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RESUMO 
Desde o século 19 que a electrotecnia se revelou ser o principal motor do desenvolvimento da 
sociedade. Criou novos produtos que facilitaram a comunicação entre indivíduos, dando-lhes 
acesso à informação à velocidade da luz. Mais recentemente, a electrotecnia começou a penetrar 
no individuo, através de implantes bioelectrónicos. Nesta conversa apresentamos demonstrações 
de alguns dos dispositivos e sistemas raros que são marcos históricos da electrotecnia clássica e 
que revolucionaram a nossa sociedade. Mostra-se, depois, como alguns conceitos clássicos da 
electrotecnia, ajudados por novas tecnologias de micro fabricação, podem originar novos campos 
de investigação e produtos inovadores. Refere-se mais em detalhe alguns trabalhos de 
investigação que originaram: os biossensores monolíticos, as plataformas de diagnóstico médico 
e análise de DNA “Lab on Pocket”, os sensores remotamente alimentados e os implantes bio 
electrónicos que, no futuro, podem melhorar a qualidade de vida do indivíduo. 
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