
Resumo  

O aumento da competitividade nos mercados em geral tem vindo a impor um maior número de 

exigências à generalidade das indústrias. Por outro lado, a realidade industrial nacional encontra-se 

desajustada face a uma realidade internacional, tecnológica e organizacionalmente mais evoluída. 

Com a globalização dos mercados impera uma necessidade de mudança, preferencialmente 

adequada ao contexto social que caracteriza o nosso País. O papel das Escolas do Ensino Superior e 

Instituições de Investigação e Desenvolvimento (I&D) em geral é fundamental neste processo de 

modernização.  

Neste contexto e como resultado do esforço de cooperação entre uma das nossas instituições de I&D 

e a Indústria foi desenvolvida no âmbito desta dissertação uma Aplicação Computacional de Auxílio 

ao Escalonamento da Produção (ACAEP). Esta aplicação teve como objectivo principal a resolução 

dum problema de Escalonamento de ordens de fabrico existente na componente industrial da FIRMO 

Papéis e Papelaria, S. A..  

A base desta aplicação foi desenvolvida em Programação Lógica por Restrições. Nesta tese fazemos 

uma introdução a este novo paradigma da programação e demonstramos de que forma ele permite o 

desenvolvimento de modelos flexíveis e métodos de resolução eficientes. Demonstramos também 

que as abordagens tradicionais, nomeadamente as oriundas da Investigação Operacional, são 

desadequadas para a resolução deste problema, quer pela pouca flexibilidade dos seus modelos, 

quer pela rigidez dos seus métodos de resolução. Neste sentido, propomos um novo modelo, mais 

flexível e que pode ser usado para a representação não só deste problema em particular, mas 

também para a classe dos problemas de Sequenciamento de Tarefas em geral.  

Finalmente, defendemos a importância do Problema de Sequenciamento de Tarefas como elemento 

integrante de muitos dos nossos sistemas de produção, quer de forma isolada, quer como sub-

problema de outros de maior dimensão.  

Abstract  

The increase in the world's market competition imposes an ever growing demand on industries in 

general. On the other hand the national industrial reality is unsuitable compared to an international 

reality which is technologically and organizationally more developed. With the globalization of markets 

great changes are taking place, mainly directed to the social context which characterise our country. 

The role of Universities and Research and Development Centres (R&D) is crucial in this modernisation 

process. ln this context, and as a result of a co-operation effort between an R&D institution and an 

industry, it was developed in scope of this dissertation, Computational Application of Assistance to the 

Production Scheduling (ACAEP). The main goal of this application is solving an actual scheduling 



problem in the lndustrial component of FIRMO Papéis e Papelaria S. A.. This application was 

developed using a Constraint Logic Programming System. ln this thesis, we introduce this new 

programming paradigm and we demonstrate how it is possible to develop flexible models and efficient 

resolution methods. We also argue that the traditional approaches, namely those from Operational 

Research are not adequate to the resolution of this problem. Therefore, in this sense, we suggest a 

new and more flexible model which can be used in the representation, not only of this problem, but 

also of all Job Sequencing Problems. Finally, we stand up for the importance of the Job Sequencing 

Problem as an element of our production system, either as an isolated or as a sub-problem of bigger 

ones.  


