
Docente do IPVC premiado em conferência internacional sobre sensores em fibra 

óptica 

Paulo Caldas, docente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), recebeu um prémio 

pelo artigo apresentado na conferência trienal European Workshop on Optical Fiber Sensors, 

dedicada aos sensores em fibra óptica e que decorreu pela primeira vez em Portugal, em 

Espinho, no passado mês de Setembro.  

Esta conferência, de padrões elevados, contou com perto de 250 participantes, tendo sido 

apresentados cerca de 150 artigos científicos. Refira-se que mais de 90% dos artigos 

submetidos foram avaliados por 5 revisores e os restantes por 3 revisores.  

Esta conferência está organizada em 4 sessões, a saber, I-sensores mecânicos e físicos, II-

sensores químicos, ambientais e biomédicos; III-electromagnéticos, novos conceitos e 

dispositivos e IV-sensores distribuídos e multiplexagem. Em cada sessão são apresentadas por 

investigadores convidados cerca de 4 comunicações sobre temas relevantes e bastante 

diversificados. A título de exemplo, refira-se a mudança de paradigma na energia, em que a 

produção deixou de estar centralizada e passou a estar distribuída, tal como o consumo, em 

resultado da microgeração.  

Assim sendo, existirá a necessidade de criar redes inteligentes capazes de gerir o tráfego de 

energia. É aqui que os sensores de fibra óptica podem ter um papel relevante fruto das suas 

propriedades intrínsecas: a imunidade electromagnética, o baixo peso e a capacidade de 

monitorização distribuída. Os outros temas apresentados vão desde os sensores em fibra 

polimérica embebidos em material geotêxtil para avaliar possíveis rupturas de diques ou 

deslizamento de terras ou ainda aferir a integridade de estruturas após terramotos, até aos 

dispositivos em fibra óptica para uso em medicina, passando pelas nanotecnologias para 

aplicações biomédicas e ambientais.  

Os restantes artigos aceites pela comissão científica da conferência são apresentados sob a 

forma de poster. Após a “sessão de posters” para a sua visualização e esclarecimento, estes 

são discutidos no seio de grupos de trabalho. Finalmente, o representante de cada grupo de 

trabalho apresenta em plenário os resultados da discussão em que um dos objectivos é 

perceber quais os artigos que suscitaram mais interesse.  

O IPVC esteve representado através de dois docentes, Gaspar Rego e Paulo Caldas, do curso de 

Engenharia Electrónica e Redes de Computadores sendo co-autores de 4 artigos. Os quatro 

trabalhos apresentados: medidor de índice de refracção, cavidades micro-ressonantes, 

estabilidade de sensores a temperaturas elevadas e o medidor de fluxo, resultaram de 

parcerias entre o INESC-Porto e respectivamente, a Universidade de Aveiro, o Instituto de 

Física Aplicada de Florença, a Universidade de Ulyanovsky na Rússia e a empresa de sensores 

em fibra óptica FiberSensing. Um dos tópicos de interesse da conferência foi a dos sensores 

para altas temperaturas com vários trabalhos submetidos tendo o artigo sobre o estudo da 

estabilidade térmica recebido várias citações.  

Na realidade este artigo foi já aceite para publicação numa revista internacional da 

especialidade. No entanto, o grande mérito vai para o artigo sobre o medidor de fluxo que 



recebeu uma classificação elevada por parte dos revisores e captou o interesse por parte dos 

participantes tendo sido premiado como o melhor artigo da sessão sobre sensores físicos e 

mecânicos. Este foi mais um motivo de satisfação para a Unidade de Optoelectrónica e 

Sistemas Electrónicos (UOSE) do INESC-Porto, que recebeu rasgados elogios pela 

extraordinária organização deste evento. 

 

 

Cerimónia de entrega de prémios durante o jantar de gala no Palácio da Bolsa: À esquerda Paulo Caldas (Docente de Física na 

ESTG e Doutorando na FCUP), à direita Vladimiro Miranda (Professor Catedrático da FEUP e Director do INESC-Porto) e ao centro 

José Luís Santos (Professor Catedrático e Subdirector da FCUP e responsável pela organização da conferência). 

Sendo as conferências internacionais ponto de encontro dos maiores especialistas numa 

determinada área, têm vários propósitos como a actualização do conhecimento, a descoberta 

da investigação em outros tópicos emergentes e uma maior percepção da interdisciplinaridade 

entre as diferentes áreas, permitindo a divulgação do trabalho realizado e a partilha de ideias, 

o contacto com expositores e a obtenção de amostras de determinados materiais e ainda o 

estabelecimento de cooperações entre instituições que se complementam. Também é verdade 

que associada às conferências existe uma componente lúdica, a possibilidade de viajar, 

conhecer e conviver. Contudo se pensarmos no tempo de dedicação e das várias privações que 



estão subjacentes à obtenção de resultados dignos de aceitação por parte da comunidade 

científica, essa é apenas uma pequena recompensa.  

 

Jantar de Gala no Palácio da Bolsa: À esquerda Paulo Marques (Professor Auxiliar da FCUP e Coordenador da UOSE), ao centro Luís 
Alberto Ferreira (Fundador da FiberSensing) e à direita Gaspar Rego (Professor Adjunto do IPVC e Investigador Sénior do INESC-
Porto). 

Enquanto coordenador de curso apraz-me registar o crescente empenho por parte dos meus 

colegas e alunos o que levará certamente a uma melhoria da qualidade do ensino ministrado.  

Assim, em pouco tempo o IPVC tornou-se membro do FTTH (Fiber-To-The-Home) Council, tem 

em execução um projecto para aquisição de equipamentos na área das Redes de 

Telecomunicações, um dos seus docentes recebeu prémio para melhor artigo na sessão sobre 

sensores físicos e mecânicos em conferência internacional, alunos finalistas desenvolvem 

projectos com elevado potencial de comercialização, um dos alunos do 2º ano apresentou 

artigo em conferência nacional e outro aluno do 3º ano iniciou trabalho de investigação na 

área das fibras ópticas. Na sequência destas e de outras concretizações e com a perspectiva de 

uma maior divulgação do trabalho do Grupo está a ser equacionada a realização das Primeiras 

Jornadas do curso de Engenharia Electrónica e Redes de Computadores durante o corrente 

ano lectivo. 

 

Gaspar Rego 

Coordenador do Curso de EERC, ESTG-IPVC 

Investigador na UOSE, INESC-Porto 

 

 


