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io’2004

O Professor Rui Guimarães do Departamento de Engenharia Mecânica 

e Engenharia Industrial da Universidade do Porto aceitou o convite da 

Comissão Directiva da APDIO para presidir à Comissão Organizadora do 

11º Congresso bienal da APDIO. Da organização farão também parte os 

Professores Teresa Galvão (DEMEGI-FEUP), Ana Camanho (DEMEGI-FEUP), 

José Fernando Oliveira (DEEC-FEUP), Maria Antónia Carravilla (DEEC-FEUP) 

e Rui Alves (FEP). O Professor Joaquim João Júdice do Departamento 

de Matemática da Universidade de Coimbra presidirá à Comissão de 

Programa.



2     Boletim Apdio 38

A Associação para o Desenvolvimento da Investigação Operacional (APDIO) 

tem cerca de 500 membros e promove regularmente várias actividades 

de entre as quais se destacam a organização da sua conferência bi-anual, 

simpósios e conferências internacionais, conforme se pode observar na sua 

página web (http://www.apdio.pt).

A localização dos anteriores congressos bi-anuais da APDIO está distribuída 

do seguinte modo:

O io’2004 terá lugar no Porto de 4 a 7 de Abril de 2004, volvidos vinte anos 

sobre a anterior realização de um congresso da APDIO na Cidade Invicta, 

o segundo, que se realizou nas instalações da Faculdade de Economia do 

Universidade do Porto. Desta vez, o congresso realizar-se-á nas belíssimas 

instalações da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
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Common Optimization INterface for Operations Research (COIN-OR ou, 

simplesmente COIN) é a designação escolhida para uma iniciativa da 

IBM Research destinada a promover a divulgação do código fonte 

de implementações computacionais entre a comunidade cientíca de 

Investigação Operacional. A iniciativa foi anunciada durante o 17º 

International Symposium of Mathematical Programming em Agosto de 2000 

e a sua adesão será analisada na proxima edição do mesmo congresso em 

Agosto de 2003, em Copenhaga, na Dinamarca. 

Enquanto que avanços teóricos são bem documentados e bem validados 

pela comunidade cientíca já o mesmo não se poderá dizer de 

implementações computacionais, cujos resultados numéricos vemos 

rotineiramente publicados como complemento de teoremas, provas e 

algoritmos. Para muitos cientistas de IO, isso constitui um obstáculo ao 

progresso da Investigação Operacional como ciência.

A comunidade cientíca de ciências de computação já tinha sentido 

diculdades semelhantes e por isso lançou a Open Source Initiative (http:/

/www.opensource.org/) - uma empresa sem ns lucrativos que certica 

com o rótulo ‘OSI’ o software disponibilizado pela comunidade cientíca. 

Para o utilizador, ‘OSI certied’ signica que tem acesso ao código fonte, 

pode modicá-lo como entender, mas a sua posterior divulgação está 

restringida por normas legais que, podendo ser de diversos tipos, no 

essencial se destinam a proteger os direitos de autor do software original. 

Aproveitando a experiência adquirida com OSI, a IBM pretendeu alargar a 

iniciativa à comunidade de Investigação Operacional. Para dar o exemplo, a 

COIN-OR

IBM começou por disponibilizar as implementações em 

C++ de alguns dos seus produtos, nomeadamente, 

um algoritmo do tipo branch-and-price para resolução 

de problemas de programação linear inteira mista, 

o algoritmo volumétrico para aproximar a solução 

de problemas lineares de grande dimensão, e um 

algoritmo de optimização não linear sem derivadas. 

O sucesso ou insucesso da iniciativa será naturalmente 

medido pelo número de investigadores que 

pretenderam ter o seu software integralmente 

divulgado no âmbito desta iniciativa. A avaliar pelo 

número de sessões rotuladas de ‘The COIN-OR 

Initiative’ que, desde Novembro de 2001, têm sido 

apresentadas em congressos INFORMS parece-nos 

que a iniciativa está a ter algum exito. O leitor poderá 

encontrar na página web ocial do COIN-OR (http:/

/www.coin-or.org/) e em [1] mais elementos sobre 

esta iniciativa. Existe também um forum de discussão 

que pode subscrever através daquela página web. 

[1] R. Lougee-Heimer et al, “The COIN-OR Initiative: 

Open-source software accelerates operations 

research progress”, OR/MS Today, Outubro de 2001.
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O EURO Summer Institute, ESI XXI, vai realizar-se de 25 de Julho a 7 

de Agosto de 2003 em Neringa, na Lituânia, sob o tema Stochastic and 

Heuristic Methods in Optimization. O ESI  XXI é uma Escola de Verão 

destinada a promover o intercâmbio social e prossional entre jovens 

cientistas europeus de Investigação Operacional que trabalhem em teoria 

de optimização e aplicações.

Todos os participantes são propostos pelas associações nacionais 

de Investigação Operacional liadas no EURO. A APDIO proporá um 

(eventualmente dois) candidato(s) à Comissão de Programa do ESI XXI, a 

quem cabe a selecção nal de cerca de 25 participantes. 

Podem candidatar-se todos os associados da APDIO que não sejam titulares 

do grau de doutor, ou tenham, preferencialmente, obtido aquele grau 

há menos de cinco anos. Ainda, só serão considerados os candidatos 

que nunca tenham participado anteriormente num Euro Summer/Winter 

Institute.

Os custos de estadia no ESI (programa cientíco, alojamento, refeições 

e actividades sociais) serão cobertos pelo EURO e outros patrocinadores. 

A APDIO não irá disponibilizar qualquer apoio nanceiro, pelo que os 

candidatos deverão poder assegurar as despesas de viagem. 

Os candidatos devem submeter o texto de um artigo não publicado que 

pertença às áreas relevantes desta conferência, que estão identicadas 

no site da Escola http://www.mii.lt/ESIXXI, juntamente com um 

curriculum vitae. Um número especial da revista EJOR (European Journal 

Selecção do candidato da APDIO para o ESI XXI

of Operational Research) será preparado com base 

nos artigos apresentados. 

As candidaturas devem ser formalizadas preferencialmente 

por email (apdio@cesur.civil.ist.utl.pt), ou por carta 

(Associação Portuguesa de Investigação Operacional, 

CESUR-IST, Avenida Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa), 

acompanhada de 3 fotocópias do artigo proposto, até 15 

de Março de 2003.

O Júri do concurso será constituído pelo presidente 

da APDIO e por 2 vogais nomeados pela Comissão 

Directiva da APDIO, e das suas decisões não haverá 

lugar a recurso. O Júri reserva-se o direito de não 

seleccionar qualquer candidato.
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Projecto Delfos
Escola de Matemática para Jovens

O Projecto Delfos nasceu da ideia de uma escola dedicada aos estudantes 

do ensino secundário mais interessados pela Matemática e com especial 

aptidão e gosto por essa disciplina. Uma escola que possa vir a funcionar de 

modo informal, afastada das matérias escolares tradicionais, movida pelo 

gosto na resolução de questões complexas, de problemas interessantes 

em que a Matemática é fecunda.

Noutros países, mais desenvolvidos, em que a Matemática foi e é encarada 

como disciplina central e praticada com insistência desde os primeiros anos 

de escolaridade, existem já escolas desse tipo, dedicadas aos alunos com 

maior aptidão para a Matemática, nelas participando docentes dos ensinos 

básico ao superior. Nelas, os alunos são, pelo seu esforço individual e a 

orientação dos professores, levados a desenvolver as suas competências 

até ao limite das suas capacidades naturais.

Com este horizonte em vista, o Projecto Delfos tem, no entanto, funcionado 

em moldes ainda rudimentares, pela exiguidade de meios e colaboradores, 

pela diculdade em atrair jovens no nosso País que tarda em armar-se, 

também, pelo valor dado à aprendizagem.

Tem sido uma actividade por correspondência com estudantes do Ensino 

Secundário. Durante o ano lectivo de 2001/2002, foi difundido um anúncio 

do projecto, juntamente com uma proposta de problemas. Contactaram-se 

escolas que participaram nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática. Desde 

então, os alunos que queiram participar têm sido convidados a remeter 

ao Projecto Delfos resoluções de problemas da matemática elementar 

que de dois em dois meses são colocados no endereço electrónico do 

projecto:http://www.mat.uc.pt/~ajplb/delfos/

As soluções apresentadas são corrigidas, avaliadas, e 

reenviadas aos alunos, juntamente com uma proposta 

de novos exercícios.

O endereço electrónico do projecto contém referências 

bibliográcas sobre temas de matemática elementar 

(algumas delas em formato electrónico), endereços 

de revistas de matemática elementar, bem como 

ligações a páginas de competições internacionais de 

matemática.

A equipa do Projecto Delfos, 

Alexander Kovacec,

Amílcar Branquinho,

Eduardo Marques de Sá,

Departamento de Matemática,

Universidade de Coimbra



6     Boletim Apdio 38

Os sócios da Apdio podem agora consultar e actualizar directamente 

através da página web da Apdio  os seus dados pessoais. Para esse efeito, 

os sócios da APDIO devem seleccionar à esquerda da página principal 

(http://www.apdio.pt) a opção Apdio, e em seguida no topo da página a 

opção Sócios. 

A actualização requer a indicação do número de sócio e de uma 

palavra-chave de acesso, conforme descrição no ofício que acompanha esta 

edição do boletim. Os dados de cada sócio da APDIO estão classicados 

em três grupos: (A) identicação e endereços electrónicos; (B) contactos 

para correspondência postal e telefónica; e, (C) áreas de investigação 

ou interesse. Para cada grupo de dados, o sócio deve indicar se o seu 

conteúdo pode ou não ser divulgado. 

A consulta de Quem é Quem na Apdio passa a ser possível através do 

acesso a uma base de dados que é actualizada directamente por cada 

sócio. Além da listagem alfabética de sócios, é também possível a listagem 

de sócios em função de áreas de investigação ou de trabalho. 

A Comissão Directiva convida os sócios da Apdio a vericarem e a 

actualizarem os seus dados e a tirarem o maior partido da consulta on-line 

de Quem é Quem na Apdio. Estamos também receptivos a quaisquer 

sugestões ou comentários. Contamos com a colaboração de todos para o 

sucesso desta operação. 

Quem é Quem na APDIO 
Consulta e actualização de dados dos sócios da APDIO via internet
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ISPM’2003

Copenhaga   http://www.ismp2003.dk/

O 18º International Symposium on Mathematical Programming de 2003 

terá lugar de 18 a 22 de Agosto de 2003 na Universidade Técnica de 

Copenhaga, na Dinamarca,. Este simpósio, que atrai mais de um milhar de 

investigadores de todas as áreas da programação matemática, é o principal 

evento cientíco da Mathematical Programming Society e tem lugar de 

três em três anos. Na página web do evento pode encontrar-se toda a 

informação, incluindo a lista de oradores das sessões plenárias e semi-

plenárias. Um número especial do periódico Mathematical Programming, 

editado pela Springer-Verlag, será distribuído a todos os participantes. 

A Comissão Organizadora do ISPM’2003 convida-o a participar neste 

evento, propondo uma comunicação individual ou propondo sessões em 

tópicos especiais de interesse geral. Cada sessão consistirá de três 

comunicações. As datas limites são 30 de Abril para registo a preço 

reduzido e 31 de Maio para submissão dos resumos. 

EMO’2003

Faro  http://conferences.ptrede.com/emo03/

O Centro de Sistemas Inteligentes da Universidade do Algarve convida 

todos os interessados a participar na Segunda Conferência Internacional 

de Optimização Multicritério Evolutiva. A EMO 2003 será a segunda 

conferência internacional inteiramente dedicada a este assunto depois 

da EMO 2001, realizada em Zurique, na Suíça. As actas da conferência 

serão publicadas num volume da série Lecture Notes in Computer Science, 

editado pela Springer-Verlag, que estará disponível à data do evento. 

Realizada conjuntamente com a conferência ICONS 2003, a EMO 2003 

apresenta 11 oradores convidados e um esplêndido 

programa social, estando a inscrição nas duas 

conferências prevista em condições vantajosas. 

IEPM’2003

Porto  http://www.iepm.net/

A sexta edição da The International Conference on 

Industrial Engineering and Production Management 

terá lugar de 26 a 28 de Maio de 2003 no Porto, 

no Hotel Ipanema. Trata-se de uma conferência 

internacional bianual reconhecida como um dos 

principais acontecimentos neste campo. A equipa do 

IEPM está a organizar um excitante programa, com 

sessões paralelas nas principais áreas de interesse, 

oradores convidados, exibições e programa social. 

Todos os detalhes sobre os tópicos, objectivos, 

localização, alojamento e inscrições podem ser 

encontrados na página web do evento. Para mais 

informações, contactar Diana Raulier em 

diana.raulier@fucam.ac.be. A data limite para a 

apresentação de resumos foi dia 5 de Janeiro. 

EURO/INFORMS  |  International’2003

Istambul http://www.istanbul2003.org/

O encontro conjunto EURO/INFORMS International 

Meeting 2003 realizar-se-á de 6 a 10 de Julho de 

2003 em Istambul, na Turquia. Determinou-se que 

Agenda

Nesta secção anunciamos todas as reuniões cientícas nacionais com potencial 
interesse para a comunidade de IO e uma selecção das mais relevantes reuniões 
cientícas internacionais. A página web da APDIO (http://www.apdio.pt) mantém 
informação actualizada sobre todas as reuniões cientícas cuja informação seja feita 
chegar ao secretariado da APDIO ou ao editor do Boletim.
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o tema da conferência fosse “Novas Oportunidades para a Investigação 

Operacional” de forma a realçar potenciais direcções de investigação na 

gestão cientíca de complexidade, comportamento dinâmico e incerteza. 

Actualmente, a Investigação Operacional enfrenta importantes desaos 

teóricos e práticos colocados neste período de desenvolvimento sustentado 

do mundo. Por isso, será dada ênfase a “Aplicações Médicas”, “Engenharia 

Financeira” e “Gestão de Crises”. A conferência incluirá sessões plenárias 

e semi-plenárias, tutoriais, ocinas de trabalho, e cerimónias de entrega 

de prémios, bem como - seguindo  o modelo de  outras conferências EURO 

e INFORMS - sessões contribuídas e convidadas em áreas especícas.  A 

data limite para submissão de resumos foi dia 15 de Janeiro e para registo 

a preço reduzido é 15 de Março.

 

SPE’2003

Faro  http://www.ualg.pt/feua/spe2003/

A Sociedade Portuguesa de Estatística, em colaboração com a Faculdade 

de Economia da Universidade do Algarve, vai realizar o seu XI Congresso 

nos dias 24-27 de Setembro de 2003 nas instalações da Universidade do 

Algarve. O Congresso, que se realiza anualmente, é um dos eventos mais 

importantes no domínio da investigação das Probabilidades e Estatística a 

nível nacional. A análise de temáticas de grande actualidade e a presença 

de conceituados oradores tem contribuído decisivamente para consolidar 

o prestígio deste congresso. Os interessados são convidados a submeter 

resumos para comunicação oral (de 15 minutos) ou poster de trabalho de 

investigação. Os resumos não devem exceder uma página A4 e deverão 

ser enviados para feuagri@ualg.pt até dia 15 de Maio. 

NOVUS ‘2003

Porto http://www.fe.up.pt/novus-2003/

A NOVUS ‘2003 Gestão do Desenvolvimento de Novos 

Produtos e Serviços é uma conferência organizada 

pelo Professores A. A. Fernandes e A. J. M. Ferreira 

da Universidade do Porto com os objectivos de 

analisar/discutir Práticas e Ferramentas estruturadas 

de desenvolvimento de novos produtos e serviços 

e incentivar as empresas portuguesas, produtoras 

de bens e serviços, de qualquer que seja o 

sector económico em que se integram, a conhecê-

-las e implementá-las  para que se tornem mais 

competitivas. A conferência terá lugar na Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto de 11 a 12 

de Novembro de 2003. A data limite para submissão 

de resumos é dia 31 de Março.

XXXV SBPO

Natal-RN         http://www.sobrapo.org.br/

O XXXV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional 

realizar-se-á de 4 a 7 de Novembro de 2003 na cidade 

de Natal-RN, uma das mais atraentes cidades do 

Nordeste brasileiro. Para este Simpósio, a SOBRAPO 

está recebendo artigos cientícos, propostas de 

mini-cursos e candidaturas ao Prémio de Iniciação 

Cientíca. A data limite para submissão de resumos 

é dia 31 de Maio e para submissão de posters é dia 

29 de Agosto.
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A Sociedade Espanhola de Investigação Operacional realizará o seu 

vigésimo sétimo congresso de 8 a 11 de Abril de 2003 na Universidade de 

Lleida (Catalunha). A data limite para submissão de trabalhos foi dia 31 de 

Outubro de 2002.

As sociedades belga, francesa e italiana de Investigação Operacional 

anunciaram a criação de uma nova publicação periódica denominada 4OR, 

cujo primeiro volume (dois números) saiu em 2002. A revista é distribuída 

pela editora Springer-Verlag.

A sociedade norte-americana de Investigação Operacional INFORMS 

celebrou 50 anos de existência durante o ano de 2002. O seu boletim 

OR/MS Today de Outubro de 2002 contém entrevistas a antigos presidentes 

da INFORMS e relembra alguns dos marcos da IO. O número 1 do volume 

50 da revista Operations Research, que é editado pela INFORMS,  é um 

número especial onde alguns dos investigadores que mais impulsionaram o 

desenvolvimento da IO falam sobre os desenvolvimentos mais signicativos 

das suas áreas de especialidade.

O número 2 do volume 22 da Revista Investigação Operacional de 

Dezembro 2002 contém os seguintes artigos nas respectivas páginas:

L. Grilo, I. Themido 147

Modelação de vendas de produtos de grande consumo: Uma aplicação ao 

mercado de transformados de papel 

P. Infante, J. Rodrigues Dias 167

Breves

Análise da Importância da Distribuição do Tempo 

de Vida no Período de Inspecção em Controlo 

Estatístico de Qualidade

H. Alvelos, J.A. Sarseld Cabral 181

Assessing the Performance of Control Charts for 

Monitoring Customer Satisfaction Survey Data

P. Borges, L. Sorensen, V. Vidal 199

OR Approaches for Strategy Development and 

Planning: An Introduction

R. Hoto, N. Maculan, M. Arenales, F. Marques      213

Um Novo Procedimento para o Cálculo de Mochilas 

Compartimentadas

J. Valente, R. Alves 235

Estudo de Algumas Variantes do Problema 

Early/Tardy

D. Torres 253

A Remarkable Property of the Dynamic Optimization 

Extremals
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A APDIO elegeu novos corpos directivos, sufragados em 16 de Setembro de 

2002, que tomaram posse em 24 de Outubro de 2002. A sua constituição 

é a seguinte:

Comissão Directiva

Presidente

José Manuel Vasconcelos Valério de Carvalho (DPS, UM)

Vice-Presidentes

António José Batel Anjo (DM, UA) 

João Luis Cardoso Soares (DM, FCTUC) 

José Fernando Oliveira (DEEC, FEUP) 

Nuno Alexandre Baltazar de Sousa Moreira (DECA, IST)

Tesoureiro

Rui Alberto Ferreira dos Santos Alves (FEP) 

Secretário

Maria do Sameiro Faria S. Brandão de Carvalho (DPS, UM)

Conselho de Auditoria

Presidente

Rui Manuel Campos Guimarães (GEIN, FEUP)

Relator

João Agostinho de Oliveira Soares (SAEG, IST)

Secretário

Guilherme Augusto Borges Pereira (DPS, UM)

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

José António Soeiro Ferreira (DEEC, FEUP)

Secretários

Rui Carvalho Oliveira (CESUR, IST)

Paula Alexandra da Costa Amaral (FCT, UNL)
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O Boletim é uma publicação semestral da APDIO com matéria de interesse 

diverso para a comunidade de investigadores e praticantes de Investigação 

Operacional em Portugal. O Boletim divulga notícias que tenham a ver com 

a realização de eventos, celebração de protocolos, etc. que cheguem ao 

conhecimento do editor (João Soares, 239 791 154, apdio@civil.ist.utl.pt) 

e publica artigos propostos por elementos da comunidade de Investigação 

Operacional e pensados para uma audiência generalista.

Todas as contribuições devem ser escritas em Word e enviadas por via 

electrónica para apdio@civil.ist.utl.pt, ao cuidado do Editor. O Boletim 

está particularmente receptivo a artigos que se encaixem numas das 

seguintes rubricas:

Congressos, reuniões cientícas já realizadas

Organizadores fazem um relato do evento realizado. 

A Investigação Operacional que se faz em Portugal

Grupos de investigação a exercer actividade em Portugal falam da 

investigação que fazem, da sua experiência com a Indústria e Serviços, 

dos artigos que publicam, do software que produzem. 

A Investigação Operacional que se ensina em Portugal

Instituições de Ensino Superior têm a oportunidade para divulgar os seus 

cursos e/ou áreas especícas de ensino. Contribuições com ênfase em 

aspectos que destaquem o curso de outros semelhantes no país, boas 

práticas no ensino de temas clássicos de IO e saídas prossionais são 

particularmente bem recebidas.

Contribuições livres

Investigadores e Praticantes de Investigação Opera-

cional escrevem artigos de opinião, falam sobre 

tópicos emergentes em IO, descrevem a experiência 

da participação num congresso internacional, falam 

sobre a organização e composição de unidades de 

investigação conceituadas, etc. etc.

Histórias de sucesso

Casos de implementação ou incorporação de metodo-

logias de Investigação Operacional na Indústria 

ou Serviços. Síntese de histórias de sucesso que 

aparecem em outras publicações de índole prática 

como, por exemplo, Interfaces, OR/MS Today.

Anúncio de Reuniões Cientícas

Anúncio em formato rigído de reuniões cientícas a 

realizar em Portugal. Reuniões cientícas a realizar 

no estrangeiro serão também divulgadas em função 

da sua dimensão ou interesse para a comunidade de IO.

Recensões

Apreciações críticas de livros, artigos clássicos e 

software.

Política Editorial
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Existe um forum electrónico de discussão da APDIO disponibilizado pelo 

CIUC (Centro de Informática da Universidade de Coimbra) e que pode 

ser acedido no endereço http://sagitta.ci.uc.pt/mailman/listinfo.cgi/

apdio. O forum pretende constituir um livre e fácil veículo de comunicação 

entre todos os interessados nas diversas vertentes da Investigação 

Operacional (teoria e metodologia, aplicações práticas, desenvolvimento 

de software, ensino, etc.). O forum é uma lista aberta de subscrição livre 

e não moderada, sendo a difusão de mensagens reservada apenas aos 

membros da lista.

A APDIO dispõe de um secretariado permanente que funciona diariamente 

entre as 10h e as 14h, através do qual pode solicitar mais informações 

sobre a APDIO. Para o efeito, contacte Maria da Glória Valle através do 

telefone 218 407 455 ou através do email apdio@civil.ist.utl.pt, ou 

através de correio normal em APDIO - CESUR - IST - Av. Rovisco Pais, 

1000 Lisboa. A página web da APDIO é http://www.apdio.pt/.



Se possuir qualquer informação que pense ser útil

ou relevante para a comunidade APDIO e a desejar 

publicar no Boletim da APDIO, contacte: 

Editor: João Soares

CESUR - Instituto Superior Técnico 
Av. Rovisco Pais, 1049 - 001 Lisboa

Email: apdio@civil.ist.utl.pt

Url: http://www.apdio.pt




