
Resumo 

A Tomada de Decisão é uma constante da vida, em todas as áreas e a todos os níveis da sociedade 

e das organizações.  

A indústria fabrica os mais variados produtos utilizando oficinas com vários centros de trabalho ou 

máquinas, enfrentando diariamente o difícil problema de aceitação de encomendas e coordenação 

das datas de entrega e das operações de fabrico.  

Apesar de toda a evolução tecnológica as indústrias continuam a ser muito "práticas" e "artesanais" 

nos seus sistemas de planeamento e controlo da produção. No caso das PME's portuguesas a 

renitência à mudança é grande, preferindo continuar a lutar contra bastantes dificuldades para 

satisfazer os seus clientes, principalmente em termos do cumprimento dos prazos de entrega.  

Alguns sistemas computacionais de apoio à decisão no planeamento e controlo da produção são 

baseados na Inteligência Artificial e Sistemas Periciais, outros são baseados em modelos de 

simulação, outros ainda são baseados em heurísticas para o despacho das ordens de fabrico nos 

centros de trabalho.  

A necessidade de um sistema computacional que desse apoio ao planeamento das operações de 

fabrico, nomeadamente ao Escalonamento da Produção, e que pudesse ser aplicado com sucesso 

em sistemas de fabrico reais dando apoio em tempo útil, originou a motivação para a realização deste 

trabalho de concepção de um Sistema de Apoio à Decisão Operacional. Este sistema está 

estruturado em três fases: Pré-Escalonamento, Escalonamento Dinâmico e Reescalonamento.  

Este trabalho integra um Sistema de Escalonamento Dinâmico da Produção, que foi melhorado em 

termos de resultados através da introdução de Heurísticas desenvolvidas para ajudar nas situações 

de indecisão, e foi também melhorado em termos de estruturas de dados e eficiência recorrendo a 

técnicas Object-Oriented.  

Na parte inicial desta dissertação falo ainda de conceitos importantes da Gestão Operacional, 

nomeadamente em termos de produto, processo, planeamento, stocks, qualidade e trabalho humano.  

Abstract 

Taking Decisions is constant in Iiving, in everything and at all levels of the society and organizations.  

Industry makes the most diversified products using shop-floors with many work centers or machines 

and face dailly the compIicated problem of accepting orders, coordinating the due dates and the 

manufacturing operations.  



Besides technological evolution, industries are "pragmatic" in their systems for production planning 

and control. Doubtful about changing, industry prefers fighting great difficulties to satisfy their 

customers - mainly accompIishing due dates.  

Some computing systems for decision support in production planning and control are based in Artificial 

Intelligence and Expert Systems, others are based in models of simulation and others too in heuristics 

for dispatching the manufacturing orders at the shop-floor.  

The necessity for a computational system to support planning of manufacturing operations (mainly 

production scheduling), that could be appIied with success within real manufacturing systems, giving 

support in satisfactory time and easy to use, is visible. This brought up the motivation to concept a 

System to Support Operational Decision-Making. This system is structured in three stages: Pre-

Scheduling, Dynamic Scheduling and Rescheduling.  

This work integrates a System for Dynamic Production Scheduling. The system was improved in terms 

of results by introducing Heuristics made to help in situations of indecision, and was improved in terms 

of data structures and efficiency recurring to Object-Oriented techniques.  

In the beginning of this thesis important concepts of the Operational Management are also presented, 

mainly in terms of product, process, planning, stocks, quality and human work.  


