorial privilegiado e numa zona urbana em 

consolidação, próximo da serra e orla marítima, está bem servido de acessibilidades 

rodoviárias e tem facilidade de circulação.8 

Esta unidade foi implementada num edifício existente em situação devoluta, a antiga sede da 

Standard Elétrica, que foi completamente transformada, dando origem a uma unidade de 

saúde contemporânea, com uma capacidade para 73 camas, conta com uma imagem 

moderna, revestimentos exteriores renovados e um ritmo harmonioso entre os vãos.9 

 

Imagem 10 – Planta do Piso 0 – (UCC Maria José Nogueira Pinto) 
(http://www.saraivaeassociados.com/pt) 03/2016 

 

 

• O piso abaixo do solo destina-se parqueamento automóvel e arrumos. O piso térreo, 

contempla o acesso, os serviços administrativos e gabinetes de consulta e assistência 

médica.  

• Os pisos 1, 2 e 4 destinados ao internamento e consultas, são compostos por 12 

quartos (9 quartos duplos e 3 individuais) com exceção do piso 4 onde existem 6 

quartos (4 duplos e 2 individuais).  

• O terceiro piso contempla várias valências, como o refeitório, ginásio de fisioterapia, 

terapia ocupacional e terapia da fala. Em todos os pisos encontram-se garantidos os 

serviços necessários para um correto funcionamento de uma unidade deste tipo. 

                                                           
8 QUARESMA, Joana - Unidade de Cuidados Continuados Maria José Nogueira Pinto. 
Fonte: http://www.exlibrisci.pt/?p=452 [consulta efetuada em Março de 2016] 
9 QUARESMA, Joana - Unidade de Cuidados Continuados Maria José Nogueira Pinto.. Op.cit 

http://www.saraivaeassociados.com/pt
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Imagem 11 – Planta do Piso tipo – (UCC Maria José Nogueira Pinto) 

(http://www.saraivaeassociados.com/pt) – 03/2016 

 

 

Contexto Internacional 
 

Casa de Repouso, La Valencia Heugem Maastricht – Holanda (2005-2007) 

 

 

Imagem 12 - Exterior da Casa de Repouso, La Valencia Heugem Maastricht – Holanda 
(http://www.lucgarearchitectuur.nl/projecten/la-valence/) – 03/2016 

 

La Valencia é uma casa de repouso situada no bairro Maastricht Heugem, Holanda, projeto da 

responsabilidade dos arquitetos Luc Garé e Theo Termont. 

O edifício desenvolve-se em três pisos, e tem uma capacidade máxima de vinte e quatro 

instalações de residência assistida, para cento e vinte e três utentes com deficiências físicas e 

http://www.saraivaeassociados.com/pt
http://www.lucgarearchitectuur.nl/projecten/la-valence/
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demência. Os utentes podem viver na ala que melhor se adapte às suas necessidades de 

saúde. Vivem em grupos entre seis a oito pessoas em quarto individual.10 

 

 
                                    Imagem 13 - Átrio interior da Casa de Repouso, La Valencia Heugem 
                                              (http://www.lucgarearchitectuur.nl/projecten/la-valence/) – 03/2016 

 

A partir do átrio desenvolvem-se diferentes serviços, nomeadamente: restaurante, sala de 

estar, sala de música, biblioteca, salão de cabeleireiro e loja. Oferece ainda, diferentes áreas 

de atividades para a prática de catividades desportivas. Esta unidade contempla, ainda, vinte e 

quatro unidades de residência para casais, com uma área aproximada de 90,00m², com dois 

quartos, cozinha, casa de banho e arrecadação.  

O edifício á caracterizado pela abundancia de luz no seu interior, valorizada pela existência de 

um átrio interior com luz natural e uma área exterior abrigada.11 

 

  

  

                                                           
10 CASA DE REPOUSO, LA VALENCIA HEUGEM MAASTRICHT - HOLANDA.  
Fonte:  < http://venv.envida.nl/locaties/la-valence>. [consulta efetuada em Março de 2016]. 
 
11 CASA DE REPOUSO, LA VALENCIA HEUGEM MAASTRICHT - HOLANDA.  
Fonte:  < http://venv.envida.nl/locaties/la-valence>. [consulta efetuada em Março de 2016]. 
 

http://www.lucgarearchitectuur.nl/projecten/la-valence/
http://venv.envida.nl/locaties/la-valence
http://venv.envida.nl/locaties/la-valence
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Paliativos Pavilion Wilhelminenspital em Viena, Áustria, (2013) 

 

  
Imagem 14 – Espaço exterior - Paliativos Pavilion Wilhelminenspital – Viena – Áustria 

(http://divisare.com/projects/259515-share-architects-rupert-steiner-palliative-pavilion ) - 03/2016 

 

O Pavilhão de Paliativos de Viena – Áustria, da responsabilidade de SHARE ARCHITECTS, está 

inserido na paisagem num espaço agradável, o seu conceito de construção é baseado no bem-

estar dos pacientes, visitantes e funcionários. A planta do pavilhão é composta por um único 

volume de dois pisos, cave e rés-do-chão. O nível mais baixo do pavilhão serve como zona 

técnica e de tratamentos. O piso térreo e composto por zona administrativa, sala de 

meditação, banho terapêutico, gabinetes médicos e quartos para os pacientes.12  

Os quartos disponíveis podem ser individuais e/ou duplos, e ficam localizados de frente para 

um jardim, proporcionando um ambiente familiar dentro do complexo. 

 
Imagem 15 - Acesso dos quartos ao exterior- Paliativos Pavilion Wilhelminenspital 

(http://divisare.com/projects/259515-share-architects-rupert-steiner-palliative-pavilion ) - 03/2016 

                                                           
12 Paliativos Pavilion Wilhelminenspital – Viena – Áustria. 
Fonte: http://divisare.com/projects/259515-share-architects-rupert-steiner-palliative-pavilion [consulta efetuada em Maio de 
2016]. 

 

http://divisare.com/projects/259515-share-architects-rupert-steiner-palliative-pavilion
http://divisare.com/projects/259515-share-architects-rupert-steiner-palliative-pavilion
http://divisare.com/projects/259515-share-architects-rupert-steiner-palliative-pavilion
http://a2.images.divisare.com/image/upload/c_fit,w_1440/f_auto,q_80/v1/project_images/4480678/9_share.jpg
http://a5.images.divisare.com/image/upload/c_fit,w_1440/f_auto,q_80/v1/project_images/4480638/4_share.jpg
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Outra das preocupações dos seus criadores, foram os planos de luz. 

 
Imagem 16 - Estratégias de luz - Paliativos Pavilion Wilhelminenspital 

(http://www.share-arch.com/en/swf/680.swf) – 03/2016 

 
 
 

REFLEXÃO 

Os casos de estudo analisados permitiram estabelecer um programa para o projeto que se 
propõe. 

No contexto nacional, as Unidades de Cuidados Continuados (UCC), do Azinhal e Al-Vita, 
apresentam uma conjugação funcional e dimensão arquitetónica que refletem a pretensão 
que serviu de base ao desenvolvimento do presente trabalho, bem como à definição de um 
programa funcional estruturado para o projeto que se apresenta. Relativamente à UCC Maria 
José Nogueira Pinto, o facto de esta refletir um princípio arquitetónico que valoriza igualmente 
a funcionalidade, bem como o conforto e a acessibilidade – princípios que se consideram 
fundamentais no desenvolvimento de um programa a implementar num edifício com estas 
características.  

No contexto internacional, as unidades analisadas, refletem a mesma linha estrutural das 
unidades do contexto nacional, mas acrescentam o aproveitamento da luz natural. 

No geral, as unidades dissecadas apresentam como pontos favoráveis, a funcionalidade, 
acessibilidade e conforto, e desfavorável, um número elevado de pisos da UCC Maria José 
Nogueira Pinto, para a atividade exercida. 

 

 

 

 

http://www.share-arch.com/en/swf/680.swf
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CAPÍTULO III 
 

3. ENQUADRAMENTO 

3.1 Introdução  

O projeto que este trabalho se propõe desenvolver, surge com o objetivo de apresentar uma 

resposta a uma carência, no que respeita aos cuidados continuados integrados na região do 

Algarve e em particular em Ferragudo, bem como contribuir para a revitalização de um espaço 

urbano em situação de abandono. Procurando com a arquitetura hospitalar proposta 

consequente com a sua utilização e que se assuma como elemento estruturante.  

 

3.2 Arquitetura hospitalar    

Não é fácil apurar com rigor uma data relativamente ao aparecimento de unidades 

hospitalares. Visto ao longo dos tempos, vindo a surgir instituições que se dedicavam ao 

tratamento e cuidados de doentes, exercendo a atividade em casas de caridade, abrigos, 

orfanatos, casas privadas e pavilhões. Atualmente a arquitetura hospitalar é analisada em 

função dos novos conceitos de cuidados de saúde, a partir dos quais são definidas as 

especificações para a conceção arquitetónica. 

De acordo com Elza Maria Alves Costeira (2016): 

           “Nas últimas décadas surgiram novos conceitos para o desenho de hospitais procuram trazer      

             para os seus espaços os valores que os pacientes encontram em suas casas, ou seja: os projetos   

             arquitetónicos devem incorporar ao edifício a visão do  paciente e suas representações  

             quotidianas. No entanto temos que retroceder no tempo para que possamos entender como a  

             importância da Arquitetura de Ambientes de Saúde e desse profissional - o Arquiteto Hospitalar-        

             foram sendo estabelecidos, tornando-se cada vez mais fundamentais para a implantação dos  

             novos centros de excelência em atenção à saúde.  

             Podemos dizer que o aspeto do hospital contemporâneo formatou-se entre os séculos XVII e     

             XVIII, na Europa. A disposição e a composição da arquitetura em pavilhões múltiplos facilitam o    

             desenvolvimento das construções e a integração com o seu espaço de instalação, possibilitando   

             a  criação de hospitais do tamanho de quarteirões, e de implantações assemelhadas a pequenas   

             cidades-jardim.”13 

 

 

                                                           
13 COSTEIRA, Elza Maria Alves - Arquitetura Hospitalar: História, Evolução e Novas Visões. 
Fonte: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/article/view/14127/10717 [consulta em Maio de 2016]. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/article/view/14127/10717
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3.3 Contexto teórico sobre cuidados continuados integrados (CCI), a quem se 

destinam e quem presta estes cuidados 

Os Cuidados Continuados Integrados (CCI), enquanto cuidados de saúde terciários, vêm 

colmatar o espaço existente entre os cuidados de saúde primários (Agrupamentos de Centros 

de Saúde - ACES) e os cuidados de saúde secundários (Hospitais) - que pelas suas 

características organizacionais não são adequados para responder às necessidades específicas 

deste tipo de população. É fundamental um modelo organizacional específico para a prestação 

de CCI, uma vez que apenas desta forma se pode garantir a adequação da intensidade dos 

cuidados prestados e a sustentabilidade futura do Sistema de Saúde.  

No âmbito da oferta de cuidados continuados, verifica-se a existência de uma ampla variedade 

de ambientes de cuidados formais à disposição - desde os lares de idosos, casas assistenciais, 

agências de saúde, serviços de assistência no domicílio, unidades específicas para os CCI, entre 

outros tipos de serviços de apoio. São diversos os países que se deparam com a necessidade 

de dar respostas ao crescente envelhecimento populacional, adotando cada um, um modelo 

de resposta adequado à sua realidade. 

 Assim, os cuidados continuados assumem formas diferentes em termos organizacionais para 

responder a estas necessidades, verificadas a nível mundial, contudo, encontram-se 

continuamente num processo de reformulação, com vista à sua melhoria e sustentabilidade.14 

De acordo com o manual da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados: 

• A prestação dos cuidados de saúde e de apoio social é assegurada pela RNCCI, através 

de unidades de internamento e de ambulatório e de equipas hospitalares e 

domiciliárias: 

I. Unidades de internamento: unidades de convalescença, unidades de média 

duração e reabilitação, unidades de longa duração e manutenção; 

II. Unidades de ambulatório: unidade de dia e de promoção de autonomia; 

A RNCCI é formada por um conjunto de instituições públicas e privadas que prestam cuidados 

continuados no local de residência do utente e, quando tal não for possível, em locais 

especificamente equipados para o efeito.15 

A RNCCI contempla cuidados de: 

• convalescença;  

• média duração e reabilitação;  

• longa duração e manutenção;   
                                                           
14 REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS. 
 Fonte:(www.rncci.min-saude.pt/rncci/onde/Paginas/UnidadesdeInternamento.aspx) [consulta efetuada em Dezembro de 2015]. 
15 REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS. Op.cit. 
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• paliativos. 

Nos CCI a pessoa em situação de dependência, independentemente da sua idade, recebe 

cuidados de saúde e apoio social. O objetivo é ajudar a recuperar ou manter a sua autonomia e 

qualidade de vida.16 

 Unidades de Internamento de Convalescença  “para internamentos até 30 dias” 

Para pessoas que estiveram internadas num hospital devido a uma situação de 

doença súbita ou ao agravamento duma doença ou deficiência crónica, que já não 

precisam de cuidados hospitalares, mas requeiram cuidados de saúde que, pela sua 

frequência, complexidade ou duração, não possam ser prestados no domicílio.17  

 Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR)  “para internamentos com duração 

entre 30 e 90 dias” 

Para pessoas que perderam temporariamente a sua autonomia, mas que podem 

recuperá-la e que necessitem de cuidados de saúde, apoio social e reabilitação que, 

pela sua frequência ou duração, não podem ser prestados no domicílio.18 

 Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM)  “para internamentos com mais de 90 

dias seguidos” 

Para pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de 

dependência e graus de complexidade, que não reúnam condições para serem 

cuidadas em casa.19 

 Entidades promotoras e gestoras 

As entidades promotoras e gestoras das unidades, podem ser: 

I. Públicas (dotadas de autonomia administrativa e financeira); 

II. Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

III. Entidades privadas com fins lucrativos;20 

 

  

                                                           
16 REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS. Op.cit. 
17 REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS. Op.cit. 
18 REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS. Op.cit. 
19 REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS.  
Fonte: (www.rncci.min-saude.pt/rncci/onde/Paginas/UnidadesdeInternamento.aspx) [consulta efetuada em Dezembro de 2015]. 
20 REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS. Op.cit. 
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3.4 Contexto Legal 

 
Introdução 

A elaboração do projeto para além dos aspetos arquitetónicos e funcionais, teve em conta o 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RGEU), e a seguinte legislação específica: 

• Decreto-lei 555/99, com a alteração e republicação do Decreto-lei 136/2014 de 09 de 

Setembro. 

Acessibilidades  

• Decreto Lei nº 163/2006 de 08 de Agosto 

Segurança Contra Riscos de Incêndio 

• Decreto Lei nº  220/2008 de 12 de Novembro 

• Portaria nº 1532/2008 de 29 de Dezembro 

Condições de Instalação e Funcionamento de Unidade de Cuidados Continuados Integrados 

• Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de junho, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei 

nº 136/2015 de 28 de Julho Cria a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 

• Portaria nº 174/2014, de 10 de setembro.  

Define as condições de instalação e funcionamento a que devem obedecer as unidades 

de internamento e de ambulatório e as condições de funcionamento das equipas de 

gestão de altas e as equipas de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados. 

• Portaria nº 1212/2010 de 30 de Novembro                                                                

Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos 

humanos e instalações técnicas para o exercício da atividade das unidades privadas de 

medicina física e de reabilitação. 

 

 

 

 

 

http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Port_174_2014.pdf
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROJETO 

 

4.1 Breve contextualização histórica dos estabelecimentos de saúde na região do 

Algarve e  na Vila de Ferragudo 

Como ponto de partida, procurou-se identificar os primeiros e eventuais espaços que 

prestavam apoio às povoações ao nível da temática da saúde na Vila. Verifica-se a existência 

de um espaço (edifício) na Vila de Ferragudo, onde funcionou uma instituição que prestava 

assistência médica aos seus habitantes, trata-se do “Real Compromisso Marítimo de 

Ferragudo”, constituído em 1877 a partir de uma confederação de marítimos, à qual doavam 

parte dos seu lucros, em troca, recebiam apoio médico e medicamentoso, e quando doentes, 

pobres e velhos, auxilio material. 21                      

O primeiro estabelecimento do género foi a Confraria do Corpo Santo da Cidade de Faro 

durante a regência de D. Catarina (1552), com o desuso os marítimos de Faro conseguiram um 

novo compromisso com as mesmas condições na Igreja Paroquial da Nª. Sra. do Rosário na Vila 

de Olhão. 22     

No ano de 1765 é fundada, por Alvará Real, a Confraria Real do Corpo Santo dos Mareantes ou 

Compromisso Marítimo de Olhão, por terem custeado e enviado embarcações com pessoal e 

mantimentos, durante o cerco a Mazagão, ultimo reduto português em Marrocos e mais tarde 

as Associações mutualistas do Algarve.23 

As Associações mutualistas são estabelecimentos específicos de apoio social com um número 

indefinido de associados que efetuam retenções, para si e suas famílias com fins de auxílio 

recíproco, obtendo benefícios no âmbito da saúde e da Segurança Social. 24 

Atualmente os estabelecimentos e espaços de saúde existentes em Ferragudo são:      

• Centro de saúde de Ferragudo 

• Centro de Apoio a Idosos de Ferragudo 

                                                           
21 www.cm-olhao.pt/pt/areasaturacao/cultura/compromisso-maritimo-museu 

22 www.cm-olhao.pt/pt/areasaturacao/cultura/compromisso-maritimo-museu Op.cit. 

23 www.cm-olhao.pt/pt/areasaturacao/cultura/compromisso-maritimo-museu Op.cit. 

24 www.cm-olhao.pt/pt/areasaturacao/cultura/compromisso-maritimo-museu Op.cit. 
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Na opinião de vários moradores abordados (os quais solicitaram anonimato), sobre a temática 

da saúde em Ferragudo, aqueles descreveram vários problemas, tais como:   

• Os residentes têm pouca cultura na área;    

• Os agentes e entidades da saúde não conhecem a realidade de Ferragudo;    

• Os utentes estão mal informados como devem dispor e utilizar os serviços existentes;    

• O centro de saúde é visto como um problema, porque funciona mal (doentes com 

dificuldade de consultas médicas e mal acompanhados), e a sua localização tem acesso 

difícil;   

• A população com maior poder económico recorre a clinicas privadas, essencialmente 

fora da Vila, visto que a oferta local na área da saúde, durante o ano é reduzida.   

 

Para além da população residente temos que ter em consideração os fluxos urbanos, pois 

Ferragudo é uma freguesia com muitas e importantes infraestruturas turísticas (hotéis, 

aparthotéis, apartamentos e vivendas para férias), que essencialmente no verão permitem um 

crescimento significativo da população.   

A saúde no âmbito da visão da ecologia urbana, e conceito da identidade territorial, Ferragudo 

perdeu os seus valores á muito conseguidos, desde o primeiro espaço de saúde conhecido 

“Real Compromisso Marítimo de Ferragudo”, onde os primeiros marítimos se associaram e 

cooperaram no sentido de resolver os seus problemas sociais e de saúde. Embora hoje com o 

desenvolvimento tecnológico, mais e sofisticados equipamentos disponíveis, a imagem geral 

que os utentes têm não é satisfatória na atual paisagem urbana.     

Da análise efetuada sobre a saúde em Ferragudo, verificou-se que, quer em equipamentos 

disponíveis, quer dos meios humanos, existe uma lacuna na área de saúde, lacuna esta que se 

sente mais acentuada no que concerne ao apoio social e cuidados continuados, fatores que 

propiciaram a proposta na execução de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados 

(UCCI). 
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4.2 Justificação do Projeto 

O objetivo do projeto é delinear uma intervenção que mantenha a identidade do local, 

procurando adaptar a função ao espaço. Criam-se dois edifícios que se ligam através de um 

átrio, apresentam uma linguagem contemporânea, de linhas moderadas, com vãos amplos de 

modo a proporcionar aos seus utilizadores amplitude de luz natural. 

No desenvolvimento do projeto analisou-se as particularidades do local de intervenção 

designadamente, a morfologia do solo, topografia e a sua localização junto ao rio com vistas 

mar e serra. 

Um dos pontos de partida deste projeto para o desenvolvimento para uma unidade de saúde, 

foi que o mesmo se localizasse numa zona perto do mar e com vista serra, visto vir a servir 

uma população ligada ao mar e ao campo. A preferência pelo lugar seria um espaço a 

regenerar com facilidade de acessos, neste sentido surgiu a ideia do local onde existiu uma 

antiga fábrica de conservas de peixe. 

 

 

Imagem 17 - Planta geral da antiga fábrica conserveira do “Frito Velho” 
 (http://mmoriasdopassado.blogspot.pt/2011/03/edificios-e-outros.html) – 06/2017 

 

http://mmoriasdopassado.blogspot.pt/2011/03/edificios-e-outros.html
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O conceito da unidade de saúde nasceu após a realização de um trabalho académico na área 

do urbanismo e saúde, em que no decurso das várias investigações sobre a saúde em 

Ferragudo, foram diagnosticadas lacunas na área dos cuidados continuados. 

Pelo que o objetivo é aproveitar o local da ruina de uma antiga fábrica conserveira, adaptando-

o com a execução de uma UCCI. Projeto que poderá auxiliar nas necessidades da população, 

mas com base num quadro jurídico regulamentar. 

A unidade localizar-se-á junto à margem esquerda do Rio Arade, a Norte de Ferragudo, não 

apresentando problemas de estruturação urbana no que respeita às acessibilidades. 

 

Imagem 18 - Ruinas do exterior da fábrica conserveira 
 (http://mmoriasdopassado.blogspot.pt/2011/03/edificios-e-outros.html) – 06/2017 

          

 

 

Imagem 19 - Ruinas do interior da fábrica conserveira 
 (http://mmoriasdopassado.blogspot.pt/2011/03/edificios-e-outros.html) – 06/2017 

http://mmoriasdopassado.blogspot.pt/2011/03/edificios-e-outros.html
http://mmoriasdopassado.blogspot.pt/2011/03/edificios-e-outros.html
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4.3 Memória descritiva 

 

Proposta de intenções para a envolvente da unidade de saúde 

A área de intervenção com referido anteriormente, situa-se entre as localidades do Parchal e 

Ferragudo, em espaço oposto à marina da Praia da Rocha e porto marítimo (ponto de paragem 

das rotas dos cruzeiros) de Portimão. 

Como potencialidade desta área, para a implantação de um projeto com as características 

apresentadas, identifica-se a proximidade aos núcleos urbanos de Portimão e Lagoa.   

Nesta proposta procura-se evocar o espaço que outrora laborou uma fábrica de conservas de 

peixe, bem como garantir a maior área natural possível, sem recorrer à implementação de 

extensas volumetrias. 

A área total da intervenção urbanística é de aproximadamente 15.712,00 m², dividindo-se em 

duas zonas: 

• Parqueamento e zona verde 

• Dois módulos de edificação (1 e 2) interligados através de um átrio, destinados um a 

dormitório e serviços de apoio, e o outro a tratamentos, consultas, serviços de apoio, 

convívio e lazer.  

 
Imagem 20 – Implantação da UCCI 

 (Desenho do autor) 



Unidade de Saúde de cuidados continuados integrados 30 
 

Desenvolvimento do projeto de unidade de saúde 

 

A solução proposta para a realização do presente projeto, foi concebida de modo a poder 
oferecer conforto no seu interior. Os vãos pensados por forma a captarem para o interior de 
cada divisão, a melhor luz natural que o clima da região proporciona. 
As caixilharias, são dotadas de sistemas de ventilação natural, de modo a evitar condensações 
internas. Os espaços interiores (instalações sanitárias) serão todos ventilados de forma natural 
através de condutas de ar para o exterior. As paredes serão em alvenaria de tijolo, com 
isolamento térmico, por forma a garantir não só uma boa capacidade térmica, mas também 
acústica e impermeabilizante. A estrutura resistente será em betão aramado.  

Deverão ainda ser considerados fatores como o conforto acústico, térmico, visual e de 
ambiente interior, como elementos preponderantes para humanização dos cuidados de saúde, 
sobretudo nos aspetos de cor, textura, brilho, reflexão e desenho dos acabamentos e 
equipamentos a utilizar. A conceção arquitetónica otimiza a flexibilidade, de modo a 
responder a futura mudança nos requisitos de cuidados clínicos. O projeto assegura a 
dignidade e a desejável privacidade dos doentes, facilitando a observação dos técnicos de 
saúde. Em ambiente hospitalar, será particularmente cuidada a abolição de barreiras 
arquitetónicas, especialmente nas instalações sanitárias para utilização de doentes.  
Nos acessos e circulações exteriores, serão previstas duas entradas, a principal, que permitirá 
o acesso imediato aos diversos tipos de préstimos e a entrada de serviço, que comtempla o 
acesso automóvel.  

• Edifício 1, com um piso acima da cota de soleira, tem 68,70m de comprimento por 

22,30m de largura, e uma área de implantação de 1 529,78m². Destinado a alojamento 

temporário de doentes em tratamento e recuperação, constituído por: um átrio e 

circulação; posto de enfermagem; sala polivalente; gabinete de atendimento a 

familiares; rouparia; receção; instalações sanitárias para uso geral; 12 quartos de 2 

camas e 8 quartos de 1 cama todos os quartos possuem instalação sanitária privativa. 

O exterior será rebocado com argamassa fina e pintado com base vinílica na 

tonalidade clara. O interior, composto maioritariamente por quartos, com paredes 

revestidas com materiais que satisfaçam as exigências regulamentares de 

comportamento térmico, acústico e de segurança contra incêndios. Materiais que 

deverão ter um acabamento adequado às suas funções, nomeadamente, limpeza, 

conforto tátil e resistência ao desgaste. As instalações sanitárias serão revestidas a 

material cerâmico, por forma a garantir uma boa higienização e resistência ao 

desgaste. Quanto aos pavimentos, o material aplicado será vinílico nos quartos e 

cerâmica nas restantes divisões, pavimentos que deverão garantir as exigências 

regulamentares para o fim a que se destinam. Os tetos têm acabamento que permita 

uma fácil limpeza e evite a formação de fungos. Os vãos de janela, serão em alumínio 

lacado na cor cinza, com vidro duplo e isolamento térmico, garantindo as exigências 
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em tipologias hospitalares. Os vãos de portas, serão resistentes ao fogo de acordo com 

a regulamentação para o efeito, assim como o sentido de abertura adequado às 

funções, e garantindo também as exigências em tipologias hospitalares. 

 

 
Imagem 21 – planta do piso 0 - edifício 1 

(desenho do autor) 
 

As lajes de pavimento e cobertura serão munidas de isolamento térmico do tipo 
granulado de cortiça expandida, através de betonilha de enchimento, com 
acabamentos em pavimentos cerâmicos, vinílicos e epóxi, conforme a funcionalidade. 

A cobertura não visitável será revestida a pavimento cerâmico. O edifício é constituído 

por uma estrutura em betão armado, dispondo de paredes em alvenaria de tijolo com 

isolamento térmico do tipo XPS.  

• Edifício 2, com 2 pisos acima da cota de soleira, com o comprimento de 67,10m e uma 

largura de 19,00m, com uma área de implantação de 1 415,19m². Destinado ao 

tratamento, acompanhamento e recuperação na área dos cuidados continuados. 

• Piso 0, composto por: átrio de entrada com ligação ao módulo 1; corredor de 

circulação; receção; salas de tratamento e consulta; ginásio; sala de fisioterapia; 

terapia ocupacional; sauna; piscina; balneários de apoio; vestiários pessoal; depósito 

de cadáveres; divisão para o guarda; lavandaria; áreas de logística e ambulância; 

escadas de aceso e dois elevadores. 
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Imagem 22 –planta do piso 0 do edifício 2 
(desenho do autor) 

 

 

• Piso 1, composto por: átrio; receção; instalações sanitárias para uso geral e de 
funcionários; corredor de circulação; salas de tratamento e consulta; terapia 
ocupacional; eletroterapia; área de convívio e atividades; sala de refeições; cozinha; 
arrumos; divisão de frio; sala multidisciplinar; gabinete de direção e sala de 
secretariado. 

 

 

Imagem 23 – planta do piso 1 do edifício 2 
(desenho do autor) 
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As paredes interiores deste edifício serão revestidas conforme indicado para o edifício 

de alojamento, a cozinha, vestiários, balneários e zona de frio serão também 

revestidos a material cerâmico, com exceção da sauna e piscina, em que os 

revestimentos terão que possuir características que garantam as exigências funcionais 

e legais para a função. Relativamente aos pavimentos, serão vinílicos nas salas de 

tratamento e consulta, epóxi na área de ambulância, flutuante com revestimento em 

madeira nas áreas administrativas, sala multidisciplinar e zona de convívio, nas 

restantes divisões e zonas de circulação serão em cerâmica. Os tetos dos dois pisos 

serão de acordo com o proposto para o edifício 1, com exceção de corredores de 

circulação, instalações sanitárias para uso geral e de funcionários, salas de consulta e 

tratamento, vestiários pessoal, balneários, sala de refeições, sala multidisciplinar, 

gabinete de direção e serviços administrativos, que será colocado teto falso de gesso 

com acabamento de polipropileno, e implantados pontos de iluminação, cujos 

suportes se destinam a lâmpadas led. Os vãos de janela serão em alumínio lacado na 

cor cinza, com vidro duplo e isolamento térmico, mantendo a mesma estrutura 

arquitetónica em todo o edifício. Os vãos de portas seguirão a estrutura do edifício 1.  

O exterior possui os panos de parede equipados com um sistema de painéis fenólicos, 

em que as suas propriedades são caraterizadas pela sua resistência térmica, resistência 

à ação dos agentes climatéricos, estas propriedades fazem destes painéis uma boa 

solução em fachadas ventiladas, bem como proporciona um aspeto arquitetónico 

invulgar ao edifício. Nas platibandas, levará reboco com argamassa fina e pintado com 

base vinílica na tonalidade clara. 

As lajes de pavimento e cobertura serão munidas de isolamento térmico do tipo 

granulado de cortiça expandida, através de betonilha de enchimento, com 

acabamentos em pavimentos cerâmicos, vinílicos, epóxi e flutuante com revestimento 

em madeira, conforme a funcionalidade. 
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Imagem 24 – Exemplo de pavimento cerâmico a aplicar 

(http://www.customfloorsltd.co.uk/contract-flooring/) – 08/2017 

 

 
Imagem 25 – Exemplo de pavimento Epóxi a aplicar 

(http://pavimartbg.it/pavimentazioni-industriali/verniciature-mapefloor-system-34/) – 08/2017 

 

 

 
Imagem 26 – Exemplo de pavimento flutuante a aplicar 

(https://vintageobras.pt/pavimentos/) – 08/2017 
 

http://www.customfloorsltd.co.uk/contract-flooring/
http://pavimartbg.it/pavimentazioni-industriali/verniciature-mapefloor-system-34/
https://vintageobras.pt/pavimentos/
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Imagem 27 - Exemplo de pavimento vinílico a aplicar 

(http://www.faustodecor.pt/vinilico/) – 08/2017 
 

A cobertura não visitável, além do isolamento térmico, é composta por duas telas 

asfálticas, o acabamento é em pavimento cerâmico, sendo pré instalado sistema para 

futura colocação de painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica. 

 

 

Imagem 28 - Planta da cobertura dos edificios 1 e 2 
(desenho do autor) 

 

 

http://www.faustodecor.pt/vinilico/
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Imagem 29 - Alçado sul 

(desenho do autor) 

 

 

Imagem 30 - Alçado norte 
(desenho do autor) 

 

 
Imagem 31 - Alçado Nascente 

(Desenho do autor) 
 

 

 

Imagem 32 - Alçado Poente 
(Desenho do autor) 
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Imagem 33 - Corte A – A’ 
(Desenho do autor) 

 

 

 

Imagem 34 - Corte B - B  ̓
(Desenho do autor) 

 

 

 

Imagem 35 - Corte C - C  ҆ 
(Desenho do autor) 

 

 

 

Imagem 36 - Corte D – D  ҆ 
(Desenho do autor) 
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Imagem 37 - Corte E – E   ̓
(Desenho do autor) 

 

 

Imagem 38 - Corte F – F  ҆ 
(Desenho do autor) 

 
 

 

Imagem 39 - Corte G – G  ҆ 
(Desenho do autor) 

 

 

Imagem 40 - Corte H – H   ̓
(Desenho do autor) 
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Imagem 41 - Corte I - I' 
(Desenho do autor) 
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Conclusão 
 

No início desta dissertação, manifestou-se o desejo de desenvolver um projeto de uma 

unidade de saúde, no âmbito dos Cuidados Continuados Integrados, com o objetivo de 

apresentar uma resposta a uma carência que se verifica, na região do Algarve e em concreto 

na área da freguesia de Ferragudo, tal como referido. Outro dos objetivos, visa recuperar e 

contribuir para a revitalização de um espaço urbano, em situação de degradação e abandono, 

por forma a dar uma nova imagem do local. Procurando na arquitetura hospitalar proposta 

consequente com a sua utilização, e que se assuma como elemento estruturante. Bem ainda 

da possibilidade da criação de uma nova centralidade, e um ponto de referência na estrutura 

urbana periférica entre Ferragudo e Portimão. 

Da análise a estudos publicados na área da saúde citados na bibliografia, verifica-se também 

da importância do ambiente, localização e disposição do edifício, bem como o tipo de espaços 

e percursos projetados, pois tem grande influência no desempenho dos profissionais de saúde 

no atendimento aos doentes. 

Os edifícios para a finalidade proposta, devem possibilitar o ajusto de novos equipamentos e 

tecnologias.  

Outro fator relevante é o quarto do enfermo, pois é um espaço de permanência, devendo ser 

tranquilo, acolhedor e confortável. 

Pelo que podemos concluir, a importância dos recursos arquitetónicos num processo de uma 

unidade de saúde, de modo a rentabilizar e melhorar meios, nos atributos dos cuidados de 

saúde.  
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