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Lisboa, 23 de Maio de 2007 – Chegou ao fim a 19.ª edição das Olimpíadas Nacionais 
de Informática (ONI’2007), mais uma vez promovidas pela APDSI.  
 
Miguel Araújo (Colégio Internato dos Carvalhos), Nuno Ricardo Lourenço (Colégio 
Internato dos Carvalhos), Diogo Sousa (Escola Profissional de Leiria) e Tiago Miguel 
Andrade (Colégio Internato dos Carvalhos) foram os quatro alunos que ocuparam, 
respectivamente, o topo da classificação na final realizada a 18 de Maio no 
Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto. 
 
Os quatro estudantes sagraram-se vencedores de entre os 22 alunos qualificados para a 
última fase do concurso, que é destinado a estudantes do ensino secundário e que tem 
como objectivo estimular o interesse dos jovens pela informática e pelas tecnologias da 
informação. 
 
As Olimpíadas Nacionais de Informática organizaram-se em duas fases distintas. A 
primeira teve lugar a 19 de Abril e consistia num concurso realizado através da Internet. 
Aqui os alunos tinham de resolver três problemas de programação, apenas podendo 
utilizar as linguagens Pascal, C ou C++ para a resolução das questões. Dos 30 alunos 
que se submeteram a esta prova, apenas os 22 primeiros classificados (distribuídos por 
17 escolas) ficaram apurados para a segunda fase das ONI’2007, a Final, realizada no 
passado dia 18 de Maio. 
 
Os oito primeiros classificados das ONI’2007 irão participar num estágio de formação, 
a realizar em Julho. Aqui seleccionam-se os quatro alunos que vão representar Portugal 
nas Olimpíadas Internacionais de Informática (IOI’2007), que têm lugar em Zagreb, 
Croácia, de 15 a 22 de Agosto de 2007. Os vencedores das IOI passam a pertencer ao 
grupo dos melhores jovens cientistas mundiais no domínio da Informática. 
 
Para mais informações, consultar o sítio:  
ONI - http://www.dcc.fc.up.pt/oni/ 
IOI   - http://www.hsin.hr/ioi2007/ 
 
 
Sobre a APDSI 
Criada em 2001, a APDSI tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da 
Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, reunindo com este interesse 
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comum indivíduos e empresas. Na linha destes propósitos a Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação tem vindo a desenvolver 
diversas actividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos de 
trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da actualidade na Sociedade da 
Informação, nomeadamente Administração Pública, Aprendizagem, Justiça, Saúde, 
Educação, Comércio e Negócio Electrónicos. Em todos estes trabalhos a APDSI 
procura identificar as tendências de evolução e também as interacções entre as 
tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais 
aberta para a discussão e eficaz implementação destes conceitos na Sociedade 
Portuguesa. 
 
 
Para mais informações contacte: 
 
APDSI  
Associação para a Promoção e Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação 
Madan Parque – PCTAS, Edifício VI 
Campus da Caparica, Monte de Caparica 
2829-516 Caparica - Portugal 
Tel.: +351 212 949 606 
Fax: +351 212 949 607 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 


