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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 a Universidade do Algarve (Departamento de Engenharia 

Eletrónica e Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia) e com a Universidade do Porto 

(Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências), destinado aos jovens 

que frequentam o ensino secundário ou o ensino básico em todo o território nacional e 

constituído por uma prova nacional realizada em duas fases. 

As Olimpíadas Nacionais de Informática têm como objetivo 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 

selecionar 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. 

Puderam concorrer, este ano, todos os jovens nascidos após 30 de junho de 2002 e que no ano 

letivo 2021-2022 frequentassem 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 ou de qualificação, 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), as linguagens C ou C++ em 

http://www.freepascal.org/
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ambiente GCC (http://gcc.gnu.org), a linguagem Java (http://www.java.com) ou a linguagem 

Python (https://www.python.org/) e submetidos através do mesmo sistema, para avaliação. 

Antes da prova preliminar, a organização disponibiliza na Internet um concurso de treino, para 

que os concorrentes se possam familiarizar com o sistema. 

A classificação é calculada automaticamente pelo sistema em função do número de casos de 

teste que os programas submetidos pelos concorrentes conseguem resolver e é depois 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 classificação final do concurso é a da prova final, a atribuir pelo júri nacional e nos mesmos 

moldes da prova preliminar. 

A prova final é individual e é realizada usando o mesmo sistema da prova preliminar. Após dois 

anos desta prova ter sido realizada em formato online a propósito das limitações impostas pela 

pandemia da COVID-19, foi retomado o formato presencial, no Departamento de Ciências de 

Computadores, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.  

 

  

http://gcc.gnu.org/
http://www.java.com/
https://www.python.org/
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DESENROLAR DAS PROVAS 

 

As operações relacionadas com as Olimpíadas Nacionais de Informática foram suportadas por 

um sítio na Internet, https://oni.dcc.fc.up.pt , cuja página de entrada se anexa. 

As provas desenrolaram-se de acordo com o planeado: primeiro realizou-se o concurso de 

treino, com o objetivo 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. 

Posteriormente seguiram-se as 3 fases previstas: 

1. Fase de Qualificação a nível nacional – Via Internet, de 22 a 24 de abril. Selecionou 

30 alunos para a final; 

2. Final Nacional – Online, no dia 14 de maio. Declarou o vencedor das ONI e 

selecionou 8 concorrentes para o estágio de preparação; 

3. Prova de Seleção – Online, a 29 de junho. Selecionou os 4 alunos que 

representaram Portugal nas IOI’2022. 

Inscreveram-se cerca de 114 alunos nas Olimpíadas de Informática de 2022, muitos inscritos 

pela primeira vez e alguns veteranos e abrangendo desde o 8º ao 12º ano, de 44 escolas 

distribuídas geograficamente por todo o país. 

Os alunos inscritos em 2022 pertencem a vários distritos. De Aveiro qualificaram-se 7 alunos, 

25 de Braga, 3 de Viana do Castelo e Santarém, 13 do Porto, 11 alunos de Coimbra, 9 de Viseu, 

2 de Faro e da Guarda, 16 alunos são de Lisboa, 10 de Setúbal, 1 aluno de Vila Real e outro da 

Região Autónoma da Madeira.  

Sobre a qualificação efetiva, a informação pode ser consultada nas páginas que indicamos infra: 

Qualificação Oficial - 2022 

Qualificação Oficial – 2021 

https://oni.dcc.fc.up.pt/
https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/qualificacao-oficial.html
https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2021/qualificacao-oficial.html
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Qualificação Oficial – 2020  

Qualificação Oficial – 2019 

Qualificação Oficial – 2018 

Tem por isso havido um crescimento efetivo e notório da exposição real das Olimpíadas e 

ainda do esforço dos alunos, sendo que o concurso de treino com problemas de variada 

dificuldade tem mitigado um pouco a preparação curricular quase inexistente para este tipo de 

olimpíadas. 

De acordo com o critério enviado aos alunos no início da qualificação foram convidados para a 

final os 30 melhores classificados, que incluíam 15 alunos do 12º ano, 6 alunos do 11º ano, 7 

alunos do 10º ano e ainda 2 alunos do 9º ano. As provas de treino e de qualificação realizaram-

se na Internet.  

 

29 finalistas qualificados para a Final Nacional das ONI’2022 no DCC-FCUP 

https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2020/qualificacao-oficial.html
http://www.dcc.fc.up.pt/oni/2019/qualificacao-oficial.html
http://www.dcc.fc.up.pt/oni/2018/qualificacao-oficial.htm
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De acordo com o regulamento, os 8 primeiros da final foram selecionados para um estágio de 

preparação online – o CIIC. Concurso Ibero-Americano de Informática por Correspondência. No 

dia 29 de junho realizou-se a prova final de seleção para as Olimpíadas Internacionais de 

Informática (IOI, no acrónimo em língua portuguesa) em formato presencial. Tendo em conta 

os resultados conjuntos da prova final de seleção e da final nacional, foram selecionados os 

quatro alunos que formaram a delegação portuguesa às Olimpíadas Internacionais de 

Informática, que este ano decorreram na indonésia.  

O Júri das Olimpíadas Nacionais de Informática, edição de 2022, teve a seguinte composição: 

• Pedro Ribeiro (Universidade do Porto - FCUP); 

• Pedro Guerreiro (Universidade do Algarve); 

• Pedro Paredes (Carnegie Mellon University). 

O Comité Científico foi constituído pelas individualidades seguintes: 

• Pedro Ribeiro (Universidade do Porto - FCUP) 

• Pedro Guerreiro (Universidade do Algarve) 

• Pedro Paredes (Carnegie Mellon University) 

• Ricardo Pereira (Universidade do Porto - FCUP) 

• Diogo Rodrigues (Universidade do Porto - FEUP) 



APDSI | Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

 

Relatório de Atividades 
Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI’2022) 
 

 

 

 8 

• Kevin Pucci (Universidade do Porto - ICBAS) 

• Gonçalo Paredes (Universidade de Lisboa - IST) 

• Alberto Pacheco (Universidade do Lisboa - IST) 

• Henrique Navas (Universidade de Lisboa - IST) 

• Guilherme Penedo (Universidade de Lisboa - IST) 

• David Nassauer (Universidade de Lisboa - IST) 

• Francisco Machado (University of California, Berkeley) 

• João Pires (Amazon) 

• Afonso Santos (MemSQL) 

• Rodrigo Gomes (MemSQL) 

A escolha dos 4 alunos que representaram Portugal nas IOI’2022 foi feita com base na junção 

da pontuação da final nacional com a pontuação obtida na prova de seleção: Classificação Final 

+ Seleção. 

               Fórmula de Cálculo: Total = (Pontos Final/300 + Pontos Seleção/400) * 100 
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2. CONCLUSÕES 

Inscreveram-se 114 alunos de 44 escolas distribuídas geograficamente por todo o país. 

As provas de treino e qualificação foram realizadas de acordo com o calendário previamente 

estabelecido e culminaram em 14 de maio de 2021, com uma final para 30 alunos. 

Os 8 melhores classificados efetuaram um estágio de preparação, no final do qual foi realizada 

uma nova prova (a 29 de junho). Aqui sim, foram conhecidos os 4 alunos que viriam a 

representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática'2022, que este ano 

regressou ao formato presencial.  

Foram eles, Tiago Marques (12º ano do Colégio Internato Claret - V. N. Gaia), Jorge Costa (12º 

ano do Colégio de Santa Doroteia, em Lisboa), Tomás Faria (9º ano do Colégio Moderno, em 

Lisboa) e Tiago Sousa (11º ano da Escola Secundária de São João do Estoril, em Cascais).  

 

A delegação que representou Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática 2022 (IOI’2022). 
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ANEXOS 

Anexo I – Regulamento 
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Anexo II – Sítio na Web (https://oni.dcc.fc.up.pt) 

 

 

 

 

 

 

 

https://oni.dcc.fc.up.pt/
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Anexo III – Classificação Oficial da Prova de Qualificação para as 
ONI’2022 

Classificação obtida pelos concorrentes válidos que submeteram pelo menos uma vez  
(entre parenteses encontra-se o número de submissões efetuadas no respetivo problema) 

 
 
Legenda: 

• Consulta dos problemas aqui: https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/qualificacao-oficial.html  

Nota 1: Cada problema tinha uma pontuação máxima de 100 pontos. 
Nota 2: De acordo com o regulamento e com as regras publicadas no site e enviadas paras todo os participantes, são 
seleccionados para a final nacional os melhores participantes, até um máximo de 30, sujeitos à restrição de um máximo de 
20 alunos do 12º ano e um máximo de 25 alunos do 11º+12º (vão à final por isso todos os 30 participantes acima da linha a 
preto). 
 
Retirado de: https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/qualificacao-oficial.html 

https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/qualificacao-oficial.html
https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/qualificacao-oficial.html
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Anexo IV – Classificação Oficial da Prova da Final Nacional das 
ONI’2022 

Classificação obtida pelos 30 concorrentes que participaram presencialmente na final 
(entre parenteses encontra-se o número de submissões efetuadas no problema)  

 

 
 

Legenda: 

• Consultar os problemas aqui: https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/final-oficial.html 

 
Nota 1: Cada problema tinha uma pontuação máxima de 100 pontos. 
Nota 2: Os 8 primeiros classificados irão agora ter um pequeno estágio de preparação (online) específico para concursos de 
programação, e no conjunto desse estágio com esta final sairão os 4 alunos que irão representar Portugal nas Olimpíadas 
Internacionais de Informática, organizadas por Singapura. 
 
Retirado de: https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/final-oficial.html  

https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/final-oficial.html
https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/final-oficial.html
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Anexo V – Classificações da Prova de Seleção e Apuramento Final 
para as IOI’2022 

 

Classificação da Prova de Seleção para as IOI'2022 

Classificação obtida pelos 7 concorrentes que participaram presencialmente na prova 
(entre parenteses encontra-se o número de submissões efetuadas no problema) 

 

 

Legenda: 

• Consultar os problemas aqui: https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/selecao.html  

 Nota: Cada problema tinha uma pontuação máxima de 100 pontos. 

Retirado de: https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/selecao.html  

 
 

  

https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/selecao.html
https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/selecao.html
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Apuramento para as IOI'2022 

A pontuação total final é a média pesada da final e da prova de seleção: 
Total = (PontosFinal/300 + PontosSelecao/400) * 100 

(entre parenteses encontra-se o número de submissões efetuadas no problema) 

 

 

 

Legenda: 

• Consulte os problemas aqui: https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/global.html  

Nota 1: Cada problema tinha uma pontuação máxima de 100 pontos. 
Nota 2: Os 4 primeiros vão representar Portugal nas IOI'2021. 
Nota 3: De acordo com o regulamento de apuramento para as IOI'2021, em caso de empate, é usada a pontuação obtida na 
prova de seleção como desempate. 

Retirado de: https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/global.html  

 

 

https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/global.html
https://www.dcc.fc.up.pt/oni/2022/global.html
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