
Resumo 

Para acompanhar e satisfazer a evolução das necessidades de mercado a nível de bens de consumo, 

a industria sofreu algumas modificações, nomeadamente, a nível de produtos e processos. O 

objectivo principal não é produzir em quantidade, mas sim satisfazer o cliente com qualidade, 

variedade e rapidez. Nesta perspectiva a função produção tem um relevo muito especial, sendo o seu 

objectivo satisfazer todos os pedidos na data imposta. Para isso o Sistema de Produção tem que 

processar as ordens relativas às diversas encomendas de uma forma eficiente, sem desperdícios e 

com baixo custo. O planeamento agregado dessas ordens num nível superior e o escalonamento das 

várias operações de cada tarefa em cada centro de trabalho ou máquina num nível inferior podem 

ditar o bom ou mau desempenho da função produção a nível do cumprimento das datas de entrega.  

Nesta dissertação apresenta-se uma metodologia de procura de intervalos de tempo livres para o 

escalonamento de tarefas em sistemas industriais tendo em conta os prazos de entrega. O método 

aqui apresentado é uma parte importante de um Sistema de Apoio à Decisão para escalonamento 

dinâmico e envolve duas fases: a fase de influência directa e a fase de influência inversa. Os 

algoritmos para estas duas fases são apresentados e explicados com alguns exemplos. O método é 

apropriado para lidar com problemas reais que apareçam no âmbito se sistemas de fabrico 

industriais.  

Abstract 

In order to accomplish and satisfy the market needs of goods, industry suffered some changes, 

namely at the level of products and processes. The main goal is not to produce in quantity but to 

satisfy the client giving him the products he wants with quality, variety and promptly. In this 

perspective, the production function has a great deal of importance, the objective is to acomplish all 

the requests meeting the requiered due dates. To achieve this objective all orders arriving at the 

manufacturing system have to be processed efficiently, unwastefully with low cost. The aggregate 

scheduling of orders at the upper level and the real-time scheduling of task operations in each work 

center or machine at the lower level, can be decisive to the good or bad behaviour of the 

manufacturing system in acomplishing due dates.  

In this thesis it is presented a methodology for finding time intervals for scheduling manufacturing 

orders considering deadlines for industrial tasks. This method is an important part of a Decision 

Support System for dynamic scheduling and involves two phases: the forward influence phase and the 

backward influence phase. Algorithms for these phases are presented and explained. The method is 

appropriate to deal with real life problems in industrial Manufacturing Systems.  


