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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 9152323; 9994323 – Investigação Operacional 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 469 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Teresa de Abreu Luís Godinho 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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TOTAIS 
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Autónomo 
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teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125l       30 30                               65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não se aplica. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Com esta Unidade Curricular pretende-se proporcionar uma visão abrangente da Investigação Operacional, incluindo a 
modelação de problemas e sua resolução com recurso a software. É enfatizada a ligação ao meio exterior, favorecendo o 
estudo, resolução e análise de situações reais. Assim, no fim desta Unidade Curricular, pretende-se que o aluno seja capaz de: 
Formular e resolver um problema em PL e de PLI; Saber utilizar software adequado para a resolução de modelos em PL e em 
PLI; Interpretar economicamente a solução óptima obtida; Realizar uma análise de sensibilidade e de pós-optimização. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Programação Linear: 

 - Formulações em Programação Linear (PL); 

 - Propriedades Fundamentais da PL;  

- Métodos de resolução de um programa linear:  

- Método Gráfico;  

- O método do Simplex; 

 - Análise de sensibilidade e pós – otimização. Programação Linear Inteira:  

- Formulações em Programação Linear Inteira (PLI): 

 - O caso particular das variáveis binárias; 

 - Algoritmo de Branch and Bound.  

Utilização do software MPL para a resolução de problemas de PL e de PLI. - Programação em MPL e construção de interface 
com EXCEL. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A Investigação Operacional compreende um conjunto de métodos e de técnicas que permitem analisar de forma sistemática um 
dado problema de interesse e chegar a uma tomada de decisão fundamentada. Esse conjunto de métodos e técnicas podem 
ser agrupados em temas cujo estudo integral não é passível de ser realizado numa única UC, quer pela extensão, quer pela 
complexidade dos mesmos. Assim, optou-se por fazer incidir os conteúdos desta UC sobre os temas da Programação Linear e 
da Programação Linear Inteira, que permitem abordar um número significativo de problemas de relevo no âmbito da Gestão 
(Planeamento de Produção, Sequenciamento de Tarefas, Transportes, Afectação, Cobertura, Partição, entre outros) 
proporcionando ao aluno uma visão geral das potenciais aplicações das matérias estudadas e da importância do uso de 
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metodologia científica no apoio à decisão, dando resposta ao objectivo geral enunciado. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teórico-práticas e de prática laboratorial (utilização de software). 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Numa UC cuja ênfase é colocada nas aplicações é essencial que se resolvam problemas que se aproximem de situações reais. 
Neste contexto, a existência de aulas com utilização de software é imprescindível, pois o número de variáveis associado aquele 
tipo de problema torna inviável a sua resolução manual. Este tipo de aula permite, também, constatar na prática e entender 
melhor os resultados obtidos por análise de sensibilidade e pós-optimização. As aulas teórico-práticas conferem ao aluno as 
competências necessárias ao bom entendimento dos processos de cálculo subjacentes à obtenção da solução e à análise 
crítica dos resultados.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consiste na realização obrigatória de um trabalho de grupo e de um teste escrito individual e presencial 
(frequência). 

 O trabalho consiste na resolução de um caso prático e divide-se em 5 fases, a saber: 

1. Levantamento de dados e definição do problema; 

2. Identificação do método mais adequado à resolução do problema; 

3. Implementação do método seleccionado e realização de testes; 

4. Definição da Interface; 

5. Elaboração de um relatório escrito. 

Conjuntamente com o relatório deverá ser entregue um ficheiro com o suporte informático utilizado. O relatório apresentado 
será sujeito a defesa oral, sendo a classificação atribuída individual, i.e., podem ser atribuídas classificações diferentes a cada 
um dos elementos do grupo. A classificação a atribuir é função do desempenho na defesa oral do trabalho.  A nota mínima 
exigida é de 10/20 valores.   

 A nota mínima exigida na frequência é de 8/20 valores.   

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Valadares Tavares, L., Oliveira, R., Themido, I. et al. 1997. Investigação Operacional. Lisboa: MacGraw-Hill. (Disponível na 
Biblioteca).  

Guéret, C., Prins, C., Sevaux, M. 2002. Applications of optimization with Xpress-MP: Dash Optimization Ltd. (Disponível on-line: 
https://www.researchgate.net/profile/Marc_Sevaux/publication/248591052_Applications_of_optimization_with_Xpress_- 
_MP/links/00463539b191cdd21c000000.pdf). Apontamentos da Unidade Curricular (Disponíveis na página Moodle 
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