
Resumo  

Esta dissertação aborda o Problema do Sequenciamento de Actividades com Restrições de Recursos 

(Resource Constrained Project Scheduling Problem), uma perspectiva multiobjectivo. Este problema 

consiste em, dado um conjunto interdependente de actividades que podem ser realizadas de um 

entre vários modos, caracterizados por uma duração e um consumo de recursos, determinar quando 

é que cada actividade deve ter início e que modo de processamento deve ser adoptado, por forma a 

optimizar um ou vários objectivos, tendo em conta as relações de precedência e as restrições de 

recursos.  

É feita uma apresentação sucinta dos métodos de resolução encontrados na literatura, quer para 

abordagens exactas, quer não-exactas, podendo-se constatar que abordagens multiobjectivo são 

pouco comuns, provavelmente devido a dificuldade intrínseca do problema (dado a seu carácter 

combinatório). Verifica-se ainda que métodos de resolução baseados em meta-heurísticas são pouco 

frequentes, optando-se normalmente por heurísticas mais tradicionais.  

A abordagern seguida, de certa forma inovadora, passou pela implementação e teste de duas meta-

heurísticas multiobjectivo (Pareto Simulated Annealing e Tabu Search Multiobjectivo), com vista a 

encontrar, de uma forma eficiente, uma boa aproximação do conjunto de soluções não dominadas. 

Desenvolveram-se e compararam-se duas estruturas de vizinhança, tendo sido estudado o seu 

impacto na qualidade das soluções obtidas.  

Foi realizado um estudo computacional para avaliar, em termos absolutos e comparativos, o 

desempenho das duas meta-heurísticas. Os resultados obtidos parecem demonstrar as 

potencialidades deste tipo de procedimento na resolução de problemas combinatórios complexos, 

como é o caso do Problema de Sequenciamento de Actividades com Restrições de Recursos. Parece 

claro também que a utilização de heurísticas aleatorizadas é uma abordagem promissora, em 

particular na forma como trata o carácter multiobjectivo do problema, o que constitui um aspecto de 

grande importância na prática.  

Abstract 

This dissertation presents the Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP), studied 

from a multiobjective point of view. The problem can be started as follows: given a set of interrelated 

activities that can be performed in one of several modes associated with a duration and a resource 

consumption, choose the starting dates and processing modes for the activities, in order to optimise 

one or several objectives, subject to precedence and resource availability constraints.  

A brief literature survey of exact and approximated methods showed that multiobjective approaches 

for this problem are in general avoided. This is likely due to its combinatorial nature that makes this 



problem quite hard to solve, even in the single objective case. Metaheuristic approaches are also rare, 

the usual approaches being based on more traditional heuristics.  

The procedures presented in this dissertation are partially innovative, and involved the implementation 

and evaluation of two multiobjective meta heuristics (Pareto Simulated Annealing and Multiobjective 

Tabu Search), designed to efficiently produce a good approximation of the set of nondominated 

solutions. Two neighbourhood structures have been designed and compared in terms of the quality of 

the resulting problem solutions.  

A computational study has been performed in order to evaluate, in absolute and relative terms, the 

performance of the two metaheuristics. The results show the potential of this type of approach in 

tackling complex combinatorial problems such as the RCPSP. It also seems that randomised 

heuristics are a promising approach to deal with the multiobjectlve flavour of this problem which is an 

important aspect in practical situations.  


