
Resumo  

Um dos objectivos do planeamento das ordens de produção fabris é garantir que as 

respectivas encomendas sejam concluídas o mais próximo possível da sua data de entrega. Os 

efeitos de uma situação de produção “atrasada” têm implicações a montante do sistema de 

produção, enquanto que ordens de produção concluídas antecipadamente poderão ser 

prejudiciais se o espaço de armazenamento for uma limitação. A dificuldade do planeamento e 

controlo da produção aumenta à medida que as famílias de produtos aumentam e as suas 

quantidades diminuem.  

Com o projecto de investigação apresentado nesta dissertação, pretendeu-se especificara e 

desenvolver urna ferramenta de apoio à decisão no planeamento de produção de uma 

empresa industrial cujo sistema de produção é orientado integralmente à encomenda.  

O sistema desenvolvido tem como alvo uma organização especializada na concepção de 

mesas de teste de cablagens. A finalidade principal do sistema é, apoiar o processo de 

planeamento de encomendas de forma a optimizar globalmente o processo de produção. Por 

outro lado, pretende-se que seja igualmente uma ferramenta de decisão que permita não 

apenas determinar a data de conclusão da encomenda mas também analisar o impacto de um 

re-escalonamento da produção, detectar estrangulamentos e avaliar o desempenho dos 

recursos no contexto de uma análise do tipo “what-if”  

Começa-se por identificar a organização objecto de estudo e caracterizar alguns dos seus 

processos de negócio.  

Em seguida são explorados alguns conceitos relacionados com metodologia e linguagem 

utilizada na modelação do protótipo. Após o que se apresenta de forma conceptual, a 

especificação de um sistema de apoio à decisão segundo uma perspectiva do modelo 

produtivo da organização.  

É realizado um estudo comparativo entre duas plataformas de desenvolvimento possíveis para 

a realização do SAD.  

Por fim são apresentados aspectos relacionados com a implementação, seguida da 

apresentação da resolução de um caso recorrendo ao protótipo desenvolvido.  

Abstract 

An important goal in schedule production orders through a manufacturing facility is to assure 

that the work is completed as dose as possible to its due date. Work that is late creates 

downstream delays, while early completion can be detrimental if storage space is limited. 



Production planning and control manufacturing is becoming more difficult as family products 

increase and quantity decreases.  

The work presented in this thesis, has been guided by the specification and deveploment of a 

decision support system for orders planning, addressing the requirements of an industrial 

company with a make-to-order environment, in order to produce realistic, satisfactory delivery 

dates.  

The developed information system was addressed to a company specialized in the conception 

of special test tables equipment for automobile components manufacturers, and the main 

purpose of the information system is, to support the orders planning process in order to globally 

optimize the production process. On the other hand, this will allow evaluating the effectiveness 

of the engineering and manufacturing process in terms of resources performance and in terms 

of quality of planning schedule generated. Also, the company will be able to analyze the impact 

of rescheduling the manufacturing planning and to predict the production orders finish date and 

even detect possible bottlenecks in a “what-if “analysis context.  

It is started for describing the company and characterizing some of its businnes processes.  

After that are explored some concepts related to methodology and language used in prototype 

modelling. Thereafter is presented the conceptual specification for the decision support system 

in the perspective of the company production model.  

Finally are presented aspects related to the implementation, followed by the resolution of a case 

through the developed prototype.  


