
RESUMO 

Nesta dissertação descreve-se o desenvolvimento de um módulo interactivo, integrado num Sistema 

de Apoio à Decisão, para geração de serviços de tripulações em empresas de transportes colectivos 

urbanos. 

O problema específico da geração de serviços de pessoal tripulante é definido e inserido no contexto 

do planeamento e controle dos transportes colectivos urbanos. É apresentada uma breve revisão 

bibliográfica das abordagens que têm sido utilizadas na modelização e resolução do problema e 

relata-se a evolução do seu tratamento computacional. 

Depois de apresentada a filosofia adoptada e definida a estrutura global do módulo, é descrito 

pormenorizadamente o desenvolvimento e implementação do método heurístico das três fases 

utilizado na geração automática dos serviços, sendo dado especial relevo às características 

interactivas do sistema. 

Seguidamente, descreve-se o processo de implementação do sistema no Serviço de Transportes 

Colectivos do Porto e são ilustrados os resultados obtidos. 

Conclui-se com uma apreciação crítica ao trabalho desenvolvido, referindo-se áreas que merecem ser 

exploradas no seu prosseguimento. 

ABSTRACT 

This dissertation describes a man-computer interactive mass transit crew scheduling module which 

was developed as a component of a Decision Support System. 

The problem of crew scheduling is defined and set in the context of the broader process of the 

planning and control of urban transport services. 

Different approaches employed in modelling and solving this type of problem are surveyed and a brief 

historical review of the use of computers in crew scheduling is presented. 

The general philosophy and the structure of the module are then analysed. A crew scheduling 

heuristic based method, described as the 3-phase method, is presented. Particular attention is paid to 

the interactive nature of the approach adopted. 

The actual implementation process at STCP (the Oporto Urban Transport Authority) is described and 

some results are given. 

Finally, a critical overview of the work is presented and future areas of research are identified. 


