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O ensino da Engenharia Biomédica apre-

senta, assim, desafios muito particulares 

no sentido em que é fundamental forne-

cer uma sólida formação no domínio das 

Engenharias mais tradicionais, como ele-

trotécnica, mecânica e química, bem como 

informática e ciência dos materiais, com os 

conhecimentos indispensáveis em biolo-

gia e ciências da saúde [1]. Existem várias 

outras áreas de formação próximas, mas 

distintas, da Engenharia Biomédica, como 

a Engenharia Biológica, a Bioengenharia e 

a Biotecnologia, que não irão ser tratadas 

nesta breve análise à formação fornecida 

pelas instituições de Ensino Superior em 

Portugal. 

O ensino desta especialidade da Enge-

nharia teve o seu início em Portugal em 

2011 no Instituto Superior Técnico (IST) e 

atualmente existem formações de primei-

ro ciclo (mais frequente nos Politécnicos) 

e Mestrados Integrados (mais comum nas 

Universidades) em diferentes instituições. 

O primeiro ciclo, de três anos (correspon-

dentes a 180 unidades do European Credit 

Transfer and Accumulation System - ECTS), 

dá formação geral nas Ciências Básicas (Fí-

sica, Matemática e Química) e nas Ciências 

da Saúde e Biologia, bem como em algumas 

competências mais específicas da Engenha-

ria (como programação, eletrónica ou bio-

materiais). Os detalhes da implementação 

e a comparação dos diferentes planos de 

estudos será realizada na segunda parte 

deste artigo, mas importa por agora salien-

tar que nas diferentes instituições não exis-

tem, geralmente, Departamentos de Enge-

nharia Biomédica e que os cursos são assim 

coordenados a partir de áreas afins (como 

Física, Eng. Eletrotécnica, Química, etc.; o 

Departamento de Bioengenharia do IST foi 

fundado apenas em 2011). Estas diferentes 

responsabilidades pela gestão dos cursos 

acabam por se refletir no plano de estudos 

implementado. Os percursos formativos 

espelham, como seria de esperar, as com-

petências existentes na instituição, onde os 

diferentes ramos e disciplinas de especiali-

zação disponibilizados estão normalmente 

relacionados com as unidades de investi-

gação existentes e com os outros cursos de 

Engenharia oferecidos pela instituição. Por 

exemplo, na Universidade de Coimbra (UC) 

não existe uma especialização em Engenha-
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ria Clínica, comum em outras Escolas, mas 

existe em Neurociências, fruto da impor-

tância e dimensão do seu Centro de Neuro-

ciências e Biologia Celular. 

Após a sua formação, um Engenheiro Bio-

médico tem à sua disposição um grande 

número de campos de ação e variedade de 

carreiras profissionais, que dependem mui-

to da sua especialização, e que continuam 

a ser ampliadas de ano para ano. Estas vão 

desde a Instrumentação, Sensores, Proces-

samento de BioSinais até aos Biomateriais, 

Biomecânica, Robótica e Reabilitação, pas-

sando pelas Tecnologias da Informação, 

Telemedicina, Processamento de Imagem, 

Engenharia de Tecidos, Radiação ou Neuro-

ciências. Sendo, em geral, uma formação de 

largo espetro, permite ao seu profissional 

trabalhar em domínios muito variados, re-

lacionados com a aplicação da Engenharia e 

da tecnologia à Saúde e às Ciências da Vida. 

Esta não é ainda uma especialidade de ati-

vidade regulamentada, apesar das cada vez 

mais frequentes questões éticas e de segu-

rança dos pacientes que se colocam. Ainda 

não existe o Colégio de Engenharia Biomé-

dica na Ordem dos Engenheiros, mesmo 

sendo esta um dos campos mais dinâmicos 

da Engenharia (para tal será necessária uma 

revisão dos seus estatutos), e por enquanto 

um Engenheiro Biomédico pode apenas ins-

crever-se numa área afim à sua especializa-

ção (Eng. Química, Eng. Eletrotécnica, etc.).

Caracterização da Formação em 

Engenharia Biomédica

Nesta secção é feita uma caracterização dos 

ciclos de estudo de Engenharia Biomédica 

sob diferentes perspetivas [2] [3]. Tendo 

por base dados disponibilizados por fontes 

oficiais, é feita uma apresentação de quais 

as instituições que têm no seu leque forma-

tivo a Engenharia Biomédica. Depois de uma 

visão geral sobre a evolução cronológica, é 

feita uma análise sobre a evolução da oferta 

e da procura, bem como uma caracterização 

do perfil típico de um aluno de Engenharia 

Biomédica. Seguidamente é feita uma aná-

lise dos programas curriculares dos ciclos 

de estudo que estão atualmente em fun-

cionamento, concluindo a secção com um 

levantamento da empregabilidade, tendo 

por base dados do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (IEFP). 

Ciclos de Estudo em Engenharia 

Biomédica – ano letivo 2019/2010

Segundo os dados disponibilizados pela 

Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES), 

no que diz respeito à oferta formativa em 

Engenharia Biomédica para o ano letivo 

2019/2020, há sete instituições a fornecer 

Mestrado Integrado (1º e 2ºciclos, 5 anos) 

e cinco com oferta ao nível da Licenciatura 

(1ºciclo, 3 anos). A Figura 1 mostra a distri-

buição geográfica desta oferta formativa. 

Engenharia Biomédica – Cronologia

A Figura 2 apresenta a evolução cronológi-

ca do aparecimento dos ciclos de estudo de 

Engenharia Biomédica. O Instituto Superior 

Técnico (IST) foi a primeira instituição, em 

2001/2002, a disponibilizar esta oferta for-

mativa a nível nacional. À data, o IST perten-

cia à Universidade Técnica de Lisboa, que en-

tretanto, através de um processo de fusão, 

passou a integrar a Universidade de Lisboa 

(UL). No ano letivo seguinte, seguiram-se-

-lhe a Universidade de Coimbra (UC), a Uni-

versidade Nova de Lisboa (UNL) e a Univer-

sidade do Minho (UM). Entre os anos letivos 

2006/2007 e 2008/2009, seis novas insti-

tuições passaram também a contar com esta 

oferta formativa, sendo que duas dessas 

(Instituto Politécnico de Setúbal – IPS e Ins-

tituto Politécnico de Castelo Branco – IPCB) 

entretanto deixaram de oferecer estes ciclos 

de estudo. Desde 2013/2014, quatro novas 

instituições (duas delas de cariz privado) jun-

taram-se ao leque de instituições a oferecer 

Engenharia Biomédica, uma das quais no ano 

letivo transato (2018/2019).

Figura 1 Ciclos de estudo dos sub-sistemas de ensino universitário/politécnico público/privado com a designação de 

“Engenharia Biomédica”. Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior (www.dges.gov.pt), junho de 2019.

Figura 2 Cronologia da oferta formativa em Engenharia Biomédica.
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Evolução da Oferta

Desde o ano letivo 2001/2002 até à data 

atual, podem ser observados (Figura 3) 

vários momentos distintos na evolução da 

oferta. Após a criação dos primeiros cursos 

nos anos letivos 2001/2002 e 2002/2003, 

a oferta estabilizou em cerca de 180 vagas, 

com um crescimento muito moderado. En-

tre os anos 2006/2007 e 2008/2009, o 

aparecimento de um número significativo 

de novos cursos provocou uma explosão da 

oferta para ligeiramente acima de 500 va-

gas. Seguiu-se uma redução e estabilização 

da oferta para as 500 vagas atualmente dis-

poníveis. Estas variações podem ser mais 

bem compreendidas quando se observa  

a procura.

Caracterização dos Alunos

O gráfico da Figura 5 mostra as classifica-

ções médias do último aluno colocado, em 

cada ano letivo, tendo em conta as insti-

tuições com esta oferta formativa à data. 

Estes dados demonstram, claramente, que 

esta formação é procurada por alunos com 

capacidades académicas elevadas. O valor 

mais baixo coincide com a fase de maior 

desajuste entre a oferta e a procura. Des-

de então o reajuste da oferta/procura tem 

permitido recuperar o valor deste indicador 

para valores próximos dos observados nos 

anos iniciais, com tendência crescente. Isto 

demonstra, de forma inequívoca, a atrativi-

dade do curso e as excelentes capacidades 

dos seus alunos.

Paralelamente, pode ser observada, na 

Figura 6, uma assimetria na distribuição 

por género, com uma maior prevalência de 

alunos do género feminino. Esta estatística 

está em linha com aquilo que nos é trans-

mitido pelas estatísticas: os alunos do sexo 

feminino têm, em média, melhores classifi-

cações. Desta forma, sendo a classificação 

Figura 3 Evolução da oferta formativa em número de vagas abertas. Figura 4 Colocações em Engenharia Biomédica na 1ª fase de acesso ao ensino superior.

Evolução da Procura (Colocações ‑ 1ª fase)

A evolução da procura acompanha a ofer-

ta até ao ano letivo 2010/2011. Os dados 

apresentados na Figura 4 evidenciam uma 

redução da procura (coincidente com os 

anos da crise) entre 2011/12 e 2014/15. 

De forma reativa, verificou-se um reajuste 

da oferta, o que se manifestou na redução 

do número de vagas e o encerramento de 

alguns cursos (IPS e IPCB), resultando na 

adequação da oferta à procura no ano letivo 

2015/16. Desde então, a procura tem acom-

panhado a oferta disponível, mantendo-se a 

previsão de uma tendência estável em cerca 

de 500 vagas. Pode concluir-se, pela análise 

destes gráficos (apresentados nas Figuras 3 

e 4) que a procura e oferta estão, atualmen-

te, corretamente balanceadas.

Figura 5 Caracterização dos Alunos: média do último aluno colocado (1ªFase). Fonte: DGES.

Figura 6 Distribuição por género do número de estu-

dantes. Fonte: Inquérito RAIDES. Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência.
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de acesso elevada, mesmo com uma pro-

cura simétrica, irá resultar na admissão de 

um número maior de estudantes do sexo 

feminino.

Análise Curricular

Sendo a Engenharia Biomédica focada na 

aplicação das técnicas da Engenharia ao 

domínio da Biomedicina, este é um curso 

transversal a diversos campos. Essa diver-

sidade manifesta-se no grande número de 

áreas relevantes, tais como Eletrotecnia, 

Informática, Mecânica, Química, entre ou-

tras. Isto explica por que é que podem ser 

observados diferentes perfis de formação, 

com maior ou menor ênfase em cada uma 

destas áreas. Desta forma foi realizada uma 

análise das várias ofertas disponíveis, de 

forma a melhor caracterizar essa oferta e 

identificar os diferentes perfis e variações 

existentes.

Licenciatura

Nesta secção podem ser observados os 

resultados da análise curricular das Licen-

ciaturas (Figura 7). De uma forma geral, 

todos os cursos analisados apresentam 

uma formação forte em Ciências de Base 

(Matemática e Física). No entanto, confor-

me salientado, existem diferentes perfis de 

formação que resultam do enfâse diferen-

ciado em várias vertentes de engenharia. 

Pode observar-se, por exemplo, uma forte 

propensão para a vertente de eletrotecnia 

no curso lecionado no Instituto Superior 

de Engenharia de Coimbra (ISEC), o que se 

coaduna e é expectável atendendo à desig-

nação desse curso: Engenharia Biomédia – 

Ramo de Bioeletrónica. 

A formação dos cursos do Instituto Superior 

de Engenharia de Lisboa (ISEL) e da Uni-

versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) abraça as àreas de Engenharia Quí-

mica, Mecânica e Eletrotécnica, enquanto 

que os cursos do Instituto Superior de Enge-

nharia do Porto (ISEP) e do ISEC dão maior 

preponderância à vertente de Eletrónica, em 

detrimento de Química e, no caso do ISEC, 

Mecânica. Verifica-se que as áreas de Infor-

mática e Gestão têm uma expressão residual.

Mestrado Integrado (1ºciclo)

De forma análoga à análise apresentada no 

capítulo anterior, neste capítulo podem ser 

observados os resultados da análise curri-

cular do primeiro ciclo dos Mestrados Inte-

grados (Figura 8).

Tal como no caso das Licenciaturas, podem 

ser observados diferentes perfis associa-

dos a uma formação base sólida em ciências 

fundamentais (Matemática e Física). Os 

cursos da Universidade de Lisboa – Facul-

dade de Ciências (UL) e da Universidade de 

Aveiro (UA) têm perfis semelhantes, com 

maior pendor para área de eletrónica. Os 

Figura 7 Distribuição da carga curricular, por várias áreas do conhecimento, em Licen-

ciaturas de Engenharia Biomédica.

Figura 8 Distribuição da carga curricular, por várias áreas do conhecimento, no  

1º ciclo de Mestrados Integrados de Engenharia Biomédica.
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cursos da UNL e da UC também aparentam 

ter uma distribuição de conteúdos relativa-

mente similar entre si. Por fim, tanto o IST 

como a UM cobrem os três domínios de 

Química, Mecânica e Eletrotecnia, sendo 

o curso da UM mais expressivo na compo-

nente de Gestão e o do IST mais na área  

de CSB.

Não são apresentados resultados para o 

segundo ciclo, dado que se verificou existir 

uma grande variabilidade, causada pela ado-

ção generalizada de unidades curriculares 

opcionais. Este modelo de funcionamento 

é ajustado a cursos com caráter interdisci-

plinar, como é o caso da Engenharia Biomé-

dica, dado que permite aos alunos alargar e 

diversificar transversalmente as competên-

cias adquiridas no primeiro ciclo, ou então 

aprofundar verticalmente as competências 

numa área mais especifica. No entanto, esta 

abordagem dá origem a percursos diferen-

ciados para alunos da mesma instituição, o 

que impossibilita a identificação de um perfil 

comum de formação.

Empregabilidade

A Figura 9 mostra que o nível de emprega-

bilidade dos formados em Engenharia Bio-

médica é elevado, mesmo sendo esta uma 

área relativamente recente. O número de 

diplomados que, anualmente, ingressam no 

mercado de trabalho é significativo. 

Discussão e Perspetivas Futuras

Como foi salientado logo na introdução, 

a formação de um Engenheiro Biomédico 

apresenta desafios especiais, começando 

logo por conseguir encaixar tantas áreas 

do conhecimento (das diferentes Engenha-

rias e das Ciências da Saúde), com o nível 

adequado de profundidade, no espartilho 

de um plano de estudos com um núme-

ro naturalmente limitado de ECTS. Uma 

questão relacionada com a anterior é qual 

o nível de especialização que deve obter 

um Engenheiro Biomédico, se a sua forma-

ção deverá ser mais transversal e alargada 

ou mais vertical e focada. Sendo esta uma 

especialidade da Engenharia extremamen-

te dinâmica, em que especialidades e cam-

Engenharia de Tecidos, Biomecânica Ce-

lular e Molecular, Engenharia Genética ou 

Biologia Sintética, em que a formação não 

acompanha de perto este desenvolvimento. 

Na realidade, o ritmo de produção de novos 

conhecimentos e de novas tecnologias apli-

cadas ao campo da Saúde é superior à ve-

locidade de reformulação dos cursos e dos 

seus conteúdos, um processo burocrático e 

muito regulamentado. Para tentar melhorar 

esta falha, seria desejável um maior nível 

de cooperação entre as diferentes institui-

ções de Ensino Superior, de forma a haver 

uma maior especialização e diversidade na 

oferta. Na realidade, não faz muito sentido 

ofertas semelhantes em todas as institui-

ções, cobrindo as áreas mais comuns de 

especialização em Engenharia Biomédica (já 

que o tronco comum que constitui o primei-

ro ciclo deve ser, para uma formação básica 

de largo espetro, análogo), e não haver nada 

em domínios mais emergentes. Com esta 

situação corre-se o risco de fuga de estu-

dantes para instituições estrangeiras antes 

de completarem a sua formação, com todo 

o prejuízo que isso acarreta para o País. 

Faria, assim, sentido estabelecer uma rede 

de Ensino a nível nacional, com uma ofer-

ta racional e coordenada na formação em 

Engenharia Biomédica, podendo servir de 

exemplo para outras áreas do conhecimen-

to. Ao nível do segundo ciclo poderia haver 

um aprofundamento vertical dos cursos, re-

fletindo as competências e capacidades de 

investigação existentes em cada instituição 

e cobrindo as necessidades de formação nas 

diferentes especialidades. 

Em Portugal existe já um nicho de indústrias 

na área Biomédica, com grande potencial de 

crescimento, diversificação e internaciona-

lização. Sendo a Saúde um dos domínios de 

mais forte crescimento ao nível do investi-

mento e da despesa pública, é fundamental 

estarmos preparados para atrair e aplicar 

investimentos neste domínio. Naturalmen-

te, a tecnologia não irá conseguir resolver 

todos os problemas que são e continuarão a 

ser colocados neste campo, mas poderá dar 

uma contribuição muito importante para a 

sua resolução ou minimização. Com cerca 

de dois mil formados nesta especialidade, 

Portugal possui recursos humanos muito 

qualificados em Engenharia Biomédica e de-

verá ter uma estratégia nacional, diretamen-

pos de aplicação estão continuamente a 

ser criadas, deve-se evitar o risco da sobre 

especialização prematura para que o pro-

fissional da Engenharia Biomédica consiga 

acompanhar os constantes desenvolvimen-

tos nesta área. Assim, a formação deve ser o 

mais abrangente possível, de largo espetro, 

no primeiro ciclo, e a especialização, a ser 

fornecida, deverá sê-lo no segundo ciclo, 

e mesmo esta não deve ser demasiado fo-

cada. Atualmente, o segundo ciclo pode ter 

dois figurinos. No primeiro a formação é 

aberta, sem ramos de especialização explí-

citos, constituída essencialmente por disci-

plinas de opção a escolher pelos alunos. No 

segundo caso existem ramos, compostos 

por um grupo de disciplinas obrigatórias e 

outras opcionais. O terceiro ciclo, o douto-

ramento em Engenharia Biomédica, está 

disponível em algumas instituições e permi-

te uma formação ainda mais especializada e 

geralmente dirigida para a investigação.

Neste domínio da Engenharia também deve 

existir formação ao longo da vida, com a 

oferta de cursos curtos em domínios emer-

gentes da Biomedicina, permitindo uma 

atualização dos conhecimentos e das capa-

cidades à medida das necessidades e da pro-

cura, eventualmente com recurso a cursos 

online. Algumas empresas já cobrem esta 

dificuldade fazendo a formação dos seus co-

laboradores nas áreas mais focadas de que 

têm necessidade imediata. 

Claramente, a Engenharia Biomédica é um 

domínio muito dinâmico, em que as capa-

cidades desenvolvidas são essenciais, mas 

em que o conhecimento se torna rapida-

mente obsoleto (com um tempo de vida útil 

curto), e existem áreas emergentes, como 

Figura 9 Percentagem de recém-diplomados em Enge-

nharia Biomédica que estão registados, em 2017, no 

IEFP. Fonte: [3] [4].
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te ligada à estratégia europeia, em relação à formação neste 

domínio da Engenharia. Esta visão e organização é importante 

para o nosso desenvolvimento e competitividade, para atrair 

investimento e para melhorar a nossa oferta de produtos e 

serviços na área da Saúde, desde os hospitais e clínicas à mo-

nitorização individual.

Conclusões

A Engenharia Biomédica é, claramente, uma especialidade do 

presente e do futuro, e após quase 20 anos é um campo de for-

mação consolidado em Portugal, que continua a atrair alguns 

dos melhores estudantes de Engenharia. Os planos de estudo 

implementados nas diferentes instituições de ensino superior 

são variados e dependem em larga medida das competências 

locais. O campo de atuação do Engenheiro Biomédico é vas-

to, e continua a crescer, e novas especialidades vão surgindo, 

fruto do desenvolvimento dos conhecimentos e da tecnologia 

no domínio da Saúde. O Ensino da Engenharia Biomédica tem, 

assim, de ser dinâmico e de acompanhar a procura, sendo de-

sejável uma estratégia nacional bem enquadrada com as prio-

ridades europeias nesta especialidade. Os profissionais da En-

genharia Biomédica têm os conhecimentos e as capacidades 

para ajudar a resolver os novos desafios colocados no campo 

da Saúde e contribuir para a melhoria e otimização dos cuida-

dos de Saúde a todos os níveis. 
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