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Resumo 
Apresenta-se um Sistema de Apoio à Decisão para o Planeamento de Produção desenvolvido para 
uma fábrica que produz bobinas de papel. Descreve-se o problema global e identificam-se os 
principais subproblemas que lhe estão associados e que incluem a Previsão de Encomendas, o 
Planeamento e Escalonamento da Capacidade e a Programação do Corte. A tomada de decisão 
enquadra-se em dois níveis envolvendo, em cada um deles, um Agente de Decisão. Estes agentes têm 
um papel fundamental pois interagem com os algoritmos de resolução dos subproblemas 
incorporando-lhes o seu conhecimento. Por outro lado cooperam entre si influenciando as relações 
hierárquicas entre os diferentes níveis de decisão. A consistência das decisões tomadas no nível 
superior é garantida pela integração de decisões correspondentes ao nível inferior e pela cooperação 
dos agentes. 
É dada uma perspectiva dos modelos e dos procedimentos utilizados na resolução dos vários 
subproblemas. A integração destes procedimentos num ambiente interactivo e de fácil utilização 
disponibiliza ao Agente de Decisão ferramentas altamente especializadas, que lhe permitem 
incorporar o seu conhecimento sem necessitar de dominar os fundamentos matemáticos que estão na 
base do seu desenvolvimento. O sistema funciona localmente partilhando dados com o Sistema de 
Informação da empresa e tem um desenho modular, o que permite a adição de novas funcionalidades. 
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Abstract 
We present a decision support system for production planning (DSSPP) developed for a company that 
produces paper rolls. The global problem is described and the main subproblems in each level are 
identified. These include sales forecast, capacity planning and scheduling and the cutting problem. 

Two levels of decisions are considered with different decision-makers in each one. We discuss the 
intervention of the decision-makers in both levels and the relations between the subproblems. 
We present a perspective of the models and the procedures used to solve the different subproblems. 
All the procedures were integrated in an interactive, and very easy to use, environment. This allows 
the use of high-skill tools by the decision-maker without the need of a complete understanding of the 
mathematical concepts that are in the basis of its development. The DSS works locally, sharing data 
with the company information system and was design in a modular way, allowing the easy addition of 
new modules. 
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