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1. Introdução 
 
 
 
As Olimpíadas Nacionais de Informática são um concurso de âmbito nacional, promovido e 
organizado pela APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação, em colaboração com o Departamento de Informática da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e nesta edição de 2006 com a colaboração 
do Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto, destinado aos jovens que frequentam o ensino secundário ou o ensino básico em 
todo o território nacional, constituído por uma prova nacional realizada em duas fases. 
 
As Olimpíadas Nacionais de Informática têm como objectivo promover o gosto pela 
programação e pelas tecnologias de informação entre os jovens, constituir um ponto de 
encontro de âmbito nacional para professores e alunos interessados nestes temas e servir 
para seleccionar uma equipa para representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de 
Informática. 
 
Nas Olimpíadas Nacionais de Informática, através da resolução de problemas de 
programação, os concorrentes podem aplicar os seus conhecimentos de Informática e de 
Programação, em competição leal e salutar com os seus colegas de outras escolas. 
 
Podem concorrer todos os jovens nascidos após 30 de Junho de 1986 e que, no ano lectivo 
2005-2006 frequentem o ensino básico, secundário ou equivalente (regulamento em anexo). 
 
Nas Olimpíadas Nacionais de Informática os concorrentes representam a escola a que 
pertencem. 
 
A primeira fase da prova nacional, dita prova preliminar, consiste na resolução de três 
problemas apresentados simultaneamente a todos os concorrentes através da Internet por 
meio de um sistema de gestão de concursos de programação, problemas esses que 
deverão ser resolvidos individualmente pelos concorrentes, utilizando a linguagem de 
programação Pascal em ambiente Free Pascal (www.freepascal.org) ou as linguagens C ou 
C++ em ambiente GCC (http://gcc.gnu.org) e submetidos através do mesmo sistema, para 
avaliação. 
 
Antes da prova preliminar, a organização disponibiliza na Internet um concurso fictício para 
que os concorrentes se possam familiarizar com o sistema. 
 
A classificação é atribuída automaticamente pelo sistema em função do número de testes 
avaliados correctamente pelos programas submetidos pelos concorrentes e será validada 
por um júri nacional, nomeado pela organização, o qual também desempatará os casos em 
que isso seja necessário, observando a qualidade da programação. 
 
Os melhores concorrentes da primeira fase, até um máximo de 30, participarão na segunda 
fase do concurso, que constitui a prova final. 
 
A prova final é individual e é realizada usando o mesmo sistema da prova preliminar, mas 
presencialmente, em local ou locais a anunciar. Este ano de 2006 realizou-se nas 
instalações do DCC da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 
 
A classificação final do concurso, a atribuir pelo júri nacional, é a da prova final, atribuída 
nos mesmos moldes da prova preliminar. 
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2. Desenrolar das provas 
 
 
 
As operações relacionadas com as Olimpíadas Nacionais de Informática foram suportadas 
por um sítio na Internet, http://ctp.di.fct.unl.pt/ONI/, cuja página de entrada se anexa. 
 
As provas desenrolaram-se de acordo com o planeado: primeiro houve um concurso de 
treino, com o objectivo de, por um lado, dar a conhecer aos participantes o tipo de 
problemas que saem nas Olimpíadas e, por outro, de os familiarizar com o sistema de 
submissão e avaliação automática de problemas. Dos 171 alunos que se tinham registado, 
apenas 53 tentaram submeter alguma resolução. Provavelmente isto significa que no 
momento da inscrição grande parte dos potenciais concorrentes subvalorizam a dificuldade 
dos problemas, e que, ao tomarem conhecimento deles, imediatamente reconheceram não 
estar preparados para os resolver. Este fenómeno tem-se repetido todos os anos. 
 
Na prova de qualificação participaram 53 alunos, e desses, 33 tiveram uma submissão 
aceite. Como a capacidade para a final era de 30 alunos, 23 alunos não foram 
seleccionados. 
 
As provas de treino e de qualificação realizaram-se na Internet. A final realizou-se no Porto, 
nas instalações do Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciência da 
Universidade do Porto. Dos 30 concorrentes seleccionados compareceram 24 
acompanhados pelos seus professores. Dos seis alunos que faltaram, dois justificaram a 
sua ausência; os restantes não se conseguiram contactar. 
 
Seguiu-se, num anfiteatro do DCC, a entrega de certificados de participação, medalhas e 
prémios de participação a todos os finalistas. 
 
A classificação da final foi apresentada no fim de um jantar que teve lugar no hotel Ipanema 
Porto seguindo-se a entrega dos prémios, das medalhas e dos certificados de classificação 
aos 4 primeiros classificados. 
 
Os problemas do concurso de qualificação e da final são problemas originais, desenvolvidos 
pelo júri, e encontram-se também em anexo. Também em anexo, se encontram as 
classificações dessas duas provas, tal como produzidas pelo sistema de avaliação 
automática. A classificação das Olimpíadas Nacionais de Informática é a classificação da 
prova final. 
 
Os oito alunos mais bem classificados foram convidados a realizar um estágio de formação, 
em fins de Julho. No final desse estágio, de entre os oito, serão seleccionados os quatro que 
formarão a delegação portuguesa às Olimpíadas Internacionais de Informática, que este ano 
decorrem em Mérida, Estado de Yucatan, no México. 
 
O júri das Olimpíadas Nacionais de Informática, edição de 2006, teve a seguinte 
composição: 
 

• Eng.º António João Simões Monteiro, APDSI, que preside 
• Prof. Artur Miguel Dias, Universidade Nova de Lisboa 
• Prof. José Maria Fernandes de Almeida, APDSI 
• Dr. Pedro Ferreira 
• Prof. Pedro Guerreiro, Universidade Nova de Lisboa  
• Dr. Pedro Manuel Pinto Ribeiro, Universidade do Porto 
• Director do DCC da FC da Universidade do Porto  
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3. Conclusões 
 
 
 
Inscreveram-se 171 alunos de 55 escolas distribuídas geograficamente por todo o país. 
 
Verificou-se um acréscimo de 36% no quantitativo dos alunos e um acréscimo de 38% no 
quantitativo de escolas em relação aos quantitativos no ano anterior. Já em 2005 se tinha 
verificado um acréscimo de 25% no quantitativo de alunos inscritos e um acréscimo de 82% 
no quantitativo de escolas em relação aos quantitativos no ano de 2004. 
 
A distribuição geográfica apresenta um forte pendor para a participação de alunos e escolas 
do litoral com uma participação mais significativa da zona a Norte do rio Tejo. 
 
Dos 171 alunos inscritos 92% têm origem em escolas no litoral a Norte do rio Tejo, 5% no 
interior a norte e 3% no litoral sul do mesmo rio. No entanto, utilizando como critério de 
separação geográfica, 65% dos alunos têm origem em escolas a Norte do rio Mondego, 
enquanto 35% têm origem em escolas a Sul do mesmo rio. 
 
Os 171 alunos inscritos tiveram origem em 55 escolas das quais 56% se situam a Norte do 
rio Mondego e 14 % a Sul do mesmo rio. Em média, cada escola inscreveu 3 alunos, com 
um máximo de 11 alunos por escola e um mínimo de 1 aluno por escola. 
 
Dos 171 alunos inscritos, 118 não participaram. Este fenómeno repete-se todos os anos 
provavelmente por grande parte dos potenciais concorrentes subvalorizarem a dificuldade 
dos problemas e, ao tomarem conhecimento deles, imediatamente reconhecem não estar 
preparados para os resolver. 
 
Dos 53 participantes apenas 44 tiveram submissões válidas, tendo sido apurados 30 e não 
apurados 14. Dos 30 apurados para a final, 90% tinham origem em escolas do litoral a norte 
do rio Tejo, 7% em escolas no interior a Norte e 3% em escolas a Sul do mesmo rio. 
Utilizando o critério de separação pelo rio Mondego, 17% tinham origem em escolas a Norte 
e 13% em escolas a Sul daquele rio. 
 
Das 19 escolas finalistas 89% eram da região litoral a Norte do rio Tejo, 5% da região 
interior a Norte e os restantes 5% da região litoral a Sul daquele rio. Utilizando o critério de 
separação pelo rio Mondego 84% das escolas eram da região litoral a Norte do rio Mondego 
e 16% das escolas eram da região litoral a Sul do rio Mondego. 
 
Dos 30 finalistas 6 faltaram à final tendo dois justificado a sua falta. 
 
Os oito melhores classificados eram alunos de escolas da região a Norte do rio Mondego.  
 
As provas de treino e selecção foram realizadas de acordo com o calendário previamente 
estabelecido e culminaram em 19 de Maio de 2006. 
 

O primeiro classificado foi o aluno, André Susano Pinto, da escola 
secundária/3 da Senhora da Hora, de Matosinhos, que se tinha 
deslocado daquela cidade acompanhado pela sua professora. Os 
alunos classificados nas três posições imediatas vinham, um da 
escola secundária Carlos Amarante, de Braga e dois do Colégio 
Internato dos Carvalhos, de Vila Nova de Gaia. 
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18ªs Olimpíadas Nacionais de Informática 2005/2006 

ONI’ 2006 

Regulamento 

1. As Olimpíadas Nacionais de Informática são um concurso de âmbito nacional, promovido 
e organizado pela APDSI — Associação para a Promoção e Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação —, em colaboração com o Departamento de Informática da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, destinado aos 
jovens que frequentam o ensino secundário ou o ensino básico em todo o território 
nacional, constituído por uma prova nacional realizada em duas fases. 

2. As Olimpíadas Nacionais de Informática têm como objectivo promover o gosto pela 
programação e pelas tecnologias de informação entre os jovens, constituir um ponto de 
encontro de âmbito nacional para professores e alunos interessados nestes temas e servir 
para seleccionar uma equipa para representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de 
Informática. 

3. Nas Olimpíadas Nacionais de Informática, através da resolução de problemas de 
programação, os concorrentes podem aplicar os seus conhecimentos de Informática e de 
Programação, em competição leal e salutar com os seus colegas de outras escolas. 

4. Podem concorrer todos os jovens nascidos após 30 de Junho de 1986 e que no ano lectivo 
2005-2006 frequentem o ensino básico, secundário ou equivalente. 

5. A apresentação a concurso deverá ser feita individualmente, por meio de ficha de 
inscrição própria, disponível no sítio do concurso, em http://ctp.di.fct.unl.pt/ONI/. 

6. Cada inscrição deverá incluir a identificação de um professor responsável que apoia a 
participação do aluno concorrente nas diversas fases do concurso e que deve ser 
mandatado pela escola a que pertencem o professor e o aluno concorrente. 

7. Os contactos entre a organização do concurso e o concorrente serão feitos através do 
professor responsável ou com conhecimento deste. 

8. Nas Olimpíadas Nacionais de Informática os concorrentes representam a escola a que 
pertencem. 

9. A primeira fase da prova nacional, dita prova preliminar, consiste em três problemas 
apresentados simultaneamente a todos os concorrentes através da Internet por meio de um 
sistema de gestão de concursos de programação, problemas esses que deverão ser 
resolvidos individualmente pelos concorrentes, utilizando a linguagem de programação 
Pascal em ambiente Free Pascal (www.freepascal.org) ou as linguagens C ou C++ em 
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ambiente GCC (http://gcc.gnu.org) e submetidos através do mesmo sistema, para 
avaliação. 

10. Antes da prova preliminar, a organização disponibilizará na Internet um concurso fictício 
para que os concorrentes se possam familiarizar com o sistema. 

11. A classificação é atribuída automaticamente pelo sistema em função do número de testes 
avaliados correctamente pelos programas submetidos pelos concorrentes e será validada 
por um júri nacional, nomeado pela organização, o qual também desempatará os casos em 
que isso seja necessário, observando a qualidade da programação. 

12. Os melhores concorrentes da primeira fase, até um máximo de 30, participarão na segunda 
fase do concurso, que constitui a prova final. 

13. A prova final é individual e é realizada usando o mesmo sistema da prova preliminar, mas 
presencialmente, em local ou locais a anunciar. 

14. A classificação final do concurso, a atribuir pelo júri nacional, é a da prova final, atribuída 
nos mesmos moldes da prova preliminar. 

15. O calendário das provas será publicado no sítio do concurso, assim como o local ou locais 
das provas presenciais. 

16. As fraudes ou tentativas de fraude em qualquer fase do concurso serão punidas com a 
exclusão do concorrente. 

17. Os concorrentes mais bem classificados na prova final, em número que será determinado 
pelo júri nacional, serão seleccionados para participarem num estágio de formação sobre 
resolução de problemas de programação em ambiente de concursos, a realizar em Julho ou 
início de Agosto de2006, no final da qual serão escolhidos, de entre os elementos desse 
grupo, em função do seu desempenho durante o estágio, quatro, para participarem, em 
representação de Portugal, nas Olimpíadas Internacionais de 2006 
(http://www.ioi2006.org/) que se realizarão em Mérida, estado de Yucatán, no México, de 
13 a 20 de Agosto de 2006. 

18. A resolução dos casos omissos neste regulamento será da competência do júri nacional. 

19. As decisões do júri nacional são irrevogáveis e delas não há recurso.
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Anexo II - Sítio na Internet ( http://ctp.di.fct.unl.pt/ONI/ ) 
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Anexo III - Problemas do concurso de qualificação 
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Anexo IV - Classificações do concurso de qualificação e da final 





 



 


