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1. INTRODUÇÃO 

As Olimpíadas Internacionais de Informática, IOI – International Olympiad in Informatics – 

http://www.ioinformatics.org/index.shtml são uma das mais antigas (desde 1989) das nove 

principais olimpíadas de ciência destinadas estudantes do ensino secundário de todo o mundo. 

As outras são as Olimpíadas de Matemática (desde 1959), Física (desde 1967), Química (desde 

1971), Biologia (desde 1990), Filosofia (desde 1993), Astronomia (desde 1996), Geografia 

(desde 1996) e Linguística (desde 2003). 

O objetivo principal das Olimpíadas Internacionais de Informática é estimular o interesse dos 

jovens pela informática e pelas tecnologias da informação. Os vencedores das IOI em cada ano 

são estudantes excecionais e pertencem ao grupo dos melhores jovens cientistas mundiais no 

domínio da Informática. 

 

A delegação portuguesa no laboratório do DCC-FCUP, no Porto. 

 

http://www.ioinformatics.org/index.shtml
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A delegação portuguesa em 2022 foi constituída pelos alunos Tiago Marques - 12º ano do Colégio 

Internato Claret (V. N. Gaia), Jorge Costa - 12º ano do Colégio de Santa Doroteia (Lisboa), Tomás 

Faria - 9º ano do Colégio Moderno (Lisboa) e Tiago Sousa - 11º ano da Escola Secundária de São 

João do Estoril (Cascais), sendo liderada pelo professor Pedro Ribeiro (Team Leader - Universidade 

do Porto), acompanhado por Duarte Nóbrega – Deputy Leader (aluno de licenciatura no DCC/FCUP, 

Universidade do Porto e ex-concorrente). O ex-concorrente Kevin Pucci, medalhado em anteriores 

edições das IOI e atualmente aluno da Universidade do Porto, também fez parte da delegação 

portuguesa, uma vez que foi utilizado na prova internacional um problema feito pelo mesmo.  

 

https://ioi2022.id/data/day1/towers-pt_PT.pdf
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2. IOI 2022 

Portugal tem estado presente regularmente nas IOI desde 1992. Desde 2005 a APDSI coordena a 

participação portuguesa. Portugal foi o país organizador da edição de 1998, que teve lugar em 

Setúbal e que trouxe até ao nosso país, no ano da Expo em Lisboa, mais de 300 estudantes de todo 

o mundo e seus acompanhantes. 

A 14 de maio foi realizada uma prova intermédia onde foram apurados os oito primeiros 

classificados das Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI’2022), 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 Ciência de Computadores 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a Universidade do Algarve, destinado aos 

jovens que frequentam o ensino secundário ou o ensino básico em todo o território nacional. 

Os melhores classificados tiveram, depois, oportunidade de realizar um estágio de preparação, no 

final do qual foi realizada uma nova prova – a 29 de junho. Aqui ficámos a conhecer os 4 alunos 

que viriam a representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática'2022, que 

ocorreram na semana de 7 a 15 de agosto, na Indonésia.  

Propostas inicialmente numa reunião da UNESCO, as Olimpíadas Internacionais são provavelmente 

o maior e mais prestigiado concurso de programação em todo o mundo. Em dois dias de prova 

(cada um com cinco horas de duração) os alunos criam programas de computador (em C++) 

destinados a resolver o conjunto de problemas proposto (três em cada dia de prova), de natureza 

algorítmica, e baseados em problemas da vida real com aplicação prática.  

Nestas Olimpíadas Internacionais, o concurso é constituído por duas provas, com uma duração 

individual de cinco horas, em cada uma das quais são apresentados três problemas de 

programação. 
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De acordo com as regras da Olimpíadas Internacionais, os concorrentes na primeira metade da 

classificação recebem uma medalha. Há medalhas de ouro, prata e bronze, distribuídas na 

proporção 1:2:3. Em anexo encontra-se a lista final de classificações. 

Nesta competição, participaram 369 alunos de escolas secundárias provenientes de 88 diferentes 

países ou regiões que demonstraram o seu talento na programação.  

 

A delegação portuguesa a caminho da Indonésia 

 

Os melhores alunos portugueses participaram ainda no CIIC (Concurso Ibero-Americano de 

Informática e Computação), a 25 de junho. Em 2022, participaram 133 concorrentes de 14 

diferentes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, 

México, Portugal, Peru, República Dominicana e Venezuela. 

Neste concurso, o aluno Tiago Marques conseguiu uma medalha de ouro, Jorge Costa alcançou 

uma medalha de prata e duas medalhas de bronze para Hugo Palhares e Tomás Faria. 
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3. CONCLUSÕES 

Após dois anos em que as Olimpíadas Internacionais de Informática foram realizadas online, em 

2022 regressou-se ao formato presencial do concurso.  

 

A delegação portuguesa na Indonésia 

Portugal participa neste evento desde 1992, enviando os seus melhores alunos, selecionados 

através das Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI – Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Este ano, a delegação portuguesa foi 

constituída pelos alunos: 

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

Jorge Costa - 12º ano do Colégio de Santa Doroteia (Lisboa),  

Tomás Faria - 9º ano do Colégio Moderno (Lisboa) e  

Tiago Sousa - 11º ano da Escola Secundária de São João do Estoril (Cascais), 

sendo liderada pelo professor Pedro Ribeiro (Team Leader - Universidade do Porto), apoiado por 

Duarte Nóbrega – Deputy Leader (aluno de licenciatura no DCC/FCUP, Universidade do Porto e ex-
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concorrente), e Kevin Pucci, medalhado em anteriores edições das IOI e atualmente aluno da 

Universidade do Porto, que criou um problema para ser utilizado no concurso internacional. 

Segundo o professor Pedro Ribeiro, que acompanhou a comitiva nacional à semelhança de anos 

anteriores, «a participação dos alunos portugueses nas IOI decorreu de forma satisfatória, mas 

infelizmente não conseguimos nenhuma medalha», conseguindo duas menções honrosas dos 

alunos Tiago Marques e Jorge Costa. Pode consultar os resultados globais aqui: 

https://ranking.ioi2022.id. 

O nosso país acumula assim no seu histórico duas medalhas de prata (2019 e 2018) e nove 

medalhas de bronze (uma em 2020, duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, 

uma em 2009 e uma em 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A delegação portuguesa à chegada, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa 

 

Em 2023, teremos mais uma edição das Olimpíadas Nacionais de Informática, disputada em várias 

fases de seleção, e culminando na seleção dos alunos que irão representar Portugal na 35.ª edição 

das Olimpíadas Internacionais de Informática, que se irá realizar de 28 de agosto a 3 de setembro, 

na Hungria. 

https://ioi2022.id/data/day1/towers-pt_PT.pdf
https://ranking.ioi2022.id/
https://ioi2023.hu/
https://ioi2023.hu/
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ANEXOS 

Anexo I – Sítio na web (https://ioi2022.id)  
 

 

 
 

 

https://ioi2022.id/
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Anexo II – Classificações das IOI (https://ranking.ioi2022.id) 
 

 

https://ranking.ioi2022.id/
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