
 



CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL 

MANUTENÇÃO E CONTROLO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS 

 
Perfil Profissional: 

O Técnico Superior Profissional em Manutenção e Controlo de Equipamentos 
Biomédicos é capaz de projetar e ensaiar circuitos, planificar, orçamentar,     
inspecionar, supervisionar/coordenar e realizar atividades de instalação,       
manutenção e reparação de equipamentos biomédicos, bem como de sistemas 
pluritecnológicos associados.  

O Técnico Superior Profissional em Manutenção e Controlo de Equipamentos 
Biomédicos, no final da sua formação, deverá ser capaz de:  

a) Realizar planos de instalação e de manutenção de equipamentos e sistemas 

biomédicos;  

b) Utilizar e calibrar equipamentos de medida e de teste;  

c) Instalar, reparar e manter equipamentos e sistemas biomédicos;  

d) Implementar protótipos de instrumentação biomédica para aquisição, registo 

e monitorização de sinais biomédicos;  

e) Projetar sistemas de controlo para equipamentos automatizados;  

f) Orçamentar os custos de aquisição, manutenção e reparação de               

equipamentos biomédicos;  

g) Gerir e supervisionar de forma integrada equipas e equipamentos;  

h) Inspecionar e coordenar atividades de instalação, manutenção e            

reparação de equipamentos biomédicos.  

Curso reconhecido e publicado em Diário da República , 2ª série, nº 18, 27 de janeiro de 2016 

 
 
 
 
 
Duração:   2 Anos   -   4 Semestres 
  
  
 

Nível de qualificação: 

Confere diploma de técnico    
superior profissional -  
qualificação de nível 5 do Quadro 
Nacional de Qualificações. 
 
 
 

Saídas Profissionais: 

O Técnico Superior Profissional 
em Manutenção e Controlo de 
Equipamentos Biomédicos possui 
um leque de alternativas        
diversificadas, relativamente ao 
exercício de funções,               
nomeadamente:   

centros de  saúde, clínicas e     
policlínicas, hospitais, unidades 
de diagnóstico, empresas ligadas 
aos       equipamentos médicos, 
tanto na área da distribuição 
como de acompanhamento    
técnico e unidades de             
investigação       biomédica. 

120 

ECTS 

 



Bolsas de Estudo: 

Os alunos de um Curso Técnico Superior Profissional podem candidatar-se às  Bolsas de Estudo DGES, nos termos da    
legislação em vigor. 

A CESPU tem um serviço, SIASE (Serviço de Integração e Ação Social Escolar) que apoia todos os seus estudantes que se 
candidatam ou pretendam candidatar-se à bolsa de estudo da Direção Geral do Ensino Superior. Este serviço está         
disponível para esclarecer todos os procedimentos e todas as dúvidas que possam existir inerentes a este concurso, bem 
como realiza todo o acompanhamento até o aluno obter o resultado final. 

A CESPU recomenda a todos os estudantes que submetam a sua candidatura à bolsa de estudo da DGES. Ao serem       
bolseiros, além de receberem o valor que lhes é atribuído, podem ainda beneficiar de um subsídio de alojamento. De igual 
modo, para quem utiliza os transportes públicos tem direito a 60% de desconto no passe de transporte.  

Podem candidatar-se ao acesso ao Curso Técnico Superior Profissional em Manutenção e Controlo de Equipamentos     
Biomédicos:  

1. Acesso sem a realização da prova de Física e Química na ESSVS:  

a) Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente;  

b) Estudantes que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas e destinadas a avaliar a capacidade para 
a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos;  

c) Titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau 
de ensino superior, que pretendam a sua requalificação profissional, que comprovem aproveitamento na(s) disciplina(s) de 
Física e Química.  

2. Acesso com realização de prova de Física e Química na ESSVS: 

Estudantes que, tendo tido aprovação em todas as disciplinas dos 10º e 11º anos de um curso de ensino secundário, 
ou de habilitação legalmente equivalente, e não tendo concluído o ensino secundário, terão de realizar uma prova de 
avaliação de capacidade a realizar na ESSVS nas áreas de Física e Química. 

Mais informação em:  http://www.cespu.pt/ensino/ingresso/oferta-educativa/detalhes-do-programa-de-estudos/?course=VSMCE#program-info 

Acesso: 

OFERTA FORMATIVA 

Ciclos de estudos de licenciatura da própria instituição de ensino superior a que os titulares do curso técnico superior 
profissional se podem candidatar com dispensa da prova de ingresso. 

LICENCIATURAS, 1º ciclo: 
 ENFERMAGEM 
FISIOTERAPIA 
HIGIENE ORAL 
PRÓTESE DENTÁRIA 

LICENCIATURAS, 1º ciclo: 
 CIÊNCIAS BIOMÉDICAS LABORATORIAIS 
ENFERMAGEM 
FISIOTERAPIA 
FISIOLOGIA CLÍNICA 
PODOLOGIA 
RADIOLOGIA 

Ciclos de estudos de licenciatura da própria instituição de ensino superior a que os titulares do curso técnico superior   
profissional se podem candidatar com obrigatoriedade de realização da prova de ingresso. 

MESTRADOS INTEGRADOS 
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
MEDICINA DENTÁRIA 

LICENCIATURAS, 1º ciclo: 
 BIOQUÍMICA 
CÊNCIAS BIOMÉDICAS   
CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 
CIÊNCIAS LABORATORIAIS FORENSES 
PSICOLOGIA 

http://www.cespu.pt/ensino/ingresso/oferta-educativa/detalhes-do-programa-de-estudos/?course=VSMCE#program-info


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                        

                              

 

                               

                            


