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Apresentação  e contactos
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Romeu Martins Louro

Formação base em Eng.º Civil

Mestrando em Construção Sustentável da EST do IPCB

Técnico Superior do Serviço de Instalações e Equipamentos da 
ULSCB,E.P.E

Av.Pedro Álvares Cabral s/n, 6000-085 Castelo Branco

Email: rmlouro@ulscb.min-saude.pt

Tel: 272000272 ext. 2475

mailto:rmlouro@ulscb.min-saude.pt


Enquadramento Geográfico da ULSCB, E.P.E.
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Universo das instalações da ULSCB, E.P.E.
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§ Hospital Amato Lusitâno

§ ACES BIS
§ C.S. S. Miguel

§ C.S. S. Tiago

§ C.S. Idanha-a-Nova

§ C.S. Penamacor

§ C.S. Vila Velha de Ródão

§ ACES PIS
§ C.S. Oleiros

§ C.S. Proença-a-Nova

§ C.S. Sertã

§ C.S. Vila de Rei

Respetivas extensões de  Saúde

Respetivas extensões de  Saúde



Como surgiu o controlo das faturas de 
energia na ULSCB?

§ Antes da criação da ULSCB, as faturas de energia eram 

conferidas sem controlo de consumos, pelos centros de 

saúde.

§ Com a criação da ULSCB,EPE em 2010, as faturas de água, 

electricidade, gás, entre outras, foram sujeitas a um processo 

de alteração de titularidade e por consequência natural, o 

Serviço de Instações e Equipamentos da ULS procedeu ao 

controlo das mesmas.
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O primeiro controlo de consumos de 
energia na ULSCB

§ Controlo por folhas de cálculo:
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O primeiro controlo de consumos de 
energia na ULSCB

§ Principais desvantagens:

§ Difícil compreensão dos resultados;

§ Dificuldade em realizar mapas de consumos;

§ Os centros de saúde não visualizavam os resultados;

§ Ficheiro local;

§ Recolha de leituras dos contadores por email e posterior 

introdução no ficheiro.
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Aplicação desenvolvida para controlo 
de consumos
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§ Objetivos:

§ Aproveitar a intranet da ULSCB para colocar uma plataforma 

amigável;

§ Reunir numa plataforma só todas as faturas de energia de todos os 

locais com contratos com entidades fornecedoras de energia;

§ Permitir à gestão de topo a observação e análise dos consumos por 

centros de custo;

§ Permitir aos centros de saúde visualizar os consumos respectivos e 

introduzir as leituras dos contadores via online;

§ Atuar nos locais com consumos desviantes.



Aplicação desenvolvida para controlo 
de consumos
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§ A aplicação foi desenvolvida em linguagem de programação PHP e 

MYSQL.



Funcionamento
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http://leituracontador.ulscb.min-saude.pt

http://leituracontador.ulscb.min-saude.pt/


Funcionamento
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§ Perfis de utilizadores:

§ Administrador – Privilégios totais;

§  Gestor – visualiza todos os locais e relatórios;

§ Utilizador – visualiza os locais e relatórios correspondentes à sua 

àrea de influência;

§ Acesbis - visualiza os locais e relatórios correspondentes à àrea 

de influência do ACES BIS;

§ Acespis - visualiza os locais e relatórios correspondentes à àrea 

de influência do ACES PIS;

http://localhost/leituras/leituras2013-06-07/login.php


Obrigado
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