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TÍTULO: 

Considerações Multicritério num Problema Custo-Benefício: Uma Aplicação à 

Decisão de Localização da Segunda Travessia do Tejo em Lisboa 

RESUMO 

Esta dissertação procura contribuir para o debate e para a aproximação entre duas 

abordagens muito utilizadas para auxiliar decisões, nomeadamente, em planeamento 

regional e local: a Análise Custo-Benefício e a Metodologia Multicritério de Apoio à 

Decisão. 

Começa-se por descrever as duas metodologias, de forma sumária mas exaustiva, 

identificando-se, seguidamente, diferenças e pontos de contacto. A Análise Custo-

Benefício revela-se de aplicação interessante em decisões que afectam largos grupos 

da sociedade (sendo o planeamento um caso particular) porque tem como objectivo 

intrínseco a derivação das escolhas sociais, via mecanismo de preços. Porém, importa 

reconhecer a natureza complexa e subjectiva dos processos de tomada de decisão, 

exigindo-se uma postura construtiva, interactiva e não optimizante para a actividade 

específica do apoio à decisão. Adicionalmente, aponta-se a capacidade dos métodos 

multicritério em tratarem situações de imprecisão, incerteza e indeterminação de 

informação, muito frequentes ao nível dos preços. 

Estas ideias são concretizadas através da formulação de um procedimento de apoio 

à avaliação de projectos - o Modelo-Básico - que associa o objectivo da Análise 

Custo-Benefício à postura e à flexibilidade de um estudo de Apoio Multicritério à 

Decisão. 

Finalmente, aplica-se o Modelo-Básico a uma das mais interessantes decisões de 

planeamento, em Portugal e nos últimos anos: a localização da segunda travessia do 

Tejo em Lisboa. 
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TITLE:  

Multiple Criteria Considerations in a Cost-Benefit Problem: an Application to the 

Location of the Second Bridge Across the River Tagus 

ABSTRACT 

This dissertation explores the linkages and the differences between two 

methodologies currently used in regional and urban planning in order to aid and 

support decision-making: Cost-Benefit Analysis and Multiple Criteria Decision Aid. 

It begins with a description of the two perspectives. The identification of the 

differences and common aspects between them demonstrates that Cost-Benefit 

Analysis could be relevant in aiding public decision-making (and planning) in part 

because it could reveal the social preferences (through the market prices). However, a 

cost-benefit study should always be seen and understood as a decision-aid process. 

Furthermore, the multiple criteria methods are particularly powerful how far it enables 

to take into account the imprecision, uncertainty and or inaccurate determination 

affecting the prices. 

These ideas are incorporated in a new procedure to evaluate alternative projects - 

the Basic-Model - which is applied to one of the most interesting planning cases in 

Portugal and in the 90’s: the location of the second bridge across the River Tagus. 
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Introdução 

“O planeamento deve ser entendido como uma forma de preparação, implementação, coordenação e 

controle de tomada de decisões com vista à prossecução de determinados objectivos previamente 

escolhidos”, Caetano et al. (1982, p. 84) 

A praxis do planeamento consubstancia-se na tomada de decisões. O 

planeamento é uma actividade eminentemente interventiva, assumindo-se pela 

capacidade em tomar decisões e efectivá-las. Não sendo esta, decerto, a sua única 

dimensão, é na efectividade das intervenções que o planeamento encontra a razão de 

ser e de afirmação, sendo, adicionalmente, uma actividade necessariamente decisional 

pela natureza política e administrativa que tipicamente assume. 

A eficácia e o reconhecimento do planeamento dependem, consequentemente, 

da capacidade em tomar decisões que, pela sua adequação aos objectivos das 

intervenções, pela sua conformidade com a necessária complexidade dos sistemas 

espaciais, bem como pela sua propensão à implementação e ao controle, se tornem 

eternas. A actividade específica do apoio à tomada de decisão torna-se, assim, fulcral 

por duas razões: porque a razão de existência do planeamento passa pela efectividade 

das decisões tomadas e porque o seu ambiente decisional é tipicamente marcado pela 

extrema complexidade, intrínseca aos espaços, grandezas e múltiplos actores 

envolvidos. Uma intervenção de planeamento é habitualmente composta por múltiplas 

decisões, reforçando a utilidade de uma actividade que forneça elementos capazes de 

clarificar os problemas que se põem aos intervenientes num processo de decisão. 

Tradicionalmente, e de menos forma mais marcante desde o pós-guerra, esses 

“elementos” têm vindo a ser fornecidos pela Análise Custo-Benefício e pela 

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão, entre outras abordagens. 

A primeira compreende um conjunto de técnicas que permitem aferir se os 

benefícios de determinado projecto ultrapassam os respectivos custos. Muito aplicada 

em planeamento (e em decisão pública, em geral), a Análise Custo-Benefício é 
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normalmente utilizada quando se pretende avaliar e ou escolher grandes projectos de 

investimento público, sendo o caso da segunda travessia do Tejo em Lisboa um 

exemplo marcante. 

Mais geral, a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão encara o fenómeno 

decisional no seu eminente subjectivismo e na sua natureza necessariamente 

complexa. Essas características da decisão levam a que faça sentido falar de uma 

actividade de apoio à decisão, que, pelas mesmas razões, deverá assumir uma postura 

construtiva, interactiva e não optimizante, para além de uma indispensável 

cientificidade. Com um campo de aplicação particularmente mais vasto, a 

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão permite uma modelização mais clara 

das complexidades intrínsecas aos sistemas espaciais e aos (múltiplos) actores 

envolvidos. 

Esta dissertação tem como objectivos a compreensão destas abordagens, a 

análise das respectivas diferenças e pontos de contacto e, por último, o ensaio de uma 

consideração complementar entre ambas. 

Começa-se, por isso, por descrever, de forma sumária mas exaustiva, a Análise 

Custo-Benefício (capítulo 2) e o Apoio Multicritério à Decisão (capítulo 3), dando-se 

especial ênfase aos respectivos fundamentos teóricos, diferenças internas e etapas 

práticas. No § 3.6, cruzam-se as abordagens e identificam-se as linhas de 

complementarização. Estas últimas são concretizadas, no capítulo 4, através da 

formulação de um procedimento de avaliação de projectos, designado por Modelo-

Básico. Como ilustração deste método, apresenta-se, no capítulo 5, o caso da segunda 

travessia do Tejo em Lisboa, porventura uma das mais marcantes (e polémicas) 

decisões de planeamento, em Portugal e nos últimos anos. No capítulo 6, avançam-se 

algumas conclusões e apontam-se caminhos possíveis para um desenvolvimento 

futuro. 
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A Análise Custo-Benefício e os seus Fundamentos 

2.1 Introdução 

A Análise Custo-Benefício (ACB) é um método de avaliação de projectos, muito 

utilizado no sector público, cuja base teórica se situa na Microeconomia “clássica”, 

em particular na Economia do Bem-Estar. A ideia subjacente à ACB é 

extraordinariamente simples: partindo das preferências individuais de cada membro 

da sociedade, a ACB procura quantificar benefícios e custos e, agregando-os, deduzir 

as preferências da sociedade. Essa agregação é feita utilizando como unidade comum 

a moeda porque os preços reflectem, dentro de certas hipóteses, as preferências 

individuais e o custo de oportunidade associado aos recursos (ou inputs) utilizados. 

O cruzamento de benefícios e custos como critério de avaliação de projectos 

tem subjacente propósitos de eficiência económica. Porém, as considerações de 

eficiência não são em ACB “conceptualmente distintas” das questões de equidade 

(Dasgupta e Pearce, 1978, p. 69). De facto, como as preferências individuais são 

consideradas em termos de “voto através do mercado” (e não, por exemplo, “um 

homem, um voto”), os benefícios sociais líquidos dependem da distribuição do 

rendimento prevalecente porque a quantia que cada indivíduo está disposto a pagar 

por determinado bem ou serviço depende do seu nível de rendimento. Por outro lado, 

nomeadamente quando estão em causa projectos de grande envergadura, é difícil 

aceitar-se a hipótese de que o projecto não terá impactes distributivos. Porém, por 

questões eminentemente práticas, em ACB tende-se a aceitar, normativamente, que 

estes impactes são meramente marginais e que a distribuição de rendimento existente 

é óptima ou, mesmo não o sendo, compete somente às políticas especificamente 

distributivas a correcção das desigualdades. Contudo, considerações de equidade são 

passíveis de consideração através da introdução de ponderadores na fórmula 

fundamental da ACB (v.§ 2.9). 
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Começa-se por perceber como a ACB se enquadra numa determinada forma de 

encarar a tomada de decisão, eminentemente cartesiana (§ 2.2). Nos § 2.3 e § 2.4 

mostra-se a relação entre preferência e utilidade e a distinção entre ordinalidade e 

cardinalidade. O problema clássico do consumidor é formulado no § 2.5, sendo 

preponderante no entendimento da riqueza informativa presente nos preços. São estes 

que permitem conhecer as preferências dos indivíduos face aos ganhos (§ 2.6) e às 

perdas (§ 2.7) associadas ao projecto, funcionando, simultaneamente, como elemento 

agregador das preferências de todos os indivíduos pertencentes à sociedade (§ 2.8). 

No § 2.9 deriva-se formalmente este “caminho” do indivíduo até à sociedade e 

explica-se como garantir que nenhum indivíduo piora o seu bem-estar devido à 

transformação operada; no fundo, trata-se de garantir que o projecto possibilita um 

movimento da economia no sentido da eficiência. Seguidamente, e de uma forma 

mais prática, descreve-se como se estrutura uma ACB (§ 2.10). Por último, reafirma-

se a base teórica da ACB e apontam-se alguns obstáculos práticos e teóricos (§ 2.11). 

2.2 A Decisão Clássica 

A Microeconomia clássica formula as decisões económicas numa óptica 

cartesiana. Aliás, o conceito de decisão clássica - ou cartesiana - tende a ser 

confundido com o conceito de escolha em Ciência Económica. 

Ao sistematizar a normalidade grega e a liberdade cristã, Descartes cria a 

decisão clássica e a base da rentabilidade progressista do liberalismo (Sfez, 1988, pp. 

21-25). Linearidade, racionalidade e liberdade são os três elementos essenciais da 

decisão cartesiana: 

• Entre a concepção de um projecto, ou desejo, e a sua concretização/satisfação, 

existem dois pontos: um de deliberação e um de decisão (linearidade); 

• O encadeamento entre estes quatro pontos descontínuos é feito pela razão: 

causalidade e racionalidade confundem-se (racionalidade); 

• A linearidade racional exige o livre arbítrio - "poder que o homem tem de se 

determinar a agir, ou não agir, esclarecido por motivos da sua própria escolha" 

(Descartes, 1990, pp. 37-38) - porque, caso contrário, permanecia-se no 

encadeamento dos fenómenos naturais (liberdade). 
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As ideias cartesianas afirmam-se no liberalismo clássico através de dois 

“critérios” (Sfez, 1988, pp. 24-25): o progresso, introduzido pela História do 

Iluminismo, que confere à racionalidade um carácter dinâmico, de desenvolvimento; 

e, o lucro-eficácia, que torna equivalente o comportamento racional e aquele que 

procura atingir os fins pretendidos com um mínimo de esforço e com um máximo de 

satisfação. 

Na modelização dos comportamentos de consumo (§ 2.5), a Microeconomia 

apoia-se no livre arbítrio quando centra a sua análise nas escolhas de consumo 

individuais. Adicionalmente, identifica como racional o comportamento do agente 

que, primeiro, ordena as alternativas (cabazes de consumo admissíveis dado o 

rendimento individual) em termos das suas preferências, escolhendo, seguidamente, a 

alternativa no topo da ordem (Dasgupta e Pearce, 1978, p. 24). 

2.3 Preferência e Utilidade 

O conceito de preferência - essencial em qualquer teoria de escolha (Dasgupta e 

Pearce, 1978, p. 23) - reflecte “desejos” ou “gostos” entre estados da natureza 

alternativos. No caso do consumidor, estes estados resumem-se aos cabazes de 

consumo admissíveis orçamentalmente. Em ACB, porém, o âmbito destes cabazes é 

alargado a bens (ou serviços) não necessariamente comercializados num mercado 

porque importa considerar, de uma forma mais geral, os impactes que (i) afectam as 

preferências de pelo menos um indivíduo pertencente à população relevante e ou que 

(ii) modificam a quantidade ou qualidade de um bem valorizado positivamente pelos 

consumidores (Hanley e Spash, 1993, p. 10). 

Uma alteração dos estados da natureza - provocada, por exemplo, pela 

efectivação de um projecto de investimento público - pode significar, ao nível 

individual, a passagem a um estado mais preferível, ou a um estado menos preferível, 

ou, simplesmente, à manutenção das escolhas. Esta ideia de ganho - implícita na 

passagem a um estado mais preferível - é sinónima do conceito de utilidade ou bem-

estar. Nessa linha, uma função utilidade U será uma escala que reflecte as relações de 

preferência de um indivíduo (Dasgupta e Pearce, 1978, p. 24). 

De uma forma mais formal: 
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a   b se U(a) > U(b) 

a = b se U(a) = U(b) 

a   b se U(a)  U(b) 

onde a   b identifica uma situação em que o agente em causa prefere (efectivamente) 

o estado a ao b (relação de preferência estrita), a = b uma a indiferença entre os dois 

estados (relação de indiferença) e a   b uma situação em que a é pelo menos 

indiferente a b (relação de ordem "fraca" ou geral) (Dasgupta e Pearce, 1978, p. 24). 

As preferências individuais só são passíveis de representação através de uma 

função de utilidade se respeitarem um conjunto de axiomas (ou condições), 

nomeadamente (Dasgupta e Pearce, 1978, p. 25): 

Axioma 2.3.1. Completude. Dadas duas alternativas a e b, o indivíduo deve estar pelo 

menos indiferente entre a e b, i.e., a   b ou b   a. 

Axioma 2.3.2. Transitividade. Se o indivíduo prefere (estritamente) a a b e b a c, 

então prefere (estritamente) a a c, i.e., se a   b e b   c então a   c. 

Axioma 2.3.3. Reflexividade. Qualquer estado a é pelo menos tão bom como ele 

próprio, i.e., a   a. 

Axioma 2.3.4. Continuidade. Se a   b e c é um estado muito próximo de a, então 

c   b. Este axioma é fundamental para a construção de curvas de 

indiferença1 e, consequentemente, para a determinação do óptimo do 

consumidor (cf. § 2.5). 

2.4 Utilidade Ordinal e Cardinal 

Antes de se formular o problema do consumidor, importa distinguir os conceitos 

de utilidade ordinal e cardinal. Esta distinção é particularmente útil no entendimento 

dos fundamentos da Ciência Económica e da ACB, bem como na compreensão das 

diferentes abordagens multicritério (cf. § 3.5.2). 

A utilidade diz-se ordinal (cardinal) quando é medida através de uma escala 

ordinal (cardinal). Uma escala ordinal apenas permite ordenar alternativas segundo 

uma determinada característica (a utilidade, no caso em estudo), não fornecendo 
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qualquer informação àcerca da intensidade com que a característica ocorre. São 

escalas cuja informação implícita se mantém invariante a qualquer transformação 

monotónica positiva mas que, em geral, não podem ser objecto de adição, subtracção, 

multiplicação ou divisão; aceitam, porém, os operadores maior que ou menor que (cf. 

(Blalock 1984, pp. 16-17), (Kachingan, 1986, pp. 15-16) e (Dasgupta e Pearce, 1978, 

pp. 25-27)). 

As escalas cardinais fornecem, para além de uma ordenação, informação àcerca 

da referida intensidade. Nas escalas de intervalos, apenas é necessário conhecer a 

distância entre alternativas, não o valor absoluto de cada alternativa. Por isso, só são 

possíveis comparações de intensidade entre intervalos. Por exemplo, se a é maior do 

que b em 10 unidades e c é maior do que d em 5 unidades, então passar de b para a é 

duas vezes preferível a passar de d para c. São escalas invariantes já não a qualquer 

transformação monotónica positiva mas somente a transformações lineares crescentes 

(cf. (Blalock 1984, pp. 18), (Kachingan, 1986, pp. 16-17) e (Dasgupta e Pearce, 1978, 

pp. 27-28)). 

Se a origem da escala de intervalos for “real” (por exemplo, os casos da 

distância ou altura, em contraste com a temperatura), são possíveis comparações não 

só entre intervalos mas também entre valores absolutos, porque a origem é 

virtualmente comum. Tratam-se, por isso, de escalas de ratios (ou “estritamente 

cardinais”, na terminologia de Dasgupta e Pearce (1978, pp. 28-29)). Aceitam 

transformações lineares crescentes que preservem, naturalmente, a origem (cf. 

(Blalock 1984, pp. 18), (Kachingan, 1984, pp. 17-18) e (Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 

28-29)). 

A grande diferença entre os dois conceitos de utilidade reside, pois, na 

consideração ou não da intensidade de preferência. Os economistas Oitecentistas do 

Utilitarismo - Bentham, Mill, Jevons, Walras, Menger ou Marshall - construíram uma 

teoria do consumidor onde as funções utilidade são cardinais. Porém, neste contexto, a 

comparação entre a utilidade de diferentes bens não é possível, tendo que se assumir a 

independência das mesmas. Este problema é ultrapassado por Edgeworth, ao propor o 

referido conceito de curva de indiferença, e por Pareto, ao demonstrar, apesar de 

algumas inconsistências, como os conceitos derivados em termos de utilidades 

 
1Uma curva de indiferença representa os cabazes de consumo que permitem atingir um mesmo nível de 

utilidade. Ver figura 2.1 abaixo. 
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cardinais podem ser aplicados num contexto ordinal essencialmente se as curvas de 

indiferença forem diferenciáveis2 (cf. (Edwards, 1954, pp. 14-21), (Sfez, 1988, pp. 39-

40) e (Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 25-26, 30)). 

Apesar de algumas tentativas de reabilitação do “cardinalismo”, nomeadamente 

na linha da Teoria dos Jogos de von Neumann e Morgenstern (cf. (Dasgupta e Pearce, 

1978, pp. 30-38)), a corrente dominante em Economia contínua a considerar a 

utilidade no seu conceito ordinal. Em geral, a ACB fundamenta-se na ordinalidade, 

apesar de, na prática, ter subjacente um conceito de bem-estar que não é nem 

estritamente ordinal nem estritamente cardinal (cf. § 2.8). 

2.5 O Problema do Consumidor 

No problema clássico do consumidor, a utilidade (ordinal) individual é 

maximizada tendo como restrição que a despesa não pode ultrapassar o rendimento 

individual disponível. Formalmente, o problema do consumidor de dois bens, cujas 

quantidades consumidas são respectivamente q1 e q2 
3, resume-se ao programa: 

 Max U(q1,q2) (2.1) 

sujeito a: 

 p1q1 + p2q2  M (2.2) 

onde p1 e p2 são os preços respectivamente dos bens 1 e 2 e M é o rendimento que o 

consumidor tem ao seu dispor. 

Costuma-se assumir que mais consumo é sempre preferível a menos (hipótese 

da não saciedade local), sendo a restrição (2.2) substituída pela: 

 p1q1 + p2q2 = M (2.3). 

Esta formulação é particularmente útil porque permite resolver o problema sem 

recorrer às condições de Khun-Tucker. Dado que a restrição é linear, caso a função 

utilidade seja diferenciável nos seus argumentos e quase-côncava4, é condição 

suficiente para a obtenção de um máximo global a anulação do gradiente (vector das 

 
2No clássico artigo “A re-consideration of the theory of value”, de 1934, Hicks e Allen eliminam as 

inconsistências de Pareto, revolucionando a Economia (cf. (Edwards, 1954, p. 20)). 
3A formulação do problema do consumidor em 2 não elimina o carácter geral do mesmo porque o 

bem 2 pode representar todos os bens, relevantes em termos de utilidade individual, excepto o bem 1 

(i.e., o bem 2 pode ser compósito). 
4V. Cap. 4, nota de pé de página 8. 
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primeiras derivadas parciais) da função lagrangeana L (cf. (Silberberg, 1989, pp. 176-

179)): 

 L/q1 = 0  U/q1 - p1 = 0  U/q1 = p1 (2.4) 

 L/q2 = 0  U/q2 - p2 = 0  U/q2 = p2 (2.5) 

 L/ = 0  M - p1q1 - p2q2 = 0  M = p1q1 + p2q2 (2.6) 

com: 

 L(q1, q2, ) = U(q1, q2) + .(M - p1q1 - p2q2) (2.7) 

onde  é o multiplicador de Lagrange referente à restrição (2.3). 

De (2.4) e (2.5), tem-se, no óptimo: 

 (U/q1) / (U/q2) = p1 / p2 (2.8). 

Na condição anterior, o termo da direita é simplesmente o ratio de preços e o da 

esquerda o quociente entre a utilidade marginal do bem 1 e a utilidade marginal do 

bem 2. A este último quociente chama-se taxa marginal de substituição entre o bem 2 

e o bem 1. A razão prende-se pelo facto de, pelo teorema das funções implícitas: 

 (U/q1) / (U/q2) = - q2/q1 (2.9) 

ou seja, a taxa marginal de substituição mede quanto é necessário aumentar o 

consumo do bem 2 para uma redução infinitesimal do bem 1, mantendo-se o nível de 

utilidade constante. Trata-se, assim, do declive de uma curva de indiferença. 

Na figura 2.1, representam-se duas curvas de indiferença U0 e U1. Repare-se 

que, pela referida hipótese da não saciedade local, quanto mais afastada da origem 

está uma curva de indiferença, maior o nível de utilidade (ordinal) associado; a U1 

corresponde, assim, um maior nível de utilidade do que em U0. Adicionalmente, o 

carácter quase-côncavo que U0 e U1 apresentam é garantido se as utilidades marginais 

forem decrescentes - hipótese bastante realista e, por aquela razão, essencial para a 

obtenção de um máximo local único. 

O óptimo exige, para além da igualdade entre a taxa marginal de substituição e 

o ratio de preços, que a restrição orçamental (2.3) seja respeitada (pela condição 

(2.6)). Esta é dada, na figura 2.1, pela recta a tracejado. O cabaz óptimo de consumo 

será então o ponto pertencente a esta recta que permite atingir a curva de indiferença 
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mais afastada da origem. Essa curva de indiferença tangencia a restrição orçamental 

porque, no óptimo, o seu declive deve igualar o ratio de preços (pela condição (2.8)) e 

este não é mais do que o declive da referida restrição. Na figura 2.1, o óptimo do 

consumidor corresponde, portanto, ao cabaz (q1*, q2*). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1   O problema do consumidor 

2.6 A Valorização dos Benefícios 

Na condição (2.8), estabelecendo como numerário o bem 2, i.e., fazendo 

p2/(U/q2) = 1, tem-se que: 

 p1 = U/q1  preço = utilidade marginal  benefício (2.10). 

O preço corresponde, assim, àquilo que o agente está disposto a pagar por uma 

unidade adicional (ou por uma variação infinitesimal, no caso contínuo) do bem 1. (O 

mesmo é válido para o bem 2 tornando numerário o bem 1.) O conceito de benefício 

reside nesta disponibilidade a pagar e, consequentemente, no preço (Dasgupta e 

Pearce, 1978, p. 40), o que demonstra que a utilização dos preços - nomeadamente 

em ACB - como forma de valorização dos benefícios associados a um projecto 

não tem como fundamento propósitos unicamente agregativos. 

Importa transpor o conceito de benefício para um contexto não marginal. Só 

assim será possível valorizar aumentos de quantidade ou qualidade dos outputs do 

projecto a avaliar capazes de modificar o preço de equilíbrio dos respectivos 

U0 

q2* 

q1 

q2 

M = p1q1 + p2q2 

U1 

q1* 0 
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mercados. Trata-se de uma situação bastante corrente, nomeadamente com projectos 

públicos de carácter infraestrutural e ou de grande impacto. Tal remete para o debate 

em torno das medidas monetárias de variação de bem-estar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2   O Excedente do consumidor de Dupuit 

A medida mais clássica é o excedente do consumidor, originalmente 

identificado por Dupuit, em 1844 (Hanley e Spash, 1993, pp. 27-28). Define-se como 

a diferença entre o que o consumidor está disposto a pagar (ou excedente bruto do 

consumidor) e aquilo que ele efectivamente paga (o preço vezes a quantidade 

consumida). Na figura 2.2, o valor que ele está disposto a pagar pela primeira unidade 

é p1, pela segunda é p2, e assim sucessivamente. Repare-se que p1 > p2 > ... porque 

cada unidade adicional, por exemplo, de gelados, garante um menor nível de 

satisfação5. Sendo p0 o preço de compra (exogenamente determinado), o consumidor 

adquire q0 unidades porque o que ele estaria disposto a pagar por uma unidade 

adicional a q0 seria inferior a p0. Ele paga, assim, p0q0. Porém, “acumulou” satisfação, 

porque estaria disposto a pagar p1 pela primeira unidade mas pagou somente p0, sendo 

o mesmo raciocínio válido para todas as unidades adicionais seguintes à primeira e até 

q0. O excedente do consumidor será então a diferença entre aquilo que ele está 

sucessivamente disposto a pagar, i.e., p1 + p2 +...+ p0 (o referido excedente bruto), e 

p0q0. 

 
5Em suma, trata-se da hipótese das utilidades marginais decrescentes, referida no § 2.5. 
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Figura 2.3   O excedente do consumidor de Marshall 

Marshall tentou isolar as condições em que uma medida monetária reflecte o 

“verdadeiro” excedente do consumidor. Identificou-a como a diferença entre a área 

abaixo da curva de procura (o excedente bruto de Dupuit para bens perfeitamente 

divisíveis nas quantidades) e o custo total. Na figura 2.3 e para o preço P, o excedente 

do consumidor marshalliano corresponde ao triângulo PDP’’, sendo o excedente 

bruto 0QDP’’ e o custo 0QDP. Ao reduzir-se o preço de P para P’, a variação 

(positiva) do excedente é a área P’D’DP; a variação do excedente bruto - que 

corresponde àquilo que o indivíduo está disposto a pagar para que a referida redução 

se opere (WTP) - é a área QQ’D’D. Para uma função procura linear, esta última é 

igual a (Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 44-46): 

 WTP = qP’ + pq(1/2) = q(P + P’)(1/2) (2.11). 

No caso marginal, tem-se que P = P’ e, consequentemente, a variação do 

excedente bruto é simplesmente: 

 WTP = qP (2.12). 

A capacidade do excedente marshalliano em medir a “verdadeira” variação de 

utilidade está contudo dependente de hipóteses extremamente restritivas (cf. (Hanley e 

Spash, 1993, pp. 29-32)). Nomeadamente, a variação do excedente só exprime 

correctamente a variação de bem-estar se a utilidade marginal do rendimento 

permanecer constante durante o ajustamento. De facto, pelas condições (2.4) e (2.5): 
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 U/q = p (2.13). 

Ou seja, os preços só reflectem correctamente as utilidades marginais se  se 

mantiver constante. Ora,  é a utilidade marginal do rendimento porque, pelo teorema 

do envelope, o impacte na função objectivo de uma variação infinitesimal de recurso 

(neste caso, o rendimento M) é dado pelo multiplicador de Lagrange associado à 

restrição em causa (cf. (Silberberg, 1989, pp. 204-205)). No fundo, aquilo que cada 

agente está disposto a pagar depende do valor que cada unidade monetária adicional 

tem para ele, sendo de esperar que este valor seja mais elevado para indivíduos com 

menores rendimentos. Para a utilidade marginal do rendimento ser constante 

relativamente a variações de preço, a elasticidade procura-preço directa do bem em 

causa tem de ser igual a 1 e as utilidades marginais dos restantes bens têm que 

permanecer inalteráveis6. 

Dada esta e outras limitações, Hicks formulou quatro medidas alternativas de 

variação de bem-estar, menos exigentes ao nível assumptivo: variação 

compensatória, excedente compensatório, variação equivalente e excedente 

compensatório (Hanley e Spash, 1993, pp. 32-40). Os excedentes compensatório e 

equivalente são bastante semelhantes às respectivas variações, diferindo apenas na 

manutenção das quantidades consumidas iniciais. Todas estas medidas isolam 

somente o efeito de substituição, eliminando os impactes da variação dos preços no 

rendimento disponível (efeitos rendimento e dotação). 

A variação compensatória (VC) de uma descida de um preço7 define-se como a 

quantia que, sendo retirada ao indivíduo, deixa-o tão bem como estava inicialmente 

caso a variação de preço não tivesse ocorrido. Reflecte, assim, o que o agente está 

disposto a pagar para que a descida de preço ocorra. Na figura 2.4, tem-se novamente 

dois bens. O preço do bem 1 sofre uma descida de p1
0 para p1

1, mantendo-se o preço 

do bem 2 igual a 1 (bem unitário). Fruto dessa descida, no novo óptimo a utilidade 

(U1) é superior à inicial (U0). A VC será então a distância M0 - M1, i.e., a diferença 

entre o rendimento inicial (M0) e o rendimento que garantiria, aos novos preços, o 

nível de utilidade inicial U0 (M1). 

 
6Marshall foi mesmo mais longe, assumindo a independência das utilidades - uma hipótese 

habitualmente presente nas formulações “cardinalistas” (Hanley e Spash, 1993, pp. 30-31) (cf. § 2.4). 
7Para uma subida de preço o raciocínio é simétrico. 
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Figura 2.4   Variações compensatória e equivalente para uma descida de preço 

Quanto à variação equivalente (VE), igualmente da descida do preço de um 

bem, define-se como o montante que, quando dado ao consumidor, permite-lhe 

manter a utilidade inicial caso a variação de preço ocorra. Reflecte, assim, aquilo que 

o indivíduo exige receber para não abdicar do direito à descida de preço. Na figura 

2.4, corresponde à distância M2 - M0. Repare-se que, em geral, para uma descida de 

preço: VE > VC; o que os agentes estão dispostos a receber para perder um direito 

tende a ser superior ao que estão dispostos a pagar para adquiri-lo. 

Existe um consenso generalizado na literatura relativamente à conveniência em 

utilizar-se, em ACB, as medidas hickseanas relativamente ao excedente do 

consumidor marshalliano. Porém, tal revela-se, em geral, difícil na prática. 

Adicionalmente, a utilização do excedente do consumidor pode ser uma opção 

aceitável, nomeadamente quando as variações são eminentemente marginais. Willig 

demonstrou, recorrendo ao conceito de função procura compensada ou hickseana8, 

que o excedente do consumidor (XC) é uma boa aproximação às medidas hickseanas 

dado o seu valor estar compreendido entre a VC e a VE, no caso de uma descida de 

preço (e o inverso, numa subida de preço). A aproximação de Willig tende a verificar-

se quando as variações são pequenas e a despesa com o bem em causa representa 

 
8Enquanto que nas funções procura ordinárias (ou marshallianas), resultantes do problema (2.1)-(2.2), 

o rendimento é mantido como parâmetro, variando a utilidade, nas procuras compensadas a utilidade é 

fixada e o rendimento, i.e., a despesa, minimizada. São obtidas, assim, através da formulação dual do 

programa (2.1)-(2.2): Min p1q1
 + p2q2 s.a. U(q1, q2) = U0. 

U0 

q2
1 

q1 

q2 

U1 

q1
1 0 
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q1
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M0/p1
0 M0/p1
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somente uma pequena proporção das despesas totais (cf. (Hanley e Spash, 1993, pp. 

39-40)). 

2.7 A Valorização dos Custos 

Em ACB, os custos incluem benefícios negativos (sendo o raciocínio simétrico 

ao exposto anteriormente) e o custo que é incorrido quando se utilizam recursos 

(inputs). Estes último é um custo de oportunidade porque, ao utilizarem-se recursos 

em determinado projecto, perdem-se os benefícios associados à melhor aplicação 

alternativa. 

Quando o projecto a avaliar provoca unicamente um decréscimo marginal na 

oferta dos bens e serviços fornecidos por esse projecto alternativo, o custo de 

oportunidade é igual ao custo dos inputs. De facto, numa situação de concorrência 

perfeita, a receita marginal das empresas é o preço dado pelo mercado e, por isso, o 

preço, na sua interpretação de benefício marginal dos consumidores, corresponde ao 

custo marginal9. 

Porém, quando o decréscimo de oferta da actividade alternativa é substancial, ao 

ponto de fazer aumentar os preços dos respectivos outputs, o custo dos recursos 

apenas reflecte parte da perda do excedente bruto do consumidor (Dasgupta e Pearce, 

1993, pp. 48-50). Na figura 2.5, a contracção da oferta de S0 para S1 provocou uma 

perda total corresponde à área ABCE enquanto que o custo dos inputs é somente 

ABCF, i.e., o integral definido entre as quantidades A e B da curva de procura D 10. 

 
9A maximização dos lucros exige que a receita marginal seja igual ao custo marginal. 
10 Em concorrência perfeita, a curva de oferta corresponde à curva de custo marginal. A razão prende-

se com o preço ser a receita marginal e, no óptimo do produtor, a receita marginal ser igual ao custo 

marginal acima do limiar de encerramento (ponto correspondente ao mínimo dos custos variáveis 

médios e abaixo do qual a empresa não consegue suportar os seus custos fixos, encerrando, em teoria). 
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Figura 2.5   Custo de oportunidade de uma utilização não marginal de recursos 

2.8 A Agregação das Preferências Individuais 

Em ACB, procura-se avaliar projectos de acordo com as preferências colectivas 

da sociedade relevante, defendendo-se, adicionalmente, que as preferências de todos 

os indivíduos devem ser levadas em consideração. Como proceder então a essa 

agregação do indivíduo para o colectivo? 

Na formulação do problema do consumidor, a utilização de funções utilidade 

ordinais é manifestamente superior às aproximações “cardinalistas”. Porém, estas 

últimas podem ser uma via para contornar o teorema da impossibilidade de Arrow, no 

qual se demonstra que não existe um método de escolha colectiva que seja capaz de 

agregar ordens fracas e, simultaneamente, respeitar na íntegra um conjunto de 

condições consideradas como aceitáveis (cf. (Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 76-80)), 

nomeadamente: 

0) Completude e transitividade (cf. § 2.3); 

1) Condição do triplo livre: dadas três alternativas, a regra de agregação deve 

ser aplicável a qualquer ordenação individual logicamente possível; 

2) Associação não negativa: se para um indivíduo uma alternativa sobe ou 

permanece na mesma ordem, então a alternativa deve subir, ou pelo menos não 

descer, na ordenação social; 

S1 

E 

q 

p 

D 

B 0 

S0 

C 

A 

F 



Cap. 2 - A Análise Custo-Benefício e os seus Fundamentos 17 

3) Independência relativamente a alternativas não relevantes: a ordenação 

social de um conjunto de alternativas depende unicamente das ordenações 

individuais relativamente a este conjunto e não da existência ou ordenação de 

alternativas externas a este conjunto; 

4) Não imposição: uma ordenação social diz-se imposta se existe pelo menos 

um par de alternativas x e y para o qual x é sempre socialmente preferível a y 

independentemente dos indivíduos acharem o contrário; a condição 4) elimina 

esta possibilidade; 

5) Não ditatorial: as preferências colectivas não devem ser determinadas 

somente pelas preferências de um único indivíduo. 

A utilização de escalas cardinais, ao permitir fazer comparações inter-pessoais 

de utilidade caso a mesma unidade seja utilizada para todos os indivíduos11, constitui, 

assim, um modo de contornar este teorema, não se realizando, porém, a condição 3 

(Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 40-44 e 83-85). Em ACB, apesar das procuras 

individuais serem derivadas assumindo como ordinais as utilidades, as medidas de 

monetárias de variação do bem-estar daí decorrentes - e utilizadas para valorizar 

benefícios e custos - incluem informação que é em parte cardinal. (Por isso se 

afirmou, anteriormente, que o conceito de utilidade em ACB nem é estritamente 

ordinal nem estritamente cardinal). Como essa informação é expressa numa unidade 

comum - a moeda - a comparação inter-pessoal de utilidades torna-se minimamente 

possível. O carácter cardinal das referidas medidas é somente parcial porque os 

preços reflectem simultaneamente a utilidade marginal e a utilidade marginal do 

rendimento. Evidentemente, a utilização de medidas hickseanas permite minimizar 

este problema. 

Contudo, mesmo fazendo sentido a agregação desses benefícios e custos, 

permanece o problema de como os agregar. Esta questão remete para o conceito de 

função de bem-estar social (BES), introduzido por Bergson e desenvolvido por 

Samuelson. Uma função de bem-estar social define-se de uma forma muito geral: o 

seu valor deve depender de todas as variáveis que afectam o bem-estar da sociedade 

(Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 71-72). Em particular, Bergson considerou que as 

 
11 A existência de uma origem comum não é muito relevante porque a cardinalidade, presente nas 

escalas de intervalos, não o exige (cf. (§ 2.4) e (Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 42-43)). 
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variáveis não-económicas podem afectar as económicas mas não o inverso (hipótese 

realista para pequenas alterações na economia, segundo Bergson); adicionalmente, 

considerou que o bem-estar social é função das utilidades individuais, sendo estas 

função das variáveis relevantes, económicas e não-económicas. Sendo Ui a utilidade 

do indivíduo i (i = 1, ..., n), tem-se assim: 

 BES = BES(U1, ..., Un) (2.14). 

Evidentemente, todos os casos particulares são possíveis, consoante o 

julgamento normativo implícito. Tipicamente, em ACB, utilizam-se funções do tipo 

utilitarista ou benthameano: 

 BES = 1U1 + ... + nUn (2.15) 

onde os ‘s são habitualmente iguais a 1; porém, podem diferir caso seja necessário 

corrigir as (diferentes) utilidades marginais do rendimento ou considerar questões de 

equidade e justiça distributiva. Outras funções são, contudo, passíveis de 

consideração, como a proposta por Rawls (cf. (Hanley e Spash, 1993, 136-137), 

(Varian, 1990, pp. 528-529)): 

 BES = min{U1, ..., Un} (2.16). 

2.9 A Fórmula Fundamental da Análise Custo-Benefício e sua relação 

com o Critério de Eficiência de Kaldor-Hicks 

Seja a sociedade composta por n indivíduos (i = 1, ..., n) cujas funções utilidade 

(ordinais) são, respectivamente: 

 Ui = Ui(qi1, ..., qij, ..., qim)        j = 1, ..., m (2.17) 

onde qij é quantidade “consumida” pelo agente i do bem j, sendo positiva no caso dos 

bens consumidos e negativa no caso dos inputs cedidos (por exemplo, trabalho). 

Sendo pj o preço do bem j e Mi o rendimento do indivíduo i, a função lagrangeana do 

problema deste último é: 

 L = Ui(qi1, ..., qim) + i(Mi - p qj ij

j

m

 = 1

 ) (2.18). 

As condições necessárias para o óptimo são, assim: 

 L/qij = Ui/qij - ipj = 0  Ui/qij = ipj (2.19). 
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Fazendo a variação total de Ui relativamente a variações de todos os qij's: 

 Ui = (Ui/qi1)qi1 + ... + (Um/qim)qim (2.20) 

e colocando (2.19) nesta expressão, vem: 

 Ui = ip1qi1 + ... + ipmqim = i p qj ij

j

m


 = 1

  (2.21). 

Para identificar-se o impacte da variação dos qij's no bem-estar social é 

necessário assumir-se uma determinada função de bem-estar social (BES), que defina 

a forma como as expressões (2.21) vão ser agregadas. No caso utilitarista (2.15) e 

assumindo que i = 1, para todo o i, tem-se que: 

 BES = U1 + ... + Un = Ui

i

n

 = 1

  (2.22) 

e, de (2.21): 

 BES = 
i

n

 = 1

 i j ij

j

m

p q
 = 1

  (2.23). 

Considerando como benefícios físicos do projecto (bj) os k bens de consumo e 

como custos físicos (cj) os m - k + 1 inputs, (2.23) pode ser expandida em: 

 BES = 
i

n

 = 1

 [ i j ij

j

k

p b
 = 1

  - i j ij

j l

m

p c
 = 

 ] (2.24). 

Assumindo que a utilidade marginal rendimento é igual para todos os 

indivíduos, i.e., 1 = ... = m =  e que o impacte do projecto no rendimento nacional é 

distribuído uniformemente por todos os indivíduos, de (2.24) vem: 

 BES = [ p bj j

j

k


 = 1

  - p cj j

j

m


 = k

 ] (2.25). 

Como o valor absoluto de bem-estar social não é relevante, a expressão (2.25) 

pode ser dividida por . Sendo Bj o valor monetário do benefício j, = pj.bj, e Cj = 

pj.cj, obtém-se, por fim, a fórmula fundamental da ACB: 

 BES = Bj

j

k

 = 1

  - Cj

j l

m

 = 

  (2.26). 
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Esta fórmula vai ao encontro do critério de eficiência de Kaldor-Hicks também 

conhecido por movimento potencial de Pareto (v., por exemplo, (Randal, 1987, pp. 

234-235)). Este argumenta que um movimento na economia será desejável do ponto 

de vista da eficiência se, numa situação em que os indivíduos que ganham 

compensem os que perdem, ninguém estará pior e pelo menos um indivíduo estará 

melhor. No fundo, caso a compensação seja feita, está-se perante um movimento 

(efectivo) de Pareto. Ora, quando os benefícios ultrapassam as perdas, existe a 

possibilidade da economia efectuar um movimento de Pareto porque é possível 

compensar os perdedores e melhorar o bem-estar tanto dos ganhadores como dos 

perdedores; evidentemente, o movimento só será efectivo se as compensações forem 

feitas. 

Na figura 2.6 representa-se, nos eixos, a utilidade (ordinal) de dois agentes (U1 e 

U2), por hipótese os únicos membros da sociedade. A curva negativamente inclinada 

FPU representa a fronteira de possibilidades de utilidade, originalmente formulada 

por Samuelson (1954) (1955). Esta fronteira representa as combinações de utilidades 

Pareto-eficientes no sentido em que movimentos efectivos de Pareto não são 

possíveis; a comparação entre diferentes pontos desta fronteira só pode ser feita por 

julgamento normativo, via função bem-estar social de Bergson (BES). Contudo, por 

hipótese, parte-se de uma situação em que a economia está num ponto não Pareto-

eficiente, por exemplo (U1
0,U2

0). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6   Movimentos efectivo e potencial de Pareto 
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Qualquer projecto que desloque a economia para o quadrante NE (a sombreado) 

efectivará um movimento de Pareto porque a utilidade de qualquer um dos 

consumidores não se reduz. Porém, se o projecto colocar a economia nos quadrantes 

NW ou SE, nada se pode concluir. Tratam-se de pontos Pareto-incomparáveis. O 

critério de Kaldor-Hicks salvaguarda este último caso sempre que seja possível, 

mediante compensação aos perdedores, colocar a economia no quadrante NE, a 

sombreado. 

2.10 Etapas de uma Análise Custo-Benefício 

Uma ACB típica contém oito etapas essenciais (Hanley e Spash, 1993, § 1.3): 

Etapa 1: Definição do projecto 

Inicialmente, importa identificar a projectada reafectação de recursos, bem 

como quem ganha e quem perde com a mesma. 

Etapa 2: Identificação dos impactes gerados pelo projecto, i.e., dos 

recursos utilizados e dos efeitos obtidos 

Dois princípios devem ser consagrados: a adicionalidade e o deslocamento. O 

primeiro procura garantir que os impactes se encontram expressos de forma líquida, 

ou seja, que somente os efeitos efectivamente derivados do projecto são considerados; 

por exemplo, na avaliação de uma política de redução das velocidades máximas em 

estrada devem ser consideradas somente as reduções de sinistralidade associadas a 

esta medida e não as devidas a menores consumos de álcool ou a um maior civismo. 

O segundo princípio obriga à consideração de situações como os decréscimos de 

produção que a construção de uma fábrica pode gerar noutras; é, por isso, um 

princípio indissociável da identificação da abrangência territorial da ACB (local? 

regional? nacional? supra-nacional?). 

Etapa 3: Quais os impactes economicamente relevantes? 

A ACB avalia os projectos em termos dos acréscimos (líquidos) por estes 

gerados ao nível de uma função de bem-estar social, obtida, como se disse, por 

agregação das preferências individuais. Assim, serão considerados impactes 

económicos positivos (ou benefícios) acréscimos na quantidade ou na qualidade (ou 
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decréscimos de preço) de bens ou serviços cujo consumo gera acréscimos de utilidade 

individual. Simetricamente, impactes económicos negativos (ou custos) incluirão 

decréscimos (ou aumentos de preço) desses bens, bem como, adicionalmente, o custo 

de oportunidade dos recursos utilizados. 

Na identificação de custos e benefícios é importante fazer-se algumas 

distinções. A mais importante reside na diferença entre benefícios ou custos reais e 

pecuniários (cf.(Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 137-139)). Os benefícios reais são 

aqueles que consubstanciam-se em acréscimos de utilidade para os consumidores 

finais do projecto e, por essa via, para a sociedade. Os custos reais incluem não só 

benefícios reais negativos mas também o custo de oportunidade associado à utilização 

dos inputs. Os benefícios (custos) pecuniários resultam unicamente de ajustamentos 

de preços relativos derivados da provisão do projecto e das associadas procuras de 

factores; como reflectem ganhos (perdas) em determinados agentes que são 

compensados(as) por perdas (ganhos) noutros, não devem ser considerados para 

efeitos de ACB, ao contrário dos primeiros. Por exemplo, na avaliação de um 

programa de educação devem-se considerar os impactes positivos em termos de PNB 

futuro ou ao nível cultural mas não os eventuais aumentos dos rendimentos relativos 

dos professores. 

Outra importante distinção deve ser feita entre benefícios e custos directos e 

indirectos. Enquanto os primeiros estão intimamente relacionados com os objectivos 

funcionais do projecto, os segundos reflectem efeitos laterais e de ordem superior à 

primeira. Apesar de, por vezes, serem de difícil identificação, os efeitos indirectos - se 

forem reais - devem ser considerados numa ACB. 

Por último, importa ainda distinguir entre benefícios e custos tangíveis e 

intangíveis. Enquanto os primeiros são fornecidos pelo mercado, ou seja, pelo 

mecanismo de preços, os segundos não o são. A intangibilidade está normalmente 

associada à presença de bens públicos ou de externalidades, casos onde os preços - 

quando existem - não reflectem a correcta valorização social. 

Um bem público define-se pela dupla característica de impossibilidade em 

excluir alguém do seu consumo e de não rivalidade entre os seus consumidores (um 

consumidor adicional não reduz as possibilidades de consumo dos restantes); tratam-

se de bens cuja provisão privada é, por estas razões, impossível ou quando o é, as 
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quantidades providas são socialmente sub-óptimas12; exemplos de bens públicos são o 

ar, a defesa nacional ou as estradas nacionais não congestionadas (Musgrave e 

Musgrave, 1989, pp. 42-45) (Stiglitz, 1986, pp. 99-102). 

Quanto às externalidades, tratam-se de benefícios ou custos sociais não 

internalizados pelo mecanismo de preços; de uma forma mais formal, ocorre uma 

externalidade quando, simultaneamente, a função utilidade ou produção de um agente 

inclui variáveis reais (i.e., não monetárias) cujos valores são determinados por outros 

agentes, não tendo estes em conta os efeitos que provocam no bem-estar do primeiro 

agente (Condição 1), e aqueles agentes não recebem (pagam) uma quantia igual aos 

benefícios (custos) que provocam no primeiro agente (Condição 2) (Baumol e Oates, 

1988, pp. 17-18); exemplos de externalidades são o caso clássico do apicultor e do 

agricultor (apontado por Cheung, em 1973), onde cada um deles beneficia da 

actividade produtiva do outro (externalidade positiva), ou as diversas formas de 

poluição ambiental (externalidade negativa). 

Em ACB, estes impactes económicos intangíveis devem ser considerados à 

semelhança dos tangíveis (desde que sejam reais). 

Etapa 4: Quantificação física dos impactes economicamente relevantes 

Trata-se de determinar a quantidade física dos fluxos de benefícios e custos ao 

longo do tempo, bem como da probabilidade com que podem vir a ocorrer, caso se 

esteja num contexto de risco. Neste ultimo caso, cada fluxo é ponderado pela 

respectiva probabilidade. 

Etapa 5: Valorização monetária dos impactes relevantes 

Como atrás se referiu, os preços permitem não só tornar os impactes 

comensuráveis - reduzindo-os a uma unidade comum - como reflectem as preferências 

individuais e o custo de oportunidade dos recursos. Consequentemente, será 

necessário: 

 
12Um bem público “puro”, i.e., um bem que apresenta as duas características acima referidas, pode ser 

provido num contexto de capacidade negocial entre os agentes envolvidos; porém, as quantidades 

providas são sempre sub-óptimas (Stiglitz, 1986, p. 99). No caso de bens públicos “impuros” - bens 

que apresentam somente uma das referidas características - a provisão privada pode ser óptima se 

existir capacidade negocial. 



Cap. 2 - A Análise Custo-Benefício e os seus Fundamentos 24 

i) Calcular os fluxos de preços no horizonte temporal dos impactes, sendo 

aqueles habitualmente deflacionados; 

ii) Corrigir os preços de mercado caso, seja necessário; e 

iii) Calcular preços, caso não existam. 

Aos preços obtidos em ii e iii costuma-se chamar preços-sombra. Tratam-se de 

preços que, ao contrário dos de mercado, reflectem as correctas valorizações sociais. 

Genericamente, podem-se distinguir-se três casos: 

1. Concorrência imperfeita: quando existem monopólios, bens públicos, externalida-

des ou assimetrias de informação. Por exemplo, quando um input do projecto é 

produzido por um monopolista, o custo de uma unidade adicional desse recurso não é 

o seu preço mas o custo marginal do monopolista (o preço-sombra)13 - isto caso o 

monopolista internalize eventuais externalidades14. 

2. Intervenção do Estado. O Estado por vezes intervém no mercado de certos bens e 

serviços. Por exemplo, é vulgar no sector agrícola a manutenção de preços 

artificialmente altos (face aos preços internacionais de equilíbrio) via tarifas às 

importações ou preços-garantia. Se o projecto a avaliar tem como benefício 

acréscimos de produção de bens cujo preço doméstico é artificialmente alto, o 

benefício marginal (preço-sombra) é inferior ao preço doméstico15. 

3. Ausência de mercado. Correspondendo ao caso iii acima, está normalmente asso-

ciado a bens públicos e, em particular, a situações onde existem externalidades a eles 

associadas (por exemplo, o caso da poluição do ar, este último um bem público). Dada 

a inexistência de mercado, a ACB tem de socorrer-se de métodos indirectos, 

nomeadamente: 

• Método da Valorização Contingente (“Contigent Valuation Method”, CVM). 

Neste método procura-se identificar quanto um grupo experimental está 

disposto a pagar ou a receber por uma alteração de bem-estar, recorrendo-se a 

um mercado hipotético. É um método muito sujeito a enviesamentos, 

nomeadamente devido ao comportamento eventualmente estratégico dos 

 
13Como se viu no § 2.8, o custo de oportunidade de uma unidade adicional de recurso é 

aproximadamente o seu custo marginal. 
14Sendo o monopolista, por hipótese, “produtor” de externalidades negativas (por exemplo, através das 

suas actividades poluidoras), o custo de oportunidade de uma unidade adicional de input é o custo 

marginal do monopolista adicionado ao custo marginal das vitimas da externalidade negativa. 
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indivíduos que compõem o grupo ou a problemas de design experimental. A sua 

grande vantagem reside na possibilidade em quantificar valores que não de 

troca, nomeadamente valores de existência e valores de opção. (Cf. (Hanley e 

Spash, 1993, Cap. 3) e (Randal, 1987, pp. 252-253 e pp. 260-267)). 

• Método dos Preços Implícitos (“Hedonic Pricing Method”, HP). Consiste na 

estimação de uma função procura do bem sem mercado a partir de procuras de 

bens de mercado cujo preço depende do primeiro bem. Por exemplo, a 

valorização do ruído associado à construção de um aeroporto pode ser estimado 

via decréscimo do valor das propriedades nas imediações. Apesar de mais 

simples do que o CVM, o HP sofre de múltiplos problemas, nomeadamente de 

índole econométrica (erro de especificação; multicolinearidade; escolha da 

forma funcional a estimar; etc.) e hipotética (complementaridade fraca, i.e., 

quando a quantidade procurada do bem de mercado é zero, a utilidade marginal 

do bem sem mercado é nula; informação perfeita; perfeita mobilidade, em casos 

onde se utiliza o mercado fundiário; etc.). Adicionalmente, o seu âmbito de 

aplicação é, em geral, limitado. (Cf. (Hanley e Spash, 1993, Cap. 4) e (Randal, 

1987, pp. 267-271)). 

• Método dos Custos de Viagem (“Travel Cost Method”, TCM). Também 

conhecido por Método de Clawson-Knetsch, permite estimar o valor de locais de 

recreio (por exemplo, praias ou florestas) a partir de quanto as pessoas estão 

dispostas a pagar para visitarem esses locais (custos de transporte, alojamento, 

refeições, entradas, etc.). Peca pelos mesmos defeitos do método anterior, para 

além do seu âmbito de aplicação se reduzir a locais de recreio cuja visita exija 

um dispêndio substancial de rendimento. (Cf. (Hanley e Spash, 1993, Cap. 5) e 

(Randal, 1987, pp. 267-271)). 

• Existem ainda um conjunto de métodos centrados na estimação de funções 

produção de bens que utilizam como input o bem cujo preço se pretende 

estimar, bem como outros inputs. São métodos muito utilizados na estimação 

dos custos em despoluir. A sua principal limitação reside na hipótese de 

substituição perfeita entre inputs. (Cf. (Hanley e Spash, 1993, Cap. 6)). 

 
15Os consumidores estão a pagar preços mais altos do que os mundiais, sendo as quantidades 

consumidas inferiores às que seriam numa situação de eficiência (cf. (Hanley e Spash, 1993, p. 14)). 
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Etapa 6: Desconto dos fluxos de benefícios e custos 

Tipicamente, os agentes económicos preferem receber 1 000$00 hoje do que 

daqui a um ano. Por isso, para se poder comparar fluxos de benefícios e custos que 

ocorrem em períodos diferentes, tem-se que tomar em consideração essa preferência 

intertemporal. Para tal, calcula-se o valor actualizado (VA) desses fluxos dada uma 

determinada taxa de desconto r que, na sua génese, pretende reflectir essa preferência 

dos agentes. O valor actualizado de um determinado benefício ou custo Xj
t (j = 1, ..., 

m) recebido no período t é dado pela fórmula: 

 VA(Xj
t) = Xj

t(1 + r)(-t) = 
X

r

j
t

t( )1+
 (2.27) 

À expressão entre parênteses de potência t chama-se factor de desconto. Este 

está sempre compreendido entre 0 e 1 (porque r também o está), sendo tanto menor 

quanto maior o desfasamento temporal t ou quanto menor a taxa de desconto r. Por 

isso, dados dois projectos com custos iguais e suportados na sua totalidade somente 

no primeiro período, uma maior taxa de desconto favorece o projecto cujos benefícios 

estejam mais concentrados a curto prazo16. Por isso, o acto de descontar, 

nomeadamente quando r é relativamente elevada, pode levantar questões de equidade 

entre gerações. Certos autores, como Hanley e Spash (1993, Cap. 8), consideram que 

r deve ser inferior à taxa pura de preferência intertemporal, uma das componentes das 

taxas de juro de mercado. Outros, pelo contrário, aconselham a utilização daquela 

(Randal, 1987, pp. 238-240). 

Etapa 7: Aplicação de uma regra de decisão 

A forma como os benefícios e custos devem ser “agregados” numa regra 

depende grandemente da situação decisional, nomeadamente do carácter divisível (ou 

não) dos projectos e dos limites impostos aos fundos de financiamento. Um projecto 

diz-se divisível se puder ser incrementado ou decrementado em pequenas quantidades. 

Mais realista e relevante em termos de ACB é, contudo, o caso em que a sua 

dimensão assume uma forma discreta, não contínua. Quanto aos limites de 

financiamento, basicamente duas situações devem distinguidas: a existência de um 

orçamento limitado ou simplesmente a ausência de qualquer restrição orçamental 

 
16Um exemplo bastante elucidativo sobre a influência da taxa de desconto em ACB é apresentado em 

(Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 150-152). 
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(Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 131-135). Tem-se, consequentemente, quatro 

casos distintos: 

i) Projectos divisíveis, orçamento limitado: os fundos devem ser distribuídos de 

forma a que os benefícios marginais dos mesmos sejam iguais para todos os projectos. 

Ou seja, o orçamento deve ser repartido pelos diferentes projectos de modo a que os 

benefícios decorrentes da aplicação de uma unidade monetária adicional seja o mesmo 

para todos os projectos (Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 131-132). 

Na figura 2.7, pretende-se afectar uma determinada quantia pelos projectos x e 

y, conhecendo-se, para ambos, o benefício marginal associado a diferentes níveis de 

despesa, informação dada respectivamente pelas curvas Bmgx e Bmgy. A solução 

óptima é obtida afectando a quantia 0A ao projecto x e a quantia 0B ao y, sendo 

0A + 0B igual ao limite orçamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7   Afectação de despesa com orçamento fixo 

Este procedimento permite igualar o benefício em dispender mais 1$00 em x ao 

respectivo custo de oportunidade, i.e., à perda de benefício por não se aplicar esse 

escudo em y. Simultaneamente, maximiza-se a soma dos benefícios líquidos de ambos 

os projectos porque, como a soma dos custos é dada pelo valor fixado 

orçamentalmente (0A + 0B), o objectivo será simplesmente maximizar os benefícios 

conjuntos. Estes são dados pela soma das áreas 0ACF (benefícios totais de x) e 0BDG 

(benefícios totais de y). 

Despesa 

em x 

Despesa 

em y 

A 0 B 0 

C D 
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Bmgx 

Bmgy 
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De uma forma mais formal, sendo Bh(Ch) os benefícios totais (em valor) 

associados a cada nível de despesa Ch no projecto h (h = 1, ..., g), o problema resume-

se a: 

 Max Bh h

h

g

(C
 = 1

 )  (2.28) 

sujeito a: 

 C
 = 1

h

h

g

  = C (2.29) 

onde C reflecte a dotação orçamental dada (por hipótese, esta restrição é exausta). 

Dado que a restrição é única e linear, se a função objectivo for quase-côncava, 

as condições necessárias para existência de máximo global único serão também 

suficientes (cf.(Silberberg, 1990, pp. 176-179)): 

 L/Ch = 0  Bh/Ch = Bmgh = h (2.30) 

 L/h = 0  C
 = 1

h

h

g

  = C (2.31) 

onde: 

 L = Bh h

h

g

(C
 = 1

 )  + h(C - C
 = 1

h

h

g

 ) (2.32). 

Assim, estando a restrição orçamental (2.29) satisfeita, o óptimo exige que os 

benefícios marginais de todos os projectos sejam iguais ao benefício total associado a 

uma unidade adicional de dotação orçamental, i.e., o multiplicador de Lagrange h. 

ii) Projectos divisíveis, orçamento flexível: no caso de projectos providos 

publicamente17, estes devem ser expandidos até que o respectivo benefício marginal 

iguale o benefício marginal de dispender esse escudo no sector privado, i.e., 1$00 (se 

os mercados forem perfeitos) (Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 132-133). 

 
17Uma importante distinção deve ser feita entre os conceitos de provisão e produção de um bem. 

Enquanto o último se refere ao processo pelo qual os inputs são transformados em outputs, o primeiro 

centra-se no modo de financiamento da actividade produtiva (cf. (Musgrave e Musgrave, 1989, p. 9)). 

A provisão pode ser então pública - caso o bem seja financiado pelo orçamento geral do Estado - ou 

privada - se as receitas forem obtidas pela imposição de preços aos consumidores. Os já referidos bens 

públicos são habitualmente providos publicamente. Porém, podem ser produzidos pelo Estado ou pelo 

sector privado. A segunda travessia rodoviária do Tejo em Lisboa - caso que será analisado no Capitulo 
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No fundo, trata-se de determinar a dimensão óptima do orçamento público 

afecto a um conjunto de projectos (ou eventualmente a um só) de forma a que a soma 

dos benefícios líquidos de projectos públicos e privados seja máxima. Tal atinge-se 

dimensionando os projectos públicos de modo a que os benefícios marginais daí 

resultantes sejam idênticos ao custo de oportunidade implícito, i.e., aos benefícios que 

resultariam da aplicação desse escudo no sector privado. Estes últimos são, como se 

disse, iguais a 1$00 porque, em concorrência perfeita, o custo marginal de uma 

unidade adicional de um bem produzido privadamente é igual ao preço de venda desse 

bem (v. § 2.7). 

Este segundo caso é, graficamente, semelhante ao primeiro: basta considerar 

como público o projecto x e como privado o projecto y. A distância DB - que é igual a 

CA no óptimo - é, na linha do raciocínio anterior, 1$00. 

iii) Projectos indivisíveis, orçamento fixo: pelo menos três regras de decisão podem 

ser empregues no sentido de isolar um conjunto de projectos não mutuamente 

exclusivos respeitador do limite orçamental (Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 133-

134): 

1) Ordenam-se os projectos por ordem decrescente e segundo os respectivos 

ratio benefício-custo (RBC); seguidamente, escolhem-se os projectos com maior 

ratio até o orçamento se esgotar. O ratio benefício-custo do projecto h define-se 

pelo quociente entre benefícios e custos actualizados: 

 RBCh = 

X

X

hj
d

j

k

hj

d

j l

m

=

=





1
 = 

B

C

hj
d

j

k

hj

d

j l

m

=

=





1
 (2.33) 

onde Xhj
d representa a soma dos valores actualizados Xhj

t respeitantes a 

determinado benefício Bj ( j = 1, ..., k) ou custo Cj ( j = l, ..., m) no horizonte 

temporal T do projecto, i.e. 

 Xhj
d = 

X

r

hj
t

t
t

T

( += 0 1 )
  (2.34). 

 

5 desta dissertação - sendo um bem público será, contudo, provida de forma mista com produção 

privada. 
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Este procedimento permite escolher o cabaz maximizador da rentabilidade de 

cada escudo; 

2) Escolha do cabaz que garanta o máximo benefício liquido, i.e., que maximize 

o valor actualizado liquido (VAL) de um subconjunto de projectos admissível 

orçamentalmente. O VAL de um determinado projecto h define-se como a 

diferença entre benefícios e custos actualizados; seguindo a notação anterior: 

 VALh = X hj
d

j

k

 = 1

  - X hj
d

j

m

 = l

  = Bhj
d

j

k

 = 1

  - Chj
d

j

m

 = l

  (2.35); 

3) Escolhe-se o conjunto composto unicamente por projectos com RBC maior 

que 1 (RBC > 1) que permita minimizar a diferença entre o limite orçamental e 

o custo total do cabaz. Pretende-se, assim, minimizar os recursos orçamentais 

não empregues. 

As regras 1 e 2 são nitidamente superiores à terceira porque permitem isolar 

cabazes onde os benefícios são superiores e os custos inferiores. Porém, não existe 

consenso na literatura quanto a uma clara distinção entre o valor das duas primeiras 

regras. Por exemplo, Kelso (1984, pp. 15-16) prefere a regra 1 dado haver uma 

restrição orçamental activa e, por conseguinte, fazer mais sentido maximização dos 

benefícios por unidade monetária. Pelo contrário, Musgrave e Musgrave (1989, pp. 

134) consideram a segunda preferível porque, se a solução obtida pela regra 2 difere 

da correspondente à regra 1, significa que, na margem, o ganho em benefícios 

compensou a perda em custos; porém, consideram que este movimento só será 

desejável se não existir nenhum projecto alternativo (aos projectos em consideração) 

com um RBC maior à relação entre a variação de benefícios e a variação de custos, 

quando se passa de 1 para 2. 

iv) Projectos indivisíveis, orçamento flexível: um projecto h deve ser efectivado se 

os seus benefícios forem superiores aos custos, i.e., se VALh > 0 (Musgrave e 

Musgrave, 1989, pp. 134) ou, equivalentemente, se RBCh > 1 (Canhoto, 1994, p. 17). 

Em projectos providos publicamente e analogamente ao caso ii, esta regra 

justifica-se porque o custo de oportunidade em se dispender n escudos no sector 

público são os benefícios que se obteriam investindo esse montante no sector privado, 

ou seja, n escudos (não existindo falhas de mercado, por hipótese). Por isso, um 
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projecto público só deve ser efectivado - ou escolhido de entre um conjunto de 

projectos mutuamente exclusivos - se os seus benefícios suplantarem os custos 

(Musgrave e Musgrave, 1989, p. 134). 

De uma forma mais geral, esta regra reflecte o referido critério de Kaldor-Hicks 

ao garantir que os ganhos ultrapassam as perdas e, consequentemente, potenciando 

um movimento efectivo de Pareto, caso os perdedores sejam compensados pelas seus 

decréscimos de bem-estar (cf. § 2.9). 

Por último, desaconselha-se vivamente a utilização de regras de decisão 

baseadas na taxa interna de rentabilidade (TIR), definida como a taxa de desconto 

que permite igualar benefícios e custos (actualizados), i.e.: 

 
t

T

= 0


B

TIR

hj

t
j

k

( )1+

 = 1

 = 
t

T

= 0


C

TIR

hj

t
j l

m

( )1+

 = 

 (2.36). 

Nomeadamente, se os benefícios forem superiores aos custos somente em certos 

períodos (passando-se o contrário nos remanescentes), então a equação acima não tem 

uma única solução mas múltiplas. Adicionalmente, a ordenação fornecida pela TIR 

pode diferir da obtida através do VAL quando a taxa de desconto aqui considerada é 

igual à TIR (Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 157-158) (Hanley e Spash, 1993, p. 18). 

Etapa 8: Análise de sensibilidade 

Após a obtenção de uma solução, importa perceber qual a sensibilidade deste 

resultado aos diferentes parâmetros subjacentes, nomeadamente (Hanley e Spash, 

1993, p. 20): 

- Taxa de desconto (r); 

- Quantidades dos inputs; 

- Preços-sombra desses inputs; 

- Quantidades dos outputs; 

- Preços-sombra desses inputs; 

- O horizonte temporal do projecto (T). 
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Este procedimento justifica-se pela incerteza e imprecisão que os parâmetros da 

ACB necessariamente comportam, nomeadamente quando se está perante um estudo 

de avaliação ex-ante18. 

2.11 Análise Custo-Benefício: um Instrumento Teoricamente 

Fundamentado mas de Difícil Aplicação 

Ao longo deste capítulo, demonstrou-se que a ACB é um instrumento de 

avaliação de projectos teoricamente fundamentado. Nomeadamente, a utilização dos 

preços como elemento agregador dos impactes não tem o objectivo meramente 

instrumental de torná-los comensuráveis: os preços reflectem as preferências 

individuais e o custo de oportunidade dos recursos (cf. § 2.6 e § 2.7). 

Contudo, esta interpretação dos preços depende da aceitação de um conjunto de 

axiomas sobre as preferências e o comportamento dos consumidores (cf. § 2.2, § 2.3 e 

§ 2.5). A opção pela consideração das preferências de todos os indivíduos e pela 

respectiva agregação numa determinada função que represente as escolhas da 

sociedade (i.e., uma BES) se, por um lado, ressalva propósitos democráticos, por 

outro lado, reforça o carácter normativo da ACB (cf. § 2.8). 

Porém, o principal problema da ACB está, porventura, nas dificuldades 

subjacentes à modelização das falhas de mercado, das falhas de Estado e das 

ausências de mercado, tipicamente presentes na realidade e que conduzem, 

habitualmente, a excessiva arbitrariedade por parte do analista. O objectivo 

transversal aos capítulos seguintes consiste, exactamente, em aferir se o instrumental 

multicritério é passível de consideração tendente a minimizar esta arbitrariedade. 

Como nota final, saliente-se, agora de forma mais exaustiva, as principais 

limitações da ACB: 

• Se a consideração das preferências de todos os indivíduos na função de bem-

estar social peca pela razoabilidade, já uma maior particularização desta exige 

julgamentos normativos mais polémicos, nomeadamente de justiça distributiva; 

 
18Incerteza e imprecisão são conceitos bastante diferentes, apesar de, por vezes, serem confundidos. A 

incerteza está associada à aleatoriedade, i.e., à imperfeição de relações causa-efeito. A imprecisão, 

porém, deriva da complexidade dos sistemas, do carácter incompleto da informação e das 

descontinuidades do pensamento, linguagem e percepção humanas (Leung, 1988). 
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• A ACB pode garantir, caso as compensações sejam pagas, que a economia 

caminha no sentido da fronteira de possibilidades de utilidade. Porém, essas 

compensações raramente são efectuadas e, mesmo se fossem, haveria sempre 

que julgar sobre a repartição dos ganhos; 

• Em ACB, deve-se ter o cuidado de ajustar as disponibilidades a pagar ao 

respectivo rendimento associado, nomeadamente quando os projectos originam 

impactes não marginais; 

• A complexidade dos sistemas torna difícil a identificação e a estimação de 

todos os impactes relevantes; tipicamente, muitos assumem um carácter 

impreciso, incerto e mal determinado; 

• Faz sentido calcular preços para bens sem mercado? É imoral fazê-lo? 

• Deve-se descontar o futuro? Se sim, por quanto? Não se estará a violar os 

direitos das gerações futuras? 

• Os métodos de cálculo dos impactes intangíveis associados a falhas de 

mercado, a falhas de Estado e a ausências de mercado pecam por inúmeras 

deficiências e conduzem a resultados, para um mesmo problema, por vezes 

bastante diferentes, tornando difícil a confiança da sociedade nessas estimativas 

(cf. (Hanley e Spash, 1993, Cap. 7)). Para além de contingentes, são bastante 

complexos e custosos. 



3 

O Apoio Multicritério à Decisão e a sua Contemporaneidade 

3.1 Introdução 

O Apoio Multicritério à Decisão (AMCD) - neste trabalho, grandemente 

confundido com Análise Multicritério1 - encerra, por um lado, uma postura face à 

tomada de decisão, eminentemente contemporânea, que se consubstancia no 

reconhecimento da especificidade da actividade do apoio à decisão e, por outro lado, 

um conjunto de métodos e técnicas para o exercimento dessa actividade. 

Herdando os desenvolvimentos da ciência que se emancipou isolando a decisão 

como objecto científico, o AMCD encara o fenómeno decisional de uma forma mais 

compreensiva quando comparada com a visão cartesiana, apresentada no § 2.2. 

Particularmente intensas, as influências das abordagens sistémica, organizacional e 

multiracional (§ 3.2) reflectem-se nas convicções que norteiam o AMCD, apesar das 

diferenças internas: o reconhecimento da natureza subjectiva, multidimensional e 

processual da tomada de decisão (§ 3.3). Essas diferenças expressam-se nas oposições 

já tradicionais entre “decision-making” e “aide à la décision”, e entre articulação à 

priori e progressiva de preferências, questões igualmente debatidas no § 3.3 e cuja 

existência é apontada, por muitos, como uma forte limitação à própria afirmação do 

AMCD. 

De uma forma paralela com o capítulo anterior, descrevem-se, no § 3.5, as duas 

etapas de um processo de articulação à priori de preferências - fase da estruturação (§ 

3.5.1) e fase da avaliação (§ 3.5.2) - após a identificação das componentes do sistema 

de apoio à decisão (§ 3.4). 

 
1Nesta dissertação, o termo “Análise Multicritério” é grandemente confundido com “Apoio 

Multicritério à Decisão”, dado fazer cada vez menos sentido a dualidade “Multicriteria Decision-

Making” vs. “Aide Multicritère à la Décision”, que classicamente divide a formalmente mais geral 

“Análise Multicritério” (cf. § 3.3). 
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Por último, ensaia-se, no § 3.6, uma reflexão sobre a possibilidade de 

exploração das diferenças entre a Análise Custo-Benefício e o AMCD com benefício 

mútuo. 

3.2 A Decisão Contemporânea 

As abordagens actuais do fenómeno decisional não são alheias à tradição 

comum cartesiana e liberal (cf. § 2.2), procurando, contudo, reformular os postulados 

clássicos. A linearidade é ultrapassada pelas teorias sistémicas (§ 3.2.1) e a 

racionalidade eliminada pela abordagem das organizações (§ 3.2.2). Allison, num 

notável esforço de síntese, propõe uma análise multifacetada da tomada de decisão (§ 

3.3.3), abrindo o caminho para as formulações multiracionais, preocupadas 

igualmente com a eliminação do progresso e eficácia liberais (§ 3.3.4). 

3.2.1 As Abordagens Sistémicas 

As teorias sistémicas, inicialmente sintetizadas por von Bertalanffy, em 1950, e 

por Hall e Fagen, em 1956, procuram ultrapassar a linearidade cartesiana 

desenvolvendo o conceito de sistema. Este caracteriza-se por uma pluralidade de 

elementos, pelas relações existentes entre estes e pelo carácter unificado do conjunto 

(Sfez, 1988, pp. 39-40). Ou, alternativamente, pela “«sua» estrutura - o arranjo das 

suas componentes e as relações entre estas - e (pelas) funções jogadas pelas 

componentes do sistema” (Bana e Costa, 1993, p. 1). Um sistema pode ser dinâmico 

ou estático, aberto ou fechado. A literatura tem-se centrado sobretudo na análise dos 

sistemas dinâmicos e abertos; Katz e Kahn associam-lhes as seguintes características: 

• O sistema retira do seu meio ambiente determinadas formas de energia 

(inputs); 

• O sistema transforma os inputs (fenómeno de throughput); 

• O seu funcionamento tem um carácter cíclico porque o produto fornecido ao 

meio ambiente possibilita nova entrada de energia e o reinício do ciclo de 

operações; 

• Ao contrário do sistema fechado, possui entropia negativa: a energia recebida 

é superior à emanada; 
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• É dotado de um mecanismo de feedback correctivo ou de auto-regulação; este 

mecanismo fornece ao sistema inputs, não de energia mas de informação; 

• O sistema aberto é capaz de atingir a “homeostásis”, i.e., um estado de coesão 

dinâmica; 

• O sistema aberto possui uma tendência latente para a diferenciação: os seus 

elementos tendem a organizar-se em subsistemas desempenhando funções 

específicas mas sem “esquecerem” a função global do sistema; 

• Tendo em vista um determinado objectivo, o sistema não parte 

necessariamente do mesmo ponto nem utiliza necessariamente o mesmo 

caminho. Este último aspecto representa, porventura, o corte mais radical com a 

linearidade cartesiana. 

Está-se no terreno caro à Investigação Operacional tradicional, nomeadamente 

à programação linear, à programação matemática (análise de redes, programação 

dinâmica, programação inteira, programação não linear) e aos modelos probabilísticos 

(cadeias de Markov, filas de espera, métodos de previsão, simulação, ...). Segundo 

Hillier e Lieberman (1990, pp. 5-6), “operations research is concerned with optimal 

decision making in, and modelling of, deterministic and probabilistic systems that 

originate from real life. These applications, which occur in government, business, 

engineering, economics, and the natural and social sciences, are characterized largely 

by the need to allocate limited resources. (...) The contribution from operational 

research stems primarily from: 

1. Structuring the real-life situation into a mathematical model, abstracting the 

essential elements so that a solution relevant to the decision maker's objectives can be 

sought. This involves looking at the problem in the context of the entire system. 

2. Exploring the structure of such solutions and developing systematic procedures for 

obtaining them. 

3. Developing a solution, including the mathematical theory, if necessary, that yields 

an optimal value of the system measure of desirability (or possibly comparing 

alternative courses of action by evaluating their measure of desirability).” 

A Investigação Operacional desenvolve-se, assim, no quadro da modelização 

matemática de sistemas de decisão reais, procurando soluções óptimas no quadro dos 
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objectivos do decisor. Porém, tipicamente, as suas modelizações não apresentam 

todos os aspectos do sistema aberto de Katz e Khan: somente a totalidade estruturada, 

as transformações internas e a auto-regulação (raramente por feedback) estão 

habitualmente presentes (cf. (Sfez, 1988, p. 42)). Adicionalmente, está implícita a 

visão clássica da racionalidade eficaz, nomeadamente quando se procura obter 

soluções “óptimas” de acordo com os objectivos claramente determinados do decisor, 

objectivos estes normalmente reduzidos a um só ou a uma escala de avaliação única. 

No § 3.3, demonstra-se como o Apoio Multicritério à Decisão, não escondendo a sua 

inspiração sistémica, procura ultrapassar algumas destas limitações, recorrendo 

nomeadamente a uma visão mais “aberta” dos sistemas de (apoio) à decisão, 

relativamente às abordagens mais clássicas da Investigação Operacional. 

Dentro das abordagens sistémicas de tomada de decisão, saliente-se ainda (cf. 

(Sfez, 1988, pp. 44-57)): 

• As práticas de PPBS (“Planning Programming and Budgeting System”), de J. Hitch 

e R. McKean, ou RCB (“Rationalisation des Choix Budgétaires”), de Yves Barel. 

Muito aplicadas nas administrações públicas, centram-se essencialmente na 

concretização das seguintes etapas: determinação do objectivo; determinação das 

alternativas; elaboração de um ou mais modelos; e, determinação de um critério que 

possibilite a escolha entre as alternativas. 

• A cibernética, sintetizada por N. Wiener (entre outros), elimina a causalidade linear 

cartesiana: introduzindo as noções de feedback e de retroacção (positiva ou negativa), 

e assumindo que todas as acções humanas são finalizadas, a cibernética coloca a causa 

de um acto não apenas antes do acto mas também depois dele. 

• O problema da convergência das expectativas, inicialmente levantado por Robert 

K. Merton e recentemente sistematizado por B. Walliser, em 1988. A natureza das 

condições de aprendizagem limita a capacidade de convergência das expectativas e, 

por essa via, as situações de equilíbrio tendem a ser múltiplas. A explicação parece 

passar pela distinção entre racionalidade instrumental e racionalidade cognitiva, 

contudo difícil de distinguir na prática. Adicionalmente, Walliser salienta que a 

introdução de instituições - nomeadamente públicas - tende a reduzir o número de 

equilíbrios e as trajectórias de convergência. 
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• A "teoria sistémica critica" de H. Ozbekahn, que questiona a planificação 

(“planification”) tradicional. Estando a planificação ligada ao conceito de progresso, e 

sendo este grandemente determinado pela tecnologia, a planificação tende a assumir 

um carácter linear, fragmentado, não-sistémico, determinista e não finalizado. 

Partindo da ideia de causalidade global e da existência de múltiplos caminhos para se 

atingir um mesmo fim, Ozbekhan propõe uma abordagem da decisão como um 

processo conduzido através de múltiplos subsistemas e que não pode ser apreendido 

através de abordagens intuitivas e descontextualizadas do sistema social. Aliás, esta 

globalidade da decisão demonstra-se através do estudo dos processos de planificação, 

nomeadamente no âmbito do planeamento e ordenamento do território, onde a 

ausência de uma critica dos valores e a descoordenação entre os diversos subsistemas 

é vista como a causa da grande ineficácia das intervenções. 

• A análise sistémica do fenómeno burocrático de Michel Crozier, que divide o 

sistema burocrático (francês) em três subsistemas: o administrativo (rígido, 

estratificado, esclerótico), o deliberativo (politizado, não adaptado às necessidades 

contemporâneas) e o “extra-legal de conflitos” (cujas “violências” reforçam a rigidez 

do sistema administrativo). A integração é tentada através da análise dos nós de poder 

de dependência e das relações assimétricas. 

3.2.2 A Abordagem Organizacional 

A abordagem organizacional introduz a ideia da decisão como um processo não 

racional mas racionalizável: 

- ... processo porque a tomada de decisão não é apenas o momento da “escolha” 

mas “um longo e complexo processo de exploração e análise” (Bana e Costa, 

1993, p. 5), composto por três fases: “finding occasions for making a decision; 

finding possible courses of action; and choosing among courses of action” 

(Simon, 1960, p. 1); 

- ... não racional porque centrada em escolhas satisfatórias, em fins secundários, 

em mecanismos de absorção de incerteza e na racionalidade limitada (Sfez, 

1988, p. 60-62)2; 

 
2Como adiante se mostra, este ponto não é plenamente consensual no âmbito das abordagens 

organizacionais da decisão. 
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- ... racionalizável porque, apesar de tudo, a sua irracionalidade é passível de 

compreensão3. 

O estudo sistemático dos processos organizacionais iniciou-se, em 1946, com a 

obra clássica Administrative Behavior de Herbert A. Simon . Com o claro objectivo 

de emancipar a decisão como ciência (Sfez, 1988, p. 60), Simon começa por 

questionar o conceito de racionalidade compreensiva, propondo como alternativa o 

referido conceito de racionalidade limitada. Enquanto que no primeiro caso os 

indivíduos e as organizações escolhem a melhor alternativa, tomando em 

consideração todas as consequências, probabilidades e utilidades, no segundo incide-

se nos limites físicos e psicológicos das capacidades humanas e organizacionais em 

gerar alternativas, processar informação e resolver problemas (Allison, 1971, Cap. 3). 

Devido a estes limites, a acção racional requer modelos simplificados que 

consubstanciem apenas as principais características de um problema, não procurando 

operacionalizá-lo em toda a sua complexidade. Simon identificou cinco desvios à 

racionalidade compreensiva, presentes nessas simplificações dos problemas: 

1) Partição dos problemas: problemas complexos tendem a ser fragmentados 

em problemas quasi-independentes, que são resolvidos um a um; aliás, as 

estruturas organizacionais reflectem essa partição; 

2) Escolha satisfatória (não optimizante): tipicamente, os indivíduos e as 

organizações não escolhem a melhor alternativa, face a um conjunto de 

critérios, mas uma alternativa satisfatória, i.e., que ultrapassa em todos os 

critérios os respectivos limiares mínimos de aceitabilidade; 

3) Busca (“Search”): o processo de identificação de alternativas é crucial 

porque, tipicamente, não são isoladas todas as alternativas passíveis de 

consideração; particularmente relevante é a ordem com que é feita essa 

identificação, porque a alternativa que será escolhida é a primeira que surja 

como satisfatória; 

4) Aversão à incerteza: os indivíduos nas organizações mostram-se muito 

relutantes em estimar o futuro; por isso, habitualmente, os processos de escolha 

 
3Sfez integra as abordagens organizacionais no quadro das doutrinas neo-racionalistas, cujo o fim é 

racionalizar a irracionalidade humana (1988, p. 62). 
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privilegiam os mecanismos de feedback de curto prazo, como forma de gerir a 

incerteza; 

5) “Repertoires”: conjunto de escolhas efectivas para lidar com uma 

determinada situação ou actividade rotineira. Limitam a inovação e a 

flexibilidade organizacionais. 

Richard Cyert e James March (1963) vão desenvolver estas ideias tendo 

como objectivo a reformulação da teoria microeconómica clássica do produtor. As 

críticas incidem fundamentalmente nos postulados da “escolha optimizante” 

(maximização do lucro ou minimização dos custos) e da “informação perfeita”, que 

não se coadunam com o comportamento organizacional típico. Este caracteriza-se 

antes pelas seguintes ideias, agrupadas em três categorias (Allison, 1971, Cap. 3): 

1) Objectivos organizacionais: resultam de uma série de restrições, 

racionalizadas de forma pouco perfeita e resultantes do produto de coligações 

entre os indivíduos que compõem a organização; cada indivíduo caracteriza-se 

pelos seus objectivos, pontos de vista, interesses, focos de atenção, e pela sua 

capacidade - limitada - em atender a todos os problemas simultaneamente; 

2) Expectativas organizacionais: resultam de inferências sobre a informação 

disponível; 

3) Escolhas organizacionais: são efectuadas através da selecção da primeira 

alternativa que as expectativas considerem como aceitável em termos dos 

objectivos. 

Estas três categorias relacionam-se entre si através de quatro conceitos: 

i) Quasi-resolução do conflito: não existe um consenso, interno à organização, 

quanto aos objectivos operacionais mas um conflito latente; este conflito é 

resolvido através de uma consideração sequencial dos diversos objectivos; 

ii) Aversão à incerteza: 1.ª regra - em vez de se desenvolverem estratégias de 

longo prazo, resolvem-se os problemas imediatos; a antecipação do futuro é 

feita evidenciando o feedback de curto prazo; 2.ª regra - importa “negociar” 

com a natureza, i.e., formular planos, regras operacionais e contratos 

eliminadores de incerteza; 
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iii) “Problemistic Search”: a procura de alternativas é estimulada pelo problema 

específico em causa e pela procura de uma solução para o mesmo; a 

experiência, as expectativas e os valores de cada parte da organização são, 

assim, cruciais no processo de identificação/geração de alternativas; 

iv) Aprendizagem organizacional: ao contrário do comportamento organiza-

cional, que é relativamente estável, as organizações são entidades 

particularmente dinâmicas, alterando os seus objectivos, regras e métodos de 

procura de alternativas de acordo com a experiência adquirida. 

Simon, no seu trabalho The New Science of Management Decision (1960), 

insistia não só na necessidade em considerar-se a decisão como um processo, mas 

também na equivalência entre esta e a gestão. Esta dupla perspectiva tem vindo a ser 

desenvolvida pela escola do managerial decision making. Como refere E. Frank 

Harrison (1987, p. 5): 

“Managerial decision making constitutes a school of thought that believes that the 

central focus of management is on decision making. According to this school, 

management thought is evoling in a context of managerial decision making. 

Managerial values and behavior are oriented toward making managerial choices 

between and among alternatives that will attain managerial objectives and fulfill 

organizational purposes. All managerial actions lead toward and stem from 

managerial decisions; and managerial performance is best evaluated according to the 

success of managerial decisions”. 

É importante notar que o “management” é aqui entendido como uma actividade 

marcadamente genérica, não exclusiva do sector privado e abarcando, em particular, a 

tomada de decisão no sector público (Harrison, 1987, p. 25). Este carácter genérico - 

extensível entre os níveis individual, grupal, organizacional e nacional - deriva da 

crença que Harrison tem no carácter simultaneamente racional e sistemático da 

decisão organizacional, ao contrário do que acontece com Cyert e March (Harrison, 

1987, p. 14). 

Distinguindo claramente entre “decison making” e “problem solving” (este 

último é apenas uma parte da primeira), Harrison classifica as decisões 

organizacionais em duas categorias: “category I - the routine, recurring decisions that 

are handled with a high degree of certainty” e “category II - the nonroutine, 
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nonrecuring decisions characterized by considerable uncertainty as to the outcome”. 

Mais preocupado com estas últimas, realça - dentro destas - as decisões estratégicas, 

por serem vitais para a saúde da organização a longo prazo. É dado especial ênfase à 

afectação dos dois tipos de decisão no seio dos recursos humanos organizacionais: as 

decisões do tipo I devem ser tomadas pela gestão operacional, enquanto as do 

segundo tipo - nomeadamente as estratégicas - devem ser consignadas aos gestores de 

topo (1987, p. 26). 

Harrison aperfeiçoa consideravelmente o processo trifaseado de Simon (1987, 

Cap. 2). Seis funções são propostas: 

1) fixação dos objectivos; 

2) procura de alternativas; 

3) comparação e avaliação das alternativas; 

4) o acto da escolha; 

5) implementação das decisões; 

6) “follow-up” e controlo. 

Adicionalmente, são associados três subprocessos, que tornam dinâmico o 

processo global: 

i) acções correctivas necessárias à efectividade da implementação da escolha; 

ii) procura de novas alternativas ou reconsideração de alternativas já 

identificadas; 

iii) revisão dos objectivos, de forma a irem ao encontro das alternativas 

existentes ou das facilidades/dificuldades de implementação. 

Harrison salienta, igualmente, o carácter interdisciplinar do processo de tomada 

de decisão e a necessidade em “fundir” os aspectos comportamentais com os 

quantitativos (1987, Cap. 3 e seguintes). 

3.2.3 A Abordagem das Realidades Sobrepostas 

Graham Allison, na obra Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile 

Crisis (1971), propõe uma metodologia de análise dos processos de decisão baseada 

na aplicação sucessiva de três paradigmas decisionais. Centrados na temática da 

decisão governamental, nomeadamente no âmbito da política externa e das relações 
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internacionais, estes paradigmas são, porém, marcadamente generalizáveis a outros 

tipos de decisão. 

No primeiro - o “Paradigma da Acção Racional” - Allison reformula o 

conceito de decisão clássica visto no § 2.2, considerando a ordinalidade, introduzindo 

o risco e distinguindo, na linha de Simon, racionalidade compreensiva de 

racionalidade limitada (1971, Cap. 1). A decisão como “uma escolha racional” vai-se 

centrar em quatro elementos: 

1) Metas (“Goals”) e Objectivos (“Objectives”) de um “decision-maker” 

(decisor), representados por uma função pay-off ou de utilidade, representativa 

do valor ou da utilidade dos conjuntos de consequências das alternativas. Esta 

função deve permitir a ordenação dos diferentes conjuntos de consequências, 

i.e., das diferentes alternativas - ou mesmo o conhecimento da intensidade de 

preferência entre elas; 

2) Alternativas, i.e., o conjunto dentro do qual o agente racional terá de escolher 

e que lhe é “apresentado” à priori numa situação particular (cada alternativa 

pode incluir mais do que um acto, i.e., uma acção); 

3) Consequências (“Outcomes”), associadas a cada alternativa; o conhecimento 

que o decisor tem dessas consequências conduz a três tipos de situações: 

certeza, risco, ou incerteza; 

4) Escolha Racional, i.e., a selecção da(s) alternativa(s) cujas consequências 

permitem maximizar o valor da função pay-off do decisor (“value-maximizing 

choice”); é a racionalidade que dá consistência às escolhas e que permite 

deduzir comportamentos, conhecendo 1), 2) e 3). 

No segundo paradigma, Allison sintetiza as abordagens organizacionais, 

nomeadamente de Simon, Cyert e March. Eliminando o carácter monolítico do 

decisor - presente no primeiro paradigma - reforça a ideia da decisão como um 

“Processo Organizacional" (nome que confere ao paradigma): o comportamento do 

governo pode ser entendido não como escolhas deliberadas de um único actor, mas 

como outputs de organizações funcionando de acordo com determinados padrões de 

comportamento, que o governo pode afectar mas não controlar substancialmente 

(Allison, 1971, Cap. 3). Isto porque este: 
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- Obtém a informação (com base na qual decide) através de “sensores 

organizacionais”; 

- Define alternativas e estima consequências como componentes de um processo 

de informação organizacional; 

- Age em organizações com determinadas rotinas (i.e., regras que definem como 

as coisas devem ser feitas). 

O segundo paradigma é construído com base em conceitos já antes referidos, 

salientando-se: a partição dos problemas; o poder fraccionado; as prioridades e 

percepções paroquiais; as metas entendidas como restrições definidoras de 

performance aceitável; a consideração sequencial das mesmas; os procedimentos 

estandardizados e os “repertoires”; a aversão à incerteza; a busca orientada para o 

problema; a aprendizagem e mudança organizacionais; a coordenação e controlo 

estandardizados; o limite das decisões dos líderes. 

Mas, é sobretudo no terceiro e último paradigma que Allison é mais inovador. 

Desenvolvendo alguns trabalhos pioneiros, nomeadamente de Neustadt, Schilling, 

Huntington e Hilsman, modeliza as relações entre os líderes governamentais como 

factor explicativo das decisões governativas (1971, Cap. 5). Neste “Paradigma da 

Política Governamental” ou “Burocrático”, os governantes não são vistos como um 

actor monolítico mas como jogadores num jogo competitivo a que se chama política, 

competitivo porque cada jogador procura conquistar aliados, através da persuasão, da 

acomodação e da troca negociada, e seguindo determinados “regularized circuits” 

(1971, p.144). O comportamento governamental resulta, assim, de uma mistura de 

poderes conflituantes e de poderes desiguais, tornando-se distinto das intenções de 

cada líder ou subgrupo de líderes. A assimetria de estratégias e de poderes resulta de 

múltiplos factores: descentralização organizacional, hierarquias de poderes, 

complexidade do real (que torna difícil a especialização em todas as temáticas e 

potencia, por isso, visões opostas face a idênticos problemas). 

Allison utiliza estes três paradigmas para explicar a crise dos mísseis de Cuba 

de Outubro de 1962, efectuando sucessivamente outros tantos “cuts”. A sobreposição 

de três ângulos diferentes de análise revela-se enriquecedora nas suas 

complementaridades e sinergias. A primeira abordagem, sendo mais simples e menos 

exigente em informação, é a ideal para os primeiros passos de uma investigação em 
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tomada de decisão pública. As outras duas permitem revelar realidades habitualmente 

não induzidas, sendo contudo muito mais complexas e exigentes em informação. 

3.2.4 A Procura de uma Multiracionalidade 

Cabe aqui citar-se algumas teorizações que procuram eliminar radicalmente não 

só a linearidade clássica mas também a racionalidade progressista e eficaz. Temática 

vasta e polémica, por vezes marcadamente doutrinária, tem vindo a ser desenvolvida 

por Lindblom, Ozbekhan ou Sfez, entre outros. 

Lindblom, nos seus trabalhos “The Science of «Muddling Throught»”, de 1958, 

e The Intelligence of Democracy, de 1965, desconstroi as abordagens tradicionais da 

decisão em quatro pontos (Sfez, 1988, pp. 72-75): 

1) Os decisores, tipicamente, não identificam claramente os seus valores e 

objectivos como passo prévio à análise empírica das alternativas; tendem, pelo 

contrário, a concentrar-se imediatamente na escolha das alternativas que se 

apresentam como “combinações marginais”; 

2) Nas abordagens clássicas, os fins precedem os meios e são escolhidos 

independentemente dos últimos; Lindblom propõe a escolha simultânea de 

ambos, eliminando o carácter necessário dessa independência; 

3) Uma “boa” política tende a ser entendida, tradicionalmente, como aquela que 

permite atingir determinados objectivos; com o método das comparações 

limitadas e sucessivas, Lindblom concentra-se na política “ela própria”, 

podendo a validade coexistir com a ausência de valores/objectivos; 

4) Lindblom elimina o carácter compreensivo da análise tradicional: todo o 

elemento importante - incluindo consequências e valores - não é 

necessariamente considerado para efeitos analíticos. 

A já referida "teoria sistémica critica" de Ozbekhan, ao eliminar o progresso, 

a eficácia, o pragmatismo e a tecnologia, abandona claramente a racionalidade 

clássica - “mieux, il pratique et manipule avec aisance cette multi-rationalité dans le 

chapitre III de son Esquisse d'une conception intégrée (Prospective et politique, p. 

78)” (Sfez, 1988, p. 75). 
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Essa integração é tentada por Lucien Sfez com a sua Teoria Política do 

Sobrecódigo (“Surcode”) (1973) (1988, Cap. III). Esta abordagem procura adaptar-

se ao homem contemporâneo, profundamente aleatório, errático, multiracional. 

Integrando contribuições de diversas ciências - da história (justaposição de tempos 

simultâneos diferenciais), da biologia (conceito de desenvolvimento não-progressista), 

da psiquiatria / psicanálise / antipsiquiatria (diversas atitudes face ao real e aos 

valores) e da antropologia estrutural (a decisão como uma narração, “récit”, 

interpretável e multifinalista) - desenvolve a ideia da decisão como uma narração 

multiracional: mais do que a justaposição de múltiplas racionalidades (referentes a 

cada subsistema), o conjunto possui uma (multi)racionalidade própria. Esta resulta da 

anulação, colagem e encaixe das diferentes “razões” - feita através do sobrecódigo, 

que é definido como o efeito imprevisível, instantâneo e aparentemente invisível que 

brota quando diferentes códigos (as “razões”) interagem mutuamente. A análise dos 

processos de tomada de decisão segundo esta perspectiva faz-se em três etapas: 

tratamento sequencial da narração da decisão; identificação do sobrecódigo 

estrutural; e, identificação do sobrecódigo analítico. 

3.3 O Apoio Multicritério à Decisão 

O AMCD é um ramo da Investigação Operacional, crítico relativamente às 

aproximações tradicionais monocritério (incluindo a ACB) e pessimista quanto à 

capacidade em isolar a decisão enquanto objecto científico autónomo, dada a sua 

extrema complexidade, fazendo apenas sentido falar de uma "ciência de apoio à 

decisão" (Roy, 1990) (Roy e Bouyssou, 1993, p. 23). Nas palavras de Roy e 

Bouyssou (1993, p. 21): 

“L'aide à la décision est l'activité de celui qui, prenant appui sur des modèles 

clairement explicités mais non nécessairement complètement formalisés, aide à 

obtenir des éléments de réponse aux questions que se pose un intervenant dans un 

processus de décision, élément concourant à éclairer la décision et normalement à 

recommender, ou simplement à favoriser, un comportement de nature à accroite la 

cohérence entre l'évolution du processus d'une part, les objectifs et le systéme de 

valeurs au service desquels cet intervenant se trouve placé d'autre part”. 
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Ou, mais sucintamente, “decision-aid consists in trying to provide answers to 

questions raised by actors involved in a decision process using a clearly specified 

model” (Bouyssou, 1990, p. 58). 

Duas convicções de base norteiam o AMCD. Por um lado, os objectivos e 

normas dos actores envolvidos (activa ou passivamente) não devem ser preteridos - 

enquanto elementos centrais da actividade de apoio à decisão - relativamente a 

objectivos de natureza mais abstracta, nomeadamente de eficiência económica ou de 

equidade. O AMCD considera que os processos de decisão têm, em geral, uma 

natureza eminentemente subjectiva, sendo essencial à transparência, à minimização da 

captura institucional e à compreensão desses processos a modelização dos sistemas de 

valores dos actores relevantes. Evidentemente, esta postura exige uma definição 

bastante lata do conceito de actor (cf. § 3.4). 

Em segundo lugar, considera-se que, dado o carácter complexo e 

multidimensional dos processos de decisão, a consideração não de um mas de 

múltiplos critérios - representativos das diferentes dimensões do problema - conduz a 

tomadas de decisão mais robustas relativamente às obtidas via métodos optimizantes e 

centrados num único critério (Bana e Costa et al., 1995, p. 3). Apesar de algumas 

divergências na literatura, um critério é definido, normalmente, como uma função g, 

real e de domínio A, onde A é o conjunto de acções ou alternativas, que permite 

comparar duas acções a e b segundo um determinado ponto de vista e unicamente 

com base nos valores g(a) e g(b) (Bouyssou, 1990, p. 59). 

O AMCD incorpora elementos das diferentes visões contemporâneas do 

fenómeno decisional, nomeadamente das abordagens sistémica e organizacional, 

resultando daí a sua contemporaneidade: 

• A decisão como um processo. A decisão que se procura “apoiar” é encarada 

como um processo no sentido simoniano. Como refere Bana e Costa (1993, p. 

5): “Já há mais de trinta anos que Herbert Simon insistiu que o estudo dos 

processos de decisão não deve incidir exclusivamente sobre o momento da 

«escolha», mas que todo um longo e complexo processo de exploração e análise 

deve merecer uma atenção particular”. E prossegue (p. 3): “O que está em causa 

neste processo - a problemática do processo de decisão ou problemática da 

decisão - não tem um sentido estático e impessoal. Pelo contrário, ela evolui ao 
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longo do processo e não pode ser dissociada do ambiente envolvente , do 

contexto próprio de cada um dos seus estados de desenvolvimento e das 

motivações próprias a cada um dos actores. Neste quadro, o apoio à decisão é a 

actividade de alguém (chamemos-lhe facilitador) cujo papel é, latu sensu, 

esclarecer e modelizar o processo de avaliação e ou negociação conducente à 

tomada de decisões”; 

• O apoio à decisão como uma actividade baseada em modelos. Apesar de 

ancorada na complexidade do processo de decisão, a actividade de apoio à 

decisão deve ser científica, i.e., deve basear-se em conceitos rigorosos, em 

modelos bem formalizados e em procedimentos de cálculo bem definidos (cf. 

(Roy e Bouyssou, 1993, p. 23)); 

• O apoio à decisão como um sistema ... cujos componentes são os actores e os 

seus valores e objectivos, bem como as acções e as suas características; os 

actores e as acções formam dois subsistemas, “interrelacionados no todo que é 

um processo de decisão” (Bana e Costa, 1993, p. 1); 

• ... aberto. O apoio à decisão é também ele um processo, seguindo “uma 

abordagem interactiva, construtiva e de aprendizagem” (Bana e Costa, 1993, p. 

1); 

• Uma abordagem não optimizante. Na linha Simon, o óptimo é substituído pelo 

satisfatório; em vez de se procurar “resolver o problema da escolha da melhor 

solução”, importa construir enunciados e modelos adequados “às situações 

problemáticas reais que os decisores enfrentam” (Bana e Costa, 1993, p. 4); as 

abordagens clássicas, monocritério, optimizantes, não interactivas e formuladas 

como se um só decisor existisse, são consideradas como pecando por uma 

excessiva abstracção dos valores dos decisores, afastando-se, por essa via, da 

subjectividade “omnipresente nos processos de tomada de decisão” (Bana e 

Costa, 1993, pp. 4, 6-7). 

Este carácter não optimizante da generalidade dos processos de decisão obriga a 

uma generalização das problemáticas decisionais, i.e., da forma como os problemas 

de decisão são postos. Roy (1985, p. 74) identifica quatro problemáticas de referência: 

escolha, segmentação, ordenação e descrição (v. quadro 3.1). 
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Quadro 3.1 Problemáticas decisionais de referência 

Problemática Objectivo Resultado Procedimento 

 
Escolha de um subconjunto que inclua 

as “melhores” acções ou, por defeito, 

as “satisfatórias”. 

Escolha Selecção 

 
Segmentação das acções através de 

afectação a categorias pré-definidas. 
Segmentação Afectação 

 
Ordenação das acções em classes de 

equivalência, de forma completa ou 

parcial. 

Ordenação Classificação 

 
Descrição, numa linguagem apro-

priada, das acções e das suas 

consequências. 

Descrição Cognição 

Adaptado de Roy (1985, p. 74) e Maistre et al. (1994, p. 15) 

Bana e Costa (1993, pp. 25-27) (1993b) (et al., 1995, pp. 9-10), partindo desta 

classificação, distingue, de uma forma mais geral e compreensiva, entre: 

• Problemática da avaliação relativa: onde se incluem a escolha da melhor 

acção, a escolha de um pequeno número de acções, a escolha sucessiva e a 

ordenação; e 

• Problemática da avaliação absoluta: que inclui as múltiplas variantes da 

afectação a categorias pré-determinadas (nominal, ordenada, limitada, 

tipificada), i.e., a problemática da separação, e a rejeição absoluta. 

O referido pessimismo quanto à capacidade em estudar isoladamente a decisão é 

típica das abordagens multicritério de tradição francófona, mais centradas na 

actividade de apoio à decisão (“aide à la décision”) e não tanto no estudo da tomada 

de decisão (“decision-making”). As abordagens de conotação americana, pelo 

contrário, tendem a centrar-se mais na “descrição” do processo de tomada de decisão, 

assumindo uma postura menos construtiva e participada (Bana e Costa, 1993a, p. 1) 

(Roy, 1990). Porém, existe, hoje, a convicção de que as complementaridades entre 

ambas devem ser exploradas, dada a necessidade imperativa em criar-se um conjunto 

de instrumentos teoricamente bem fundamentados e de aplicação fácil e robusta. 

Transversalmente a esta dupla perspectiva, as metodologias multicritério podem 

ser classificadas quanto à forma como a articulação das preferências é feita, à priori 
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ou de forma progressiva (Bana e Costa et al., 1995, pp. 4-5). No primeiro caso, exige-

se, como input, um claro conhecimento dos julgamentos de valor dos actores, 

relativamente a cada ponto de vista (de modo a modelizarem-se as preferências a nível 

local, i.e., ponto de vista a ponto de vista) e relativamente à importância relativa dos 

mesmos; seguidamente, essa informação é tratada por um procedimento de agregação 

multicritério, obtendo-se um modelo de avaliação global das acções, que exige, em 

geral, uma cuidada análise de sensibilidade; a informação obtida a partir desta última, 

bem como o feedback dos actores relativamente aos resultados obtidos, são 

tipicamente utilizados na revisão dos referidos inputs, reiniciando-se o processo. Os 

métodos sumariamente descritos em § 3.5.2 integram-se neste tipo de articulação. 

Quando a articulação das preferências é feita de forma progressiva, o espaço de 

decisão é explorado, pelo contrário, sem necessidade de especificação prévia das 

estruturas de preferências. Essa exploração é feita de um modo faseado e em contínua 

interacção com os actores: em cada fase do processo, analisa-se um determinado 

subconjunto de soluções eficientes, isolando-se uma solução particular se o decisor 

estiver satisfeito; caso contrário, o processo exploratório redirecciona-se para um 

outro subconjunto de soluções eficientes. As preferências dos actores vão-se 

expressando, assim, ao longo do processo, tendo, porém, uma validade meramente 

local. Grandemente baseados na programação linear multiobjectivo, estes métodos 

são, por aquelas razões, habitualmente designados como locais e interactivos4. As 

suas grandes limitações residem nas dificuldades em identificarem e incorporarem 

informação sobre a importância relativa dos diferentes pontos de vista, bem como na 

sua limitada aplicabilidade, normalmente reduzida a casos onde a problemática 

decisional se resume à escolha de uma única acção e ou cujos impactes se apresentam 

de forma contínua. 

Um processo de AMCD desenvolve-se, na prática, em quatro níveis, não 

necessariamente sucessivos (dado o carácter interactivo e de aprendizagem da 

actividade de AMCD), nos quais o facilitador enfrenta um conjunto de questões, que 

seguidamente se transcrevem de (Roy e Bouyssou, 1993, pp. 24-26), dada a sua 

grande riqueza: 

 
4 Os métodos STEM, de Geoffrion, Dyer e Feinberg, de Zionts e Wallenius, ou de Venderpooten, são 

alguns exemplos de métodos locais e interactivos (cf. Vincke, 1988, Cap. VI). 
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Nível I: “Objet de la decision et esprit de la recommandation 

- Sous quelle forme convient-il de modéliser la décision? 

- Comment différencier les diverses possibilités d'action? 

- Où placer la frontière entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas? 

- Dans quel esprit élaborer les modèles? 

- Quelle forme doit prendre une, éventuelle, recommandation?” 

Nível II: “Analyse des conséquences et élaboration de critères 

- En quoi, sous la forme où elle a été modélisée, la dècision conditionne-t-elle 

l'évolution du processus? 

- Quelles sont les conséquences des décisions possibles susceptibles d'interférer 

avec les objectifs et systèmes de valeurs d'un intervenant quel qu'il soit? 

- Parmi les conséquences ainsi explicitées, lesquelles doivent être formalisées et 

comment? 

- Jusqu'a quel point chacune est-elle discriminante pour éclairer la décision 

compte-tenu, notamment, des facteurs d'imprécision, d'incertitude, 

d'indétermination? 

- Comment construire des critères capables de prendre en compte ces 

conséquences et ces facteurs?” 

Nível III: “Modélisation des préferences globales et approches opérationnelles 

pour l'agrégation des performances 

- Parmi la varieté (généralement grande) qui s'offre pour définir des critères, 

comment sélectionner celui (analyse monocritère) ou ceux (analyse multicritère) 

qui permettent d'appréhender «au mieux», en vue de l'aide à la décision, la 

totalité des conséquences? 

- Que convient-il d'exiger d'une telle famille de critères (éventuellement réduite 

à un seul) pour qu'elle joue son rôle dans le travail d'étude proprement dit tout 

en constituant une base de dialogue acceptable par les divers intervenants dont 

le décideur se préoccupe? 
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- Comment convient-il, dans le cas d'une analyse multicritère, d'agréger les 

performances d'une action sur les divers critères pour déclarer bonne au 

mauvaise, meilleure ou pire qu'une autre? 

- Quelles informations ayant trait, par exemple, à l'importance relative des 

critères est-il opportun de faire intervir et comment?” 

Nível IV: “Procèdures d'investigation et élaboration de la recommandation? 

- Quelles procédures de traitment mettre en oeuvre? 

- Comment analyser les résultats pour en tirer des conclusions? 

- Peut-on élaborer une recommendation finale ou faut-il remettre en question 

certaines des options prises au niveaux antérieurs? 

- Selon quelles modalités convient-il de communiquer la recommandation finale 

aux personnes concernées en vue de garantir une bonne insertion dans le 

processus de décision (question qui revêt une importance toute particulière 

lorsqu'une procédure recommandée doit faire l'objet d'une utilisation 

répétitive)?”. 

De uma forma mais sucinta, e no caso em que a articulação de preferências é 

feita à priori, distinguem-se duas etapas essenciais: a fase da estruturação e a fase da 

avaliação. A sua compreensão exige, contudo, um prévio conhecimento das 

componentes do sistema de apoio à decisão. 

3.4 O Sistema de Apoio à Decisão 

O sistema de apoio à decisão é formado, como se disse, por dois subsistemas: o 

subsistema dos actores e o subsistema das acções (ou alternativas). A identificação 

destes dois subsistemas é de enorme importância em AMCD porque a informação 

necessária ao processo de avaliação emerge, pouco a pouco, da interacção entre estes 

dois subsistemas (Bana e Costa, 1993, pp. 1-2). Essa informação é composta por 

elementos de natureza mais objectiva, referentes às acções - as características - e por 

elementos intrinsecamente subjectivos, referentes aos valores dos actores - as normas 

e os objectivos (ou “fins a atingir”). 
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Na definição do subsistema dos actores importa identificar todas as entidades 

que influenciam o processo de tomada de decisão, quer através dos seus sistemas de 

valores, quer através das relações - de aliança ou conflito - que mantêm entre si (Bana 

e Costa, 1993, pp. 10-11). A ideia do decisor único e isolado é, assim, posta de parte, 

bem como o carácter estático dos sistemas de valores e das relações entre actores; os 

objectivos e normas dos actores são encarados na sua eventual má definição, 

instabilidade e exposição a conflitos internos, e a rede de relações entre actores é 

considerada como dinâmica e instável, dado o carácter dinâmico dos sistemas de 

valores individuais e das estratégias de revelação desses mesmos sistemas. 

Em termos funcionais, os actores classificam-se como agidos - terminologia 

introduzida por Sfez (1973) - ou intervenientes (Bana e Costa, 1993, pp. 11-13). A 

distinção entre as duas categorias reside na participação passiva ou não no processo de 

tomada de decisão e ou implementação. Os agidos somente sentem as consequências 

positivas ou negativas da implementação da decisão, não intervindo activamente no 

processo de tomada de decisão; os intervenientes, pelo contrário, ou assumem as 

responsabilidades pelas consequências da decisão - os decisores, no sentido estrito do 

termo - ou exercem a actividade de apoio à decisão - os referidos facilitadores; pode 

ainda existir um interveniente que funciona de intermediário entre os decisores e os 

facilitadores, não podendo de algum modo ser confundido com aqueles e designado 

por cliente. Repare-se na consideração explícita do facilitador enquanto elemento 

activo, não neutro, do processo de tomada de decisão. 

Os sistemas de valores dos actores consubstanciam-se, como se disse, em 

objectivos, derivando daí natureza intrinsecamente subjectiva destes últimos. 

Definem-se como “sendo a manifestação, por parte de um actor e numa determinada 

situação, do seu desejo de ver o mais possível acrescida (ou decrescida) qualquer 

coisa, ou de a ver atingida, na sequência da implementação de uma decisão” (Bana e 

Costa, 1993, p. 14). 

Quanto ao subsistema das acções, importa compreender que, apesar dos valores 

dos actores serem o elemento-chave na elaboração de um modelo de apoio à decisão, 

o conjunto de acções potenciais é sempre o ponto de aplicação e concretização desses 

valores (Bana e Costa, 1993, p. 15). A negação da abstracção dos valores - por 

exemplo, quando se rejeita a utilização da eficiência económica como critério único - 
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é feita, assim, associando os valores não só aos actores mas também ao conjunto 

particular de acções a avaliar ou a comparar. 

Nessa linha, uma acção a define-se como a representação de uma eventual 

contribuição para a decisão global, susceptível de ser tomada de forma autónoma e de 

servir de ponto de aplicação à actividade de apoio à decisão, face ao estado de avanço 

do processo de decisão (Bana e Costa, 1993, p. 15) (Roy, 1985, p. 55). Pode ser 

irrealista ou realista, fictícia ou real. Diz-se global se a sua implementação implicar a 

exclusão das restantes (i.e., o conceito de acção coincide com o de alternativa); caso 

contrário, diz-se fragmentada. 

Nem todas as acções são, porém, susceptíveis de implementação caso venham a 

ser favorecidas na fase de avaliação - as acções irrealistas são habitualmente 

excluídas. Consideram-se, assim, somente as denominadas acções potenciais. Uma 

acção potencial define-se como uma acção real ou fictícia provisoriamente julgada 

realista por um ou vários actores, ou assumida como tal pelo facilitador tendo em vista 

fazer evoluir o processo de apoio à decisão (Bana e Costa, 1993, p. 16) (Roy, 1985, p. 

62). 

O conjunto de acções potenciais A pode ser imposto à priori ou alterável, 

permanente ou transitório. Será estável se for simultaneamente imposto à priori e 

permanente; caso contrário, é evolutivo (alterável e ou transitório). A possibilidade de 

A ser evolutivo vai ao encontro da visão do apoio à decisão enquanto processo 

interactivo, construtivo e de aprendizagem (Bana e Costa, 1993, p. 17), i.e., enquanto 

sistema aberto (cf. § 3.3). 

Como elemento primário de avaliação, as acções têm a si associadas as 

respectivas características. Tratam-se das “diversas propriedades, predicados, 

atributos, qualidades, ..., e respectivos indicadores, inerentes, atribuídos ou desejados 

para as acções potenciais” (Bana e Costa, 1993, p. 20). Têm, como se disse, uma 

natureza de carácter mais objectivo, coincidindo com a noção de atributo enquanto 

forma de descrever objectivamente a realidade. 

Se numa determinada fase de um processo de decisão, uma característica é 

identificada como susceptível de intervir na formação de juízos de valor pelos 

intervenientes, essa característica diz-se activa; se o contrário se passar, a 

característica é passiva (Bana e Costa, 1993, p. 20-21). 
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3.5 Fases do Processo de Apoio Multicritério à Decisão 

3.5.1 A Fase da Estruturação 

Em termos gerais, na fase da estruturação procura-se identificar o conjunto de 

acções potenciais A, bem como os pontos de vista a partir dos quais se avaliam ou 

comparam os elementos desse conjunto, na fase seguinte da avaliação. 

A estruturação tem vindo a ser objecto de interesse crescente por parte dos 

investigadores, dada a sua extrema relevância na obtenção de decisões robustas. 

Porém, algumas divergências permanecem. Classicamente, a estruturação de um 

problema decisional inicia-se pela identificação das acções e das suas características, 

num procedimento a que Keeney (1992) chamou “alternative-focused thinking” (v., 

por exemplo, (Nijkamp et al., 1990)). Outros autores - incluindo Keeney - defendem 

que o ponto de partida deverá ser sempre os valores dos actores e os respectivos 

objectivos, dada a maior riqueza daqueles (“value-focused thinking”). Numa clara 

tentativa de integração, Bana e Costa propõe a “abordagem de estruturação dos 

pontos de vista” (Bana e Costa, 1992) (Bana e Costa, 1993). 

Nesta última abordagem, características e objectivos são simultaneamente 

considerados como elementos primários de avaliação, dado o seu carácter 

complementar no processo de construção do “edifício das preferências dos actores” 

(Bana e Costa, 1993, p. 22). Tal complementaridade deriva da interpenetração e 

inseparabilidade dos elementos objectivos (mais ligados às acções) e dos subjectivos 

(referentes aos valores); o subsistema das acções e o subsistema dos valores possuem, 

efectivamente, fronteiras muito vagas, que se reflectem nas fortes ligações estruturais 

entre características e objectivos. A noção de ponto de vista procura ir ao encontro 

dessas “ligações estruturais”, ao representar “todo o aspecto da decisão real 

apercebido como importante para a construção de um modelo de avaliação de acções 

existentes ou a criar. Um tal aspecto, que decorre do sistema de valores e ou da 

estratégia de intervenção de um actor no processo de decisão, agrupa elementos 

primários que interferem de forma indissociável na formação das preferências desse 

actor” (Bana e Costa, 1993, p. 24). Esses “elementos” indissociáveis são, como se 

disse, as características e os objectivos, i.e., os elementos primários de avaliação. 

Nessa linha, o trabalho de estruturação corresponde à identificação, progressiva 

e de forma interactiva, dos pontos de vista onde se vão ligando, agrupando e 
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categorizando os elementos primários de avaliação, inicialmente dispersos de forma 

mais ou menos caótica. A identificação dos “elementos primários de avaliação não 

deve ser um fim em si mesmo de um estudo de apoio à decisão, mas uma etapa que 

ajudará a identificar pontos de vista, mais fundamentais enquanto representações e 

reflexos dos valores dos actores” (Bana e Costa, 1993, p. 24). Refira-se que o 

facilitador deve, sobretudo, procurar envolver os actores na situação decisional, 

criando uma linguagem comum que possibilite o debate e a aprendizagem (Bana e 

Costa et al., 1995, p. 9). 

O carácter fundamental de uma família de pontos de vista depende da satisfação 

de um conjunto de propriedades, sendo as principais comuns aos diferentes autores 

(cf. (Bana e Costa et al., 1995, p. 9)). Roy, que fala de família fundamental de 

critérios F, define esta última como uma família coerente de critérios onde a retirada 

de cada um deles conduz à inversão das preferências globais de pelo menos um par de 

acções (Roy e Bouyssou, 1993, pp. 110-111). A coerência - propriedade que torna 

possível a obtenção das preferências globais (quando todos os critérios/pontos de vista 

são considerados em conjunto) a partir das preferências locais (ao nível de cada 

critério/ponto de vista) - garante-se impondo três testes (Roy e Bouyssou, 1993, Cap. 

2): 

Teste 3.5.1. Exaustividade. Consiste na inexistência de argumentos que permitam 

quebrar a relação de indiferença entre duas alternativas com 

perfomances iguais em todos os critérios (pontos de vista) pertencentes 

a F (teste 2.2.1 em (Roy e Bouyssou, 1993, p. 84)). 

Teste 3.5.2. Coesão. Se não for possível imaginar duas alternativas a e b, 

inicialmente indiferentes, mas em que se aumenta as perfomances de b 

em certos critérios (pontos de vista) - ou se reduz as da a - havendo 

argumentos para se afirmar que b não é pelo menos tão bom como a, 

então a família F será coesa (teste 2.2.2 em (Roy e Bouyssou, 1993, p. 

95)). 

Teste 3.5.3. Não redundância. Verifica-se quando não é possível criar uma família 

F\{h} simultaneamente exaustiva e coerente, onde h representa um 

critério (ponto de vista) genérico de F (teste 2.2.4 em (Roy e Bouyssou, 

1993, p. 102)). 
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Estando isolado o conjunto A das acções potenciais bem como a família 

fundamental de pontos de vista, o facilitador pode, num determinado momento do 

processo de apoio à decisão, construir um modelo de avaliação ou comparação das 

alternativas. 

3.5.2 A Fase da Avaliação 

A criação de um modelo de avaliação global das acções passa por duas etapas 

essenciais (Bana e Costa e Vansnick, 1994, p. 1) (Bana e Costa et al., 1995, p. 6): 

1) Avaliação local (ou ponto de vista a ponto de vista). Consiste na criação de 

um critério para cada ponto de vista fundamental, i.e., de um modelo de 

avaliação que formalmente represente a atractividade local de cada acção 

potencial para o(s) “evaluator(s)” 5; e 

2) Avaliação global ou processo de agregação. Consiste na aplicação de um 

procedimento de agregação multicritério que, tomando em consideração 

informação de natureza inter-critério, permita obter as preferências globais a 

partir das locais, obtendo-se, assim, um modelo de avaliação global das acções 

potenciais. 

Estas duas etapas podem ser efectuadas recorrendo a duas grandes famílias de 

métodos. A primeira, de tradição mais americana e mais conotada com a actividade 

de “decision-making”, centra-se nos métodos baseados nos conceitos de valor ou 

utilidade; a segunda, eminentemente francófona, explora o conceito de subordinação 

(“surclassement”). Os métodos mais conhecidos são, respectivamente, o MAUT 

(Multi Attribute Utility Theory), proposto por Ralph Keeney e Howard Raiffa (1976), 

e a família ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant la Realité) - I, II, III, IV, IS e 

TRI - desenvolvida por Bernard Roy, desde 1968. Enquanto o primeiro explora os 

postulados introduzidos por von Neumann e Morgenstern, os métodos ELECTRE e 

similares desenvolvem os resultados da Teoria da Escolha Colectiva. 

 
5Um “evaluator” é um actor que intervém mais ou menos directamente na fase da avaliação das acções 

(cf. (Bana e Costa, 1993, p. 13)). 
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• A Teoria da Utilidade Multi-Atributo (MAUT) 

Desenvolvida desde os trabalhos de Fishburn e Keeney e Raiffa, tem como 

axioma fundamental e de base o seguinte: todo o actor procura inconscientemente (ou 

implicitamente) maximizar uma função de utilidade: 

 U = U(g1, g2, ..., gj, ..., gn) (3.1) 

que agrega todos os pontos de vista fundamentais, onde gj representa o critério 

correspondente ao ponto de vista j, e n o número total de pontos de vista (e critérios) 

(Vincke, 1988, pp. 67-68). O trabalho do facilitador consistirá, assim, na escolha da 

forma funcional para U que melhor se adapte às propriedades presentes nas 

preferências dos actores, bem como na estimação das funções e dos respectivos 

parâmetros. 

A forma funcional mais simples - e também a mais utilizada - é a forma aditiva: 

 U(a) = w g aj j

j

n

( )
=


1

 (3.2) 

onde a  A e wj representa o “peso” a atribuir ao critério gj, com: 

 w j

j

n

=
=

 1
1

 (3.3). 

Várias considerações importantes devem ser feitas. Em primeiro lugar, a forma 

aditiva da função utilidade só é aplicável se todo o subconjunto de critérios for 

independente em F em termos de preferências (cf. (Vincke, 1988, p. 69)). Esta 

condição aplica-se somente quando A é infinito e contínuo, e n  3; caso contrário, as 

condições necessárias e suficientes para a utilização do modelo aditivo são de 

aplicação insustentável, apesar de estarem identificadas teoricamente. Outras formas 

funcionais podem ser utilizadas - como a multiplicativa - mas a literatura reconhece 

que, de um ponto de vista prático, complicações adicionais revestem-se de pouco 

interesse (Vincke, 1988, p. 71). 

Em segundo lugar, a informação referente à importância relativa dos critérios, 

presente nos “pesos” wj, representa “trade-offs” ou taxas de substituição - por isso, 

estes modelos são também conhecidos como modelos compensatórios. Tratam-se de 

constantes de escala, que permitem comparar (e, logo, agregar) os diferentes modelos 

de avaliação local, não tendo qualquer valor absoluto ou intrínseco. 
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Consequentemente, os “pesos” não podem ser estimados sem referência às funções-

critério específicas, i.e., aos modelos de avaliação local em consideração (Bana e 

Costa et al., 1995, p. 7). 

Quanto a estes últimos, tratam-se de escalas de intervalos definidas em A (ou, 

melhor, no espaço gerado pelo invólucro convexo de A) (Bana e Costa et al., 1995, p. 

7). A razão da sua natureza cardinal prende-se com a possibilidade em se fazerem 

comparações de utilidade (neste caso, entre pontos de vista), desde que seja definida 

uma unidade comum (cf. § 2.8). Essa é exactamente a missão dos “pesos”. 

Existem múltiplos métodos de determinação dessas escalas de intervalos, bem 

como dos “pesos”6, nomeadamente, o “direct rating” ou o método da bissecção, e os 

“swing weigths” ou o “direct rating”, respectivamente (cf. (Vincke, 1988, pp. 72-

76), (Goodwin e Wright, 1991, pp. 14-21), (Edwards e Newman, 1982, § 4-5)). 

• Os métodos de Subordinação 

Os métodos ELECTRE e similares (PROMETHEE, MELCHIOR, etc.) 

exploram os postulados da Teoria da Escolha Colectiva, substituindo eleitores por 

pontos de vista. Comparando sempre as acções (potenciais) aos pares - na tradição de 

Condorcet - baseiam os seus métodos de avaliação global no conceito de relação de 

subordinação (“surclassemenet”). De acordo com Roy, trata-se de uma relação 

binária S definida em A (i.e., com domínio A×A) tal que aSb se, dadas as preferências 

do actor, a qualidade das avaliações das acções e a natureza do problema, existirem 

argumentos suficientes para admitir que a é pelo menos tão bom como b, sem que haja 

qualquer razão importante que contrarie esta afirmação (ap. (Vincke, 1988, p. 86)). 

À excepção do ELECTRE IV, os métodos ELECTRE procuram verificar, para 

todo o par de acções potenciais (a,b)  A×A, a verosimilhança da afirmação “a 

subordina b” (a hipótese de subordinação). Essa verificação é efectuada recorrendo às 

noções de concordância e não-discordância: 

- Concordância: quando a hipótese de subordinação se verifica, ao nível de um 

determinado critério j; tal significa que, no que concerne ao critério j, este 

ratifica a hipótese “a subordina b”, i.e.: gj(a)  gj(b); 

 
6Os “pesos” assumem a forma de escalas de ratios, dada a origem ser virtualmente fixa (cf. § 2.4). 
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- Não-discordância: esta condição rejeita uma hipótese de subordinação, obtida 

após a aplicação da condição de concordância, a partir do momento em 

que exista uma oposição demasiadamente forte em pelo menos um 

critério. Introduz, em suma, um efeito de veto. 

Com base nestas duas noções, os métodos ELECTRE aplicam o princípio da 

maioria, respeitando, contudo, uma eventual minoria fortemente opositora 

(possibilidade de veto): a é considerado pelo menos tão bom como b (i.e., aSb) se, em 

primeiro lugar, a maioria dos critérios (fundamentais) for concordante com essa 

afirmação e se, em segundo lugar, não existir um critério onde b é 

extraordinariamente melhor do que a (Maistre et al., 1994, p. 21). 

A aplicação do princípio da maioria exige, porém, informação sobre a 

importância relativa dos critérios. É necessário associar a cada critério um coeficiente 

de importância kj que reflicta essa importância relativa. Porém, atente-se que este 

coeficiente têm uma interpretação completamente distinta do “peso” wj dos modelos 

MAUT, não isolando um “trade-off” ou taxa de substituição mas somente “quantos 

boletins de voto” o critério j coloca na “urna”. Por isso, os modelos baseados no 

conceito de subordinação são também conhecidos por modelos não-compensatórios. 

Adicionalmente, saliente-se que a informação inter-critério não se esgota nos 

coeficientes de importância, estando igualmente presente nos limiares de veto vj 

(diferença de performances entre b e a, no critério j, a partir da qual se discorda da 

afirmação aSb). Fazendo novamente analogia com a escolha colectiva, vj corresponde 

à importância de alguém com poder de veto (Bana e Costa et al., 1995, p. 8). 

Uma das características mais marcantes destes modelos consiste na 

possibilidade de consideração, ao nível de cada critério, de zonas de indiferença e de 

hesitação de preferência, capazes de modelizar as preferências de forma mais realista 

e de salvaguardar situações de imprecisão, incerteza e ou má determinação. Nos 

modelos MAUT, cada critério não ressalva esta dupla possibilidade, assumindo a 

forma de verdadeiro-critério, representado pelo modelo “clássico” (Roy e Bouyssou, 

1993, p. 55):  a, b  A: 

 aPjb  gj(a) > gj(b) 

 aIjb  gj(a) = gj(b) (3.4) 
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onde Pj identifica uma relação de preferência estrita e Ij uma relação de indiferença. 

Introduzindo um limiar de preferência pj e um limiar de indiferença qj, obtém-se o 

conceito mais geral de pseudo-critério, representado por (Roy e Bouyssou, 1993, p. 

55-56, 71-72) (Vincke, 1988, p. 40):  a, b  A, gj(a) > gj(b)  gj(a) + qj(gj(a)) > 

gj(b) + qj(gj(b))  gj(a) + pj(gj(a)) > gj(b) + pj(gj(b)) e: 

 aPjb  gj(a) - gj(b) > pj(gj(b)) 

 aQjb  qj(gj(b)) < gj(a) - gj(b)  pj(gj(b)) 

 aIjb  gj(a) - gj(b)  qj(gj(b)) (3.5). 

Neste modelo, também conhecido como “modelo a dois limiares”, admite-se 

que pequenas diferenças gj(a) - gj(b) continuam a traduzir uma relação de indiferença 

entre a e b, sendo qj a diferença máxima para o qual tal se verifica. Adicionalmente, 

considera-se uma zona de preferência fraca (Qj), traduzindo uma hesitação de 

preferência entre a indiferença (Ij) e a preferência estrita (Pj), sendo esta última apenas 

válida quando a diferença gj(a) - gj(b) é superior a pj. 

Outra característica marcante destes modelos reside na menor exigência dos 

pseudo-critérios, relativamente aos verdadeiros-critérios utilizados em MAUT, em 

termos da natureza das respectivas escalas: não tendo necessariamente de ser 

cardinais, podem ter uma natureza meramente ordinal. Adicionalmente, as 

metodologias baseadas na relação de subordinação permitem, em geral, ressalvar 

situações de incomparabilidade entre pares de acções, não se passando o mesmo em 

MAUT. 

3.6  Análise Custo-Benefício vs. Apoio Multicritério à Decisão: uma 

oposição inevitável? 

É corrente na literatura a exploração de uma certa tensão entre a ACB e o 

AMCD. Os defensores da primeira relembram a base teórica da ACB e criticam 

alguma arbitrariedade presente no AMCD (por exemplo, devido ao grande número de 

métodos e técnicas) (Canhoto, 1994 e 1995). Os defensores do “multicritério”, 

baseando-se em formas de pensar a decisão mais compreensivas e contemporâneas, 

defendem que métodos “auxiliares” da tomada de decisão não devem tomar as 

decisões pelos decisores mas unicamente ajudar estes últimos a tomar essas mesmas 
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decisões, essencialmente porque o subjectivismo e a complexidade são características 

intrínsecas aos processos de tomada de decisão, sendo preferível ajudar a tomar 

decisões com base nestes pressupostos do que recorrendo a métodos como a ACB, 

baseados em conceitos dedutivos (e, como tal, dependentes de axiomas), procurando 

soluções óptimas (em vez de soluções satisfatórias), reduzindo múltiplos pontos de 

vista a um único critério (empobrecendo-se, assim, a modelização das estruturas de 

preferências) e apresentando um carácter mais hermético, tecnocrático, não interactivo 

(Bana e Costa, 1993) (Roy e Hassan, 1994). Poucos são os autores que ressalvam uma 

consideração complementar de ambas as aproximações (Nijkamp et al., 1990) 

(Hanley e Spash, 1993) (Gregory et al., 1993). 

Muitas das críticas de ambas as partes pecam por excessiva ingenuidade e 

imprecisão. Por exemplo, os opositores do AMCD criticam frequentemente o trabalho 

do facilitador, ficando chocados com a sua postura (necessariamente) não neutra e 

esquecendo o papel importantíssimo que ele pode ter no processo de aprendizagem, 

por parte dos decisores, das respectivas estruturas de preferências. Mais grave é, 

porém, a crítica à utilização dos preços como supostos “coeficientes de importância”, 

“esquecendo-se” a razão pelo qual eles são utilizados como constantes de escala: o 

facto de reflectirem as preferências da sociedade; por isso, o critério de eficiência de 

Kaldor-Hicks - subjacente à ACB - não é um simples conceito deduzido à margem 

das preferências dos actores (cf. § 2.6, § 2.7, § 2.8 e § 2.11). 

Importa compreender que ambas as abordagens são fundamentalmente 

diferentes, possuindo qualidades intrínsecas que uma via de aproximação poderá, 

certamente, explorar com benefício mútuo. 

Em primeiro lugar, uma ACB é passível de integração numa perspectiva de 

apoio à decisão: no Nível III do processo de apoio à decisão, Roy e Bouyssou 

ressalvam a utilização de técnicas monocritério (sendo a ACB um exemplo) quando 

preferíveis, em termos de representação das consequências das acções, a formulações 

multicritério (cf. § 3.3). Aliás, Dasgupta e Pearce referem, explicitamente, que uma 

ACB nunca deverá ser confundida com a tomada de decisão (1978, Cap. 1). 

Em segundo lugar, em determinados contextos decisionais, um estudo custo-

benefício poderá fornecer, numa determinada etapa de um processo de apoio à 



Cap. 3 - A Análise Multicritério e a sua Contemporaneidade 64 

decisão, uma base de entendimento e consenso entre os actores, salvaguardando, 

simultaneamente, os interesses de eventuais agidos. 

Em particular, um estudo deste tipo poderá ser relevante em contextos de 

decisão pública, i.e., em decisões que, dada a sua natureza ou impacto, afectam a 

sociedade, ou largos grupos dela, de uma forma significativa7. Neste campo, é óbvio o 

interesse de um método que, intrinsecamente, procura isolar as preferências da 

sociedade (as hipóteses e as condicionantes de uma ACB podem desvirtuar este 

objectivo - também ele normativo - mas não o conseguem eliminar completamente, 

dado o carácter intrínseco do mesmo). Aliás, poderá ser mesmo pertinente colocar a 

questão: não será democraticamente mais defensável apoiar a decisão pública com 

base em critérios de eficiência (e ou de equidade) face a metodologias que vão 

procurar modelizar, intrinsecamente, as preferências dos actores (mais directamente) 

envolvidos? 

Esta questão não elimina, porém, a relevância que o AMCD poderá ter num 

problema classicamente tratado em ACB. Particularmente interessante é, reafirme-se, 

a forma como o AMCD encara a decisão e a separação que faz entre tomada de 

decisão e apoio à decisão. A decisão como processo, o apoio à decisão como processo 

e sistema aberto, o reconhecimento da não neutralidade e da utilidade do facilitador, o 

satisfatório em contraste com o óptimo, a formulação das diferentes problemáticas 

decisionais, são algumas ideias necessariamente a reter. 

Adicionalmente, a capacidade das metodologias de avaliação multicritério em 

tratarem dados de natureza qualitativa e ou de carácter incerto, impreciso e mal 

determinado (nomeadamente através da consideração de pseudo-critérios), pode 

constituir um caminho para a resolução dos obstáculos práticos que a ACB enfrenta, 

nomeadamente na valorização de externalidades ou bens intangíveis (presentes em 

situações de falha de mercado, falha de Estado e ausência de mercado), e que, em 

geral, acabam por distorcer os propósitos subjacentes à mesma. 

Por último, essas metodologias podem permitir, num estudo eminentemente 

custo-benefício, tomar também em consideração determinados objectivos consensuais 

 
7A decisão pública, tal como é definida, não se limita ao contexto das administrações públicas: pode 

abarcar, também, decisões do sector privado com grande impacto social. Adicionalmente, não integra, 

por razões óbvias, todas as decisões do sector público. 
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para sociedade mas de difícil modelização em ACB, nomeadamente a salvaguarda de 

vidas humanas ou a manutenção da biodiversidade. 

No capítulos seguintes procura-se, exactamente, complementar as duas 

abordagens, primeiro de uma forma mais teórica e, seguidamente, recorrendo ao 

problema da localização da segunda travessia do Tejo em Lisboa, como caso 

ilustrativo. 



4 

Considerações Multicritério num Problema 

Custo-Benefício: o Modelo-Básico e as suas Extensões 

4.1 Introdução 

Neste capítulo, formula-se o denominado Modelo-Básico (MB) (§ 4.2) - e 

respectivas extensões (§ 4.3) - com o objectivo de ilustrar-se como a Análise Custo-

Benefício e as metodologias de Apoio Multicritério à Decisão são passíveis de uma 

consideração simultânea e complementar. 

O MB destina-se a problemas de decisão pública, nos quais uma aproximação 

custo-benefício poderá ser particularmente relevante (cf. § 3.6). Porém, mesmo neste 

contexto, não pretende abarcar todos os casos possíveis: aplica-se a problemas em que 

os decisores encomendam um estudo de apoio à decisão com o objectivo de 

conhecerem qual o projecto satisfatoriamente mais eficiente (no sentido de Kaldor-

Hicks) de entre um conjunto de projectos indivisíveis, mutuamente exclusivos, 

financiáveis dentro dos respectivos intervalos de confiança para os custos e de 

indiscutível interesse para a sociedade. 

Procura-se, assim, logo na definição da âmbito de aplicação do MB, uma fusão 

entre aspectos caros ao AMCD ou à ACB, reafirmando-se a especificidade da 

actividade de apoio à decisão - importa ajudar a tomar decisões, não a tomá-las - e 

associando-se o conceito de solução satisfatória ao objectivo de eficiência no sentido 

de Kaldor-Hicks. 

Em particular, o MB procura flexibilizar e tornar mais fácil um estudo custo-

benefício em contexto de pobreza de informação, através da consideração de modelos 

multicritério de avaliação local e global de alternativas. Nessa prática, há uma clara 

preocupação em moldar os problemas de incerteza, imprecisão e indeterminação 

tipicamente presentes em ACB e que têm vindo a ser resolvidos - no âmbito desta 

última - de forma pouco eficiente (grande sensibilidade dos resultados aos métodos 
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escolhidos e elevados custos dos mesmos, cf. § 2.10 e § 2.11). Estas incertezas, 

imprecisões e indeterminações derivam, essencialmente: 

• Do carácter tipicamente ex-ante das ACB, que obriga à estimação de fluxos 

futuros de benefícios e custos; e 

• Da necessidade em considerar (e estimar) valores intangíveis, associados às 

presenças de: falhas de mercado, i.e., situações de concorrência imperfeita 

(monopólios, bens públicos, externalidades, informação imperfeita); falhas de 

Estado (distorções provocadas pela intervenção do Estado); e, ausência de 

mercado (bens públicos) (cf. § 2.10). 

4.2 O Modelo-Básico 

4.2.1 Hipóteses Iniciais 

O MB não pretende abarcar, como se disse, todos os casos que podem ocorrer 

num problema de decisão pública. Em particular, assume-se que: 

Hipótese 4.2.1. Os projectos a avaliar são indivisíveis (cf. § 2.10); 

Hipótese 4.2.2. Os projectos são mutuamente exclusivos, i.e., são acções globais (cf. 

§ 3.4); 

Hipótese 4.2.3. O orçamento é flexível (cf. § 2.10), permitindo o financiamento de 

qualquer um dos projectos alternativos, numa amplitude de custos 

relativamente elevada (ou, de uma forma mais formal, para um nível 

elevado de significância do respectivo intervalo de confiança); 

Hipótese 4.2.4. Os projectos são de indiscutível interesse para a sociedade, fazendo 

sentido supor que os respectivos benefícios suplantam sempre os 

eventuais custos (ou, pelo menos, coincidem); 

Hipótese 4.2.5. Os fluxos de benefícios e custos resumem-se a um único período ou, 

equivalentemente, a taxa de desconto (cf. § 2.10) é nula, porque a 

taxa de preferência intertemporal também o é e ou não se aceita que 

se privilegie o presente face ao futuro; 

Hipótese 4.2.6. O objectivo a satisfazer é a eficiência; questões de equidade ou 

outras não são consideradas como objectivos. 
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As hipóteses 4.2.3 a 4.2.5 podem parecer, num primeiro contacto, relativamente 

irrealistas. Porém, quando estão em causa projectos públicos, por exemplo de índole 

infraestrutural (comunicações, saneamento básico, ambiente, etc.) e ou de reconhecido 

mérito (educação, saúde, segurança pública, preservação do património histórico-

cultural, etc.), não só as dotações orçamentais tendem a ser mais flexíveis e alargadas, 

como, dentro de determinados limites, pode-se assumir que os benefícios suplantam 

sempre os eventuais custos. Evidentemente, as hipóteses 4.2.3 e 4.2.4 aplicam-se 

especialmente a casos onde o mérito não exige grandes esforços financeiros. Quanto à 

hipótese 4.2.5, pelas mesmas razões, não é excessivamente irrealista na sua 

interpretação de taxa de desconto que é nula por razões de equidade entre gerações. 

De qualquer modo, no § 4.3.1, o MB é estendido para o caso em que os impactes não 

se resumem a um único período e a taxa de desconto é não nula. 

A consideração da eficiência como único objectivo, pela hipótese 4.2.6, é uma 

assunção simplificadora. De igual modo, no § 4.3.2, ressalva-se a possibilidade de 

consideração de outros objectivos, como, por exemplo, a equidade. 

4.2.2 Etapas 

O faseamento do MB baseia-se grandemente na estrutura de uma ACB típica, 

apresentada no § 2.10. Porém, o instrumental multicritério é explicitamente 

introduzido como meio de modelização (e consideração) de impactes 

economicamente relevantes para os quais os preços de mercado não reflectem os 

respectivos preços-sombra (devido à presença de concorrência imperfeita e ou 

intervenção do Estado), ou simplesmente não existem (ausência de mercado). No 

fundo, recorre-se a métodos multicritério para suceder aos difíceis e pouco fiáveis 

métodos indirectos de estimação de preços (valorização contingente, cálculo de preços 

implícitos, etc.), bem como aos processos que permitem aferir as ineficiências 

associadas às falhas de mercado (monopólios, bens públicos, externalidades, 

assimetria de informação) e às falhas de Estado (cf. § 2.10). 

Adicionalmente, preconiza-se para o facilitador/analista uma postura interactiva 

perante os actores eventualmente envolvidos e os relatórios técnicos utilizados, bem 

como uma perfeita consciência da sua não neutralidade e das suas limitações. No 

fundo, importa não levar a extremos o eventual espírito tecnocrático que caracteriza 

muitos praticantes de ACB. 
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Assim, se as quatro primeiras etapas do MB são grandemente idênticas às da 

ACB (cf. § 2.10), mesmo aqui as influências do AMCD são determinantes: 

Etapa 1: Definição do conjunto de projectos 

Inicialmente, importa isolar o conjunto de projectos alternativos A, num 

processo interactivo e de aprendizagem entre o facilitador e o decisor (em sentido 

estrito) ou o cliente. Em estudos laboratoriais, A poderá ser derivado a partir de 

relatórios técnicos, idealmente de proveniência diversa, de modo a garantir-se a maior 

exaustividade possível na definição de A. Em qualquer dos casos, deve-se garantir que 

os projectos ah  A (h = 1, ..., g) respeitam as hipóteses 4.2.1. a 4.2.4. 

Adicionalmente, e de forma muito geral, importa perceber a reafectação de 

recursos associada a cada projecto, bem como quem ganha e quem perde com as 

mesmas. 

Etapa 2: Identificação dos impactes gerados por cada projecto, i.e., dos 

recursos utilizados e dos efeitos obtidos 

À semelhança da ACB, devem ser consagrados os princípios da adicionalidade 

e do deslocamento (cf. § 2.10). De igual modo, devem ser definidos os âmbitos 

territorial (local? regional? nacional? supra-nacional?) e temporal (o horizonte T) do 

estudo. Uma postura interactiva poderá ser, também aqui, muito relevante, dada a 

complexidade inerente aos sistemas físico-químicos, económicos, tecnológicos, 

sociais, etc., eventualmente envolvidos. 

Etapa 3: Quais os impactes economicamente relevantes? 

Dentro dos impactes previamente identificados, há que isolar e distinguir entre: 

• impactes económicos positivos (ou benefícios): acréscimos na quantidade ou 

na qualidade (ou decréscimos de preço) de bens ou serviços cujo consumo 

gera acréscimos de utilidade individual, aumentando-se, por essa via, o 

bem estar da sociedade; 

• impactes económicos negativos (ou custos): decréscimos (ou aumentos de pre-

ço) desses bens, e custo de oportunidade dos recursos utilizados. 
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Como relevantes, devem ser considerados os benefícios (e custos) reais, 

directos ou indirectos, tangíveis ou intangíveis (cf. § 2.10). 

Etapa 4: Descrição dos impactes economicamente relevantes 

Nesta etapa, procura-se construir, para cada benefício (ou custo) relevante, e 

para cada período, um descritor de impacto, que exprima, de forma quantitativa (na 

recta real) ou qualitativa (recorrendo a categorias semânticas ordenadas, por exemplo, 

do tipo “Bom”-“Suficiente”-“mau”)1, os níveis de benefício (ou custo) associados aos 

diferentes projectos ah  A. 

Para efeito das etapas seguintes e no caso quantitativo, os benefícios e os custos 

devem estar expressos através de valores, respectivamente, positivos e negativos. 

Se o contexto for de risco, níveis de impacto quantitativos podem ser 

ponderados pelas respectivas probabilidades de ocorrência; no caso qualitativo, os 

próprios níveis podem ser definidos de modo a que se incorpore, na estrutura do 

descritor, a incerteza associada à ocorrência do respectivo benefício (ou custo)2. A 

utilização de descritores qualitativos - a grande diferença, nesta etapa, face à ACB - 

permite, assim, não só salvaguardar situações de indeterminação e ou imprecisão, mas 

também modelizar contextos de incerteza para os quais o cálculo de probabilidades é 

também ele impreciso ou difícil, nomeadamente devido ao facto dos próprios níveis 

de impacto serem imprecisos e ou indeterminados. 

Em termos de notação, o nível de impacto do projecto ah no que respeita ao 

benefício (ou custo) j (j = 1, ..., m) e ao período t (t = 1, ..., T), exprime-se por xj
t(ah). 

Esta notação é válida tanto para descritores qualitativos como quantitativos.  

Etapa 5: Valorização monetária e construção de pseudo-critérios 

Nesta etapa, quatro situações podem ocorrer: 

i) Descritor de impacto quantitativo e existência de vector de preços-

sombra (definido ao longo do horizonte temporal do impacte); 

 
1Um descritor de impacto que, sendo quantitativo, exprima somente de forma indirecta o respectivo 

impacte, será considerado como se qualitativo fosse, para efeito do seguinte. 
2Por exemplo, o descritor de impacto pode ser explicitamente definido como “risco de (determinada 

ocorrência)” e tendo como níveis as categorias “(risco) nulo”-“fraco”-“médio”-“forte”, ou outras 

julgadas mais convenientes (cf. (Bana e Costa e Fernandes, 1995, p. 8)). 
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ii) Descritor de impacto quantitativo e existência de vector de preços, 

contudo distorcido relativamente ao correcto vector de preços-

sombra; 

iii) Descritor de impacto quantitativo e inexistência de preços; 

iv) Descritor de impacto qualitativo. 

Em i incluem-se, fundamentalmente, as situações de concorrência perfeita e 

ausência de falhas de Estado, bem como os casos em que as presenças de monopólios, 

bens públicos, externalidades, informação imperfeita e ou intervenção do Estado não 

conduzem a graves distorções de preços. Incluem-se, adicionalmente, os casos em que 

os preços de mercado apresentam distorções, mas estão disponíveis estimativas 

precisas dos verdadeiros preços-sombra. (Por uma questão de comodidade de 

linguagem, o termo “distorcido” aplica-se quando qualquer dos casos não se 

verifica). Sendo pj
t o preço (deflacionado) associado ao benefício (ou custo) j e 

referente ao período t, o valor monetário do benefício (ou custo) j associado ao 

projecto ah no período t - Xj
t(ah) - é dado por: 

 Xj
t(ah) = pj

txj
t(ah) (4.1) 

sendo positivo no caso dos benefícios e negativo no caso dos custos (dada a 

consideração da etapa anterior). 

Como, pela hipótese 4.2.5, os fluxos resumem-se a um único período e ou a taxa 

de desconto é nula, o valor monetário do benefício (ou custo) j associado ao projecto 

ah no horizonte temporal T - Xj(ah) - é dado por: 

 Xj(ah) = X aj
t

h

t

T

( )
=


0

 (4.2). 

Se existirem falhas significativas de mercado e ou Estado e se não existirem 

estimativas precisas dos correctos preços-sombra - sendo o descritor igualmente 

quantitativo (situação ii, acima) - duas opções podem ser tomadas: 

1) Valoriza-se monetariamente o benefício (ou custo), de forma idêntica ao caso 

i mas utilizando como pj
t o respectivo preço, eventualmente distorcido (porque, 

nuns períodos pode ser diferente do respectivo preço-sombra mas noutros não); 

adicionalmente, introduz-se um novo impacte, capaz de reflectir a distorção 
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entre o vector de preços distorcido e o verdadeiro vector de preços-sombra, a 

sofrer tratamento idêntico à situação iii; ou 

2) Trata-se o benefício (ou custo) como se da situação iii se tratasse, 

“esquecendo-se” o vector de preços distorcido. 

Quando os preços simplesmente não existem (caso iii) ou o descritor apresenta 

uma natureza qualitativa (caso iv), a modelização destes impactes faz-se recorrendo a 

pseudo-critérios (cf. § 3.5.2). Dada a hipótese 4.2.5, cada pseudo-critério (relativo a 

um benefício ou custo) pode ser construído considerando como pertencentes ao 

mesmo período impactes relativos a períodos diferentes. Adicionalmente, a 

consideração de zonas de indiferença e de preferência fraca, bem como a natureza 

somente ordinal da informação requerida pelos pseudo-critérios, permitem lidar com a 

indeterminação (caso iii e iv) ou imprecisão/distorção (caso ii) dos preços-sombra, 

bem como com a eventual incerteza neles presente. Permitem, igualmente, tomar em 

consideração a natureza indeterminada, imprecisa e incerta tipicamente associada a 

descritores de impacto qualitativos, já parcialmente modelizada ao nível destes 

últimos. 

Etapa 6: Determinação, para cada projecto, do custo total generalizado e 

da ordem face aos benefícios generalizados 

Por uma questão de simplificação, consideram-se como benefícios 

generalizados os impactes economicamente relevantes (benefícios ou custos) 

modelizados através de pseudo-critérios; os impactes valorizados monetariamente 

denominam-se custos generalizados. Por convenção, os l primeiros impactes (dentro 

dos m totais) correspondem aos benefícios generalizados, sendo os m - k + 1 restantes 

os custos generalizados. 

O custo total generalizado do projecto ah - C*(ah) - é dado, assim, simplesmente 

pela adição dos valores monetários dos m - k + 1 custos generalizados associados a ah 

no horizonte temporal T: 

 C*(ah) = X aj h

j k

m

( )
=

  = X aj
t

h

t

T

j k

m

( )
==


0

 (4.3). 
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Se a condição introduzida na etapa 4 prevalecer, C*(ah) será negativo se os 

custos (considerados como custos generalizados) suplantarem os benefícios (idem) e 

positivo se o inverso se passar. 

A análise da etapa seguinte exige que todos os C*(ah) sejam não positivos, i.e., 

que todo o projecto ah  A tenha custo total generalizado negativo ou nulo. Se tal não 

se passar, há que retirar os valores monetários respeitantes a um ou mais benefícios, 

até que C*(ah) passe a ser não positivo; o(s) benefício(s) retirado(s) passará(ão) a ser 

considerado(s) como benefício(s) generalizado(s), havendo lugar, naturalmente, à 

construção de um (ou mais) pseudo-critério(s)3. 

Quanto ao benefício total generalizado de ah - B*(ah) - a sua determinação é 

impossível, dada a indisponibilidade (pelo menos parcial) de preços-sombra e o 

carácter qualitativo (pelo menos de parte) dos indicadores associados aos benefícios 

generalizados. O problema é aqui ultrapassado ordenando-se os diferentes projectos 

de acordo com os respectivos benefícios generalizados. Para tal, recorre-se a 

procedimentos de agregação multicritério, virtualmente baseados na relação de 

subordinação (a pobreza de informação aconselha, como se viu, a utilização de 

pseudo-critérios) (cf. § 3.5.2), capazes de agregar os pseudo-critérios numa pré-ordem 

parcial 4, contudo, não sem o “custo” de três hipóteses adicionais: 

Hipótese 4.2.7. A agregação de modelos de avaliação local exige, como se disse no 

§ 3.5.2, informação à cerca da importância relativa (neste caso) dos 

diferentes benefícios generalizados. Como se demonstrou no 

capítulo 2, os preços são muito mais do que constantes de escala, 

possuindo uma informação intrínseca muito rica. Na fórmula 2.21 (§ 

2.9), o preço de determinado bem j (pj) deve ser interpretado 

sobretudo como uma das componentes da variação da utilidade 

individual devida a alterações do “consumo” desse bem, e não tanto 

como um simples “instrumento”, capaz de reduzir as variações das 

quantidades “consumidas” dos diferentes bens a uma unidade 

 
3Atente-se que, a exclusão de um ou mais benefícios, para tornar negativo o custo total generalizado de 

determinado projecto, implica a exclusão dos mesmos para efeito de cálculo do C*(ah) dos restantes 

projectos. 
4Uma estrutura de preferências diz-se uma pré-ordem parcial se for possível classificar, da “melhor” à 

“pior” e com eventuais “ex æquos”, os elementos de determinados subconjuntos de A - não 

necessariamente todos os elementos de A - podendo, por isso, prevalecer situações de 
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comum. Fazendo analogia com o modelo aditivo 3.2, do tipo MAUT 

(§ 3.5.2), está-se intrinsecamente mais próximo de uma situação em 

que os “pesos” wj são todos iguais e cada critério gj representa a 

variação da utilidade individual associada ao bem j, do que de uma 

situação em que os “pesos” são os preços (ponderados pela utilidade 

marginal do rendimento) e gj as quantidades “consumidas”5. Assim, 

se os pseudo-critérios procurarem modelizar não apenas 

“quantidades” ou “qualidades” mas os “valores monetários” 

associados às mesmas - o que significa que os descritores de 

impacto estão a ser encarados como indicadores, necessariamente 

imprecisos, das referidas variações de utilidade individual - pode-se 

considerar como idêntica a importância relativa dos diferentes 

benefícios generalizados, ou aproximadamente idêntica. Para 

métodos de agregação multicritério baseados na relação de 

subordinação, interessa fundamentalmente as ordenações dadas 

pelos pseudo-critérios, e não os intervalos ou os valores absolutos 

(cf. § 3.5.2); ora, dado que aplicar um preço é efectuar uma 

transformação linear, a indeterminação dos preços torna-se 

totalmente irrelevante, porque a informação ordinal, presente nos 

pseudo-critérios, é insensível a uma transformação desse tipo (cf. § 

2.4). 

Hipótese 4.2.8. Para se garantir que a pré-ordem internaliza a informação relativa a 

todos os benefícios generalizados, os pseudo-critérios associados a 

estes últimos têm que formar uma família fundamental de critérios 

(v. § 3.5.1). 

Hipótese 4.2.9. Para todo o projecto ah  A, os benefícios generalizados - quando 

considerados em conjunto - conduzem, sem margem para dúvidas, a 

uma predominância dos benefícios (considerados como benefícios 

generalizados) face aos custos (idem). Esta hipótese é primordial 

para a etapa seguinte. 

 

incomparabilidade entre acções. Adicionalmente e de uma forma implícita, não se consideram 

eventuais limiares de indiferença e preferência (cf. (Vincke, 1989, pp. 41-43)). 
5Esta analogia deve ser interpretada com muito cuidado, nomeadamente devido às diferenças entre os 

métodos MAUT e ELECTRE (e similares) na modelização da informação inter-critério (cf. § 3.5.2). 
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Repare-se que, a hipótese 4.2.4 não é suficiente para que a hipótese 4.2.9 esteja 

garantida, basicamente por duas razões: em primeiro lugar, os benefícios 

generalizados não incluem, tipicamente, todos os benefícios em jogo (eventualmente, 

parte são considerados como custos generalizados) e incluem, porventura, alguns 

custos (não monetarizados); em segundo lugar, a efectivação da hipótese 4.2.8 pode 

implicar a exclusão de benefícios considerados fulcrais para a razoabilidade da 

hipótese 4.2.9 Porém, a hipótese 4.2.9 pode ser mais facilmente assumida 

“deslocando” benefícios até aqui considerados como custos generalizados (dado 

poderem ser convertidos em valores monetários) para a categoria de benefícios 

generalizados; o “custo” reside, aqui, no tratamento de informação quantitativa e 

precisa como se de qualitativa, imprecisa e ou indeterminada se tratasse. 

Sendo o objectivo a derivação de uma pré-ordem, que represente o “ranking” 

dos projectos quando avaliados em termos dos respectivos benefícios generalizados, o 

método de agregação multicritério a utilizar não só terá de aceitar como input os 

pseudo-critérios (sendo, por isso, virtualmente um método baseado na relação de 

subordinação), como ir ao encontro da problemática da ordenação (problemática , cf. 

§ 3.3). Na família ELECTRE, os métodos mais indicados para esta situação são o III 

ou o IV (cf. (Vincke, 1989, pp. 93-98), (Maistre et al., 1994, p. 15)); porém, dada a 

hipótese 4.2.7 - que garante idêntica importância relativa para os diferentes benefícios 

generalizados - o método ELECTRE IV mostra-se preferível, evitando-se as 

patologias de que padece o ELECTRE III (cf. (Simos, 1990)). 

Etapa 7: Determinação dos projectos eficientes e da respectiva fronteira 

eficiente 

Conhecendo-se as ordenações dos projectos face aos benefícios generalizados 

(via pré-ordem parcial obtida por agregação multicritério) e aos custos generalizados 

(via valorização monetária) - e estando garantidas as condições introduzidas na etapa 

anterior (como necessárias à presente etapa)- uma análise de dominância permitirá 

isolar os projectos considerados como rivais, eficientes ou não-dominados. 

Esta análise permite excluir as alternativas dominadas, i.e., os projectos que são 

simultaneamente preteridos, tanto ao nível dos benefícios generalizados como dos 

custos generalizados, pelo menos por uma alternativa, isolando-se as alternativas 



Cap. 4 - O Modelo-Básico e as suas Extensões 77 

eficientes, que não verificam essa condição6. No exemplo do quadro 4.1 (também 

representado graficamente pela figura 4.1), os projectos eficientes são os a1, a2, a4 e 

a5, excluindo-se o a3 porque é dominado, por a1 e por a5. 

Repare-se que, quando se efectua uma “deslocação” entre projectos eficientes, 

há sempre lugar a uma “perda” - ou ao nível dos benefícios ou ao nível dos custos. 

Essa “perda” é representada, no gráfico 4.1, pela inclinação negativa dos sucessivos 

segmentos de recta que unem os quatro projectos rivais. O conjunto formado por esses 

segmentos de recta - e ao qual pertencem as alternativas não-dominadas - costuma-se 

denominar fronteira eficiente (Goodwin e Wright, 1991, p. 23). 

Quadro 4.1  Benefícios e custos generalizados (exemplo) 

Projecto Benefícios generalizados Custos generalizados 

 Ordem Valor em contos, C* Ordem 

a1 4.º - 12 000 1.º 

a2 2.º - 28 000 4.º 

a3 5.º - 20 000 3.º 

a4 1.º - 30 000 5.º 

a5 3.º - 15 000 2.º 

 
6Em caso de empate nos benefícios (ou custos), considera-se como dominada a alternativa com maior 

(menor) custo (benefício); se o empate ocorrer simultaneamente nos benefícios e custos, basta 

considerar uma das alternativas “ex æquo” para efeito da análise de dominância (Edwards e Newman, 

1982, p. 29). 
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Figura 4.1   Projectos eficientes e fronteira eficiente (exemplo) 

Este procedimento de determinação de soluções não-dominadas é absolutamente 

geral (dependendo unicamente das ordenações) e independente da eventual 

importância relativa dos benefícios face aos custos (cf. (Edwards e Newman, 1982, p. 

28)). Permite, de uma forma muito simples, isolar um subconjunto de alternativas 

eficientes A*, porventura já suficientemente restrito, dados os propósitos inerentes ao 

MB de obtenção não da solução óptima mas de um resultado considerado satisfatório 

(cf. § 4.1). 

Porém, se A* não for considerado pelos actores envolvidos como 

suficientemente restrito (dados os objectivos específicos do estudo de apoio ou 

descrição de decisão), pode-se tentar excluir mais alguns projectos. Numa primeira 

via de resolução deste problema, seria necessário conhecer quanto a sociedade estaria 

disposta a pagar pelo acréscimo de benefícios generalizados quando se passa de a1 

para a5: se esse valor fosse inferior a 3 000 contos, a1 seria candidata a um conjunto 

mais restrito de projectos eficientes; se não, seria a5; seguidamente, aplicava-se o 

mesmo procedimento entre a1 e a2 (no primeiro caso) ou entre a5 e a2 (no segundo 

caso), e assim sucessivamente. Se o estudo em causa fosse do tipo “apoio à decisão” e 

se o decisor (em sentido estrito) fosse um legitimo representante da sociedade, uma 

maneira simples de estimar essas valorizações passaria pela formulação de 



Cap. 4 - O Modelo-Básico e as suas Extensões 79 

alternativas fictícias, mas realistas (cf. § 3.4); por exemplo, entre a1 e a5, o decisor 

seria convidado a valorizar (em nome da sociedade) a substituição de a1 por uma 

alternativa idêntica à a1 excepto num ou vários benefícios generalizados nos quais a5 é 

extraordinariamente melhor que a1, assumindo a alternativa fictícia as performances 

de a5; se o valor obtido for superior a 3 000 contos, então, muito provavelmente 

também passar de a1 para a5 garantiria um ganho em benefícios generalizados que 

compensaria os custos generalizados acrescidos. 

Este procedimento tem o problema de nem sempre ser possível construir 

alternativas simultaneamente fictícias e realistas. Uma forma alternativa de restringir 

o conjunto A*, sem definição de alternativas fictícias, é proposta no § 4.3.3. Apesar de 

não exigir informação adicional dos decisores, necessita, porém, de algumas hipóteses 

adicionais, para além de não ser aconselhável quando a pré-ordem, relativa aos 

benefícios generalizados, é efectivamente parcial, i.e., quando subsistem relações de 

incomparabilidade. 

Etapa 8: Análise de robustez 

Mais do que testar a sensibilidade de A* aos parâmetros envolvidos (análise de 

sensibilidade), importa determinar o domínio de variação desses parâmetros para os 

quais esse A* - ou outro conjunto entretanto julgado mais conveniente - se mostra 

particularmente estável, robusto (análise de robustez) (Roy e Bouyssou, 1993, § 

5.4.4) (Maistre et al., 1994, § 11.6, p. 314). 

Dentro dos parâmetros envolvidos no MB, destaque-se: 

- Quantidades ou qualidades dos impactes - xj
t(ah); 

- O horizonte temporal - T; 

- Os preços-sombra utilizados - pj; 

- Os limiares de indiferença, preferência e veto; 

- Eventuais parâmetros técnicos, específicos ao procedimento de agrega-

ção multicritério adoptado. 
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4.3 Extensões do Modelo-Básico 

4.3.1 Consideração de Taxa de Desconto Não Nula 

O MB pode ser facilmente adaptado para uma situação em que não faz sentido 

utilizar uma taxa de desconto nula, por exemplo, por não se tratarem de projectos que 

põem grandemente em causa a disponibilidades de recursos (em sentido lato) das 

gerações futuras. A sua aplicação está, contudo, limitada aos custos generalizados, o 

que pode enviesar os resultados de uma forma favorável a alternativas com benefícios 

concentrados nos primeiros períodos e custos particularmente desfazados no tempo. 

Na etapa 5, o valor monetário do benefício (ou custo) j associado ao projecto 

ah no período t - Xj
t(ah) - passa a ser dado, não pela fórmula 4.1, mas por: 

 Xj
t(ah) = pj

txj
t(ah).(1 + r)(-t) (4.4) 

onde r representa, à semelhança do Capítulo 2, a taxa de desconto (0  r  1). 

Na etapa 6, o cálculo dos custos generalizados (fórmula 4.3) faz-se recorrendo, 

evidentemente, a 4.4 em vez de 4.1. 

A análise de robustez da etapa 8 passa a contar com mais um parâmetro - a taxa 

de desconto r - a exigir uma análise particularmente cuidada, dada a sensibilidade 

típica dos resultados de estudos custo-benefício à taxa de desconto utilizada. 

4.3.2 Consideração de Outros Objectivos que Não a Eficiência Económica 

A consideração de objectivos como a equidade, a salvaguarda de vidas 

humanas, e outros, pode ser feita, no âmbito do MB, de forma endógena ou exógena. 

No primeiro caso, o objectivo é equiparado a um impacte economicamente 

relevante, sendo modelizado, em princípio, como se de um benefício generalizado se 

tratasse. Especial atenção deve ser dada à informação referente à importância relativa 

do objectivo face aos restantes benefícios generalizados, dada a natureza 

necessariamente normativa da mesma; adicionalmente, existindo uma assimetria de 

importância, o método de agregação multicritério deverá permitir a consideração da 

mesma, para além de ter de gerar, como output, uma ordenação dos projectos (o 

ELECTRE III poderá ser o método mais indicado); a análise de robustez centrada nos 

parâmetros de importância deverá ser especialmente cuidada, podendo ser também 

bastante útil e interessante uma análise de sensibilidade aos mesmos. No caso 
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específico do objectivo equidade, benefícios e ou custos (generalizados) podem ser 

dissecados pelas classes sócio-económicas relevantes, ponderando-se diferentemente 

os ganhos/perdas de diferentes grupos. 

No caso exógeno, o output do MB é utilizado, numa fase posterior, como um 

dos inputs de um modelo multicritério mais vasto, abarcando também os outros 

objectivos para além da eficiência. No respectivo modelo de avaliação local, os 

projectos pertencentes a A* poderão ser considerados como pertencentes a uma 

primeira classe ordenada, sendo os restantes colocados, indistintamente, numa 

segunda categoria. A grande vantagem desta abordagem exógena reside numa mais 

fácil consideração da importância relativa dos diferentes objectivos; porém, introduz-

se um elemento de rigidez ao nível da eficiência, eliminando-se efeitos laterais e 

simultâneos entre esta e os restantes objectivos, nomeadamente, a equidade. 

4.3.3 Exploração do Conjunto de Projectos Eficientes A* 

Como se demonstrou no Capítulo 2, num problema custo-benefício procura-se, 

essencialmente, isolar o (ou os) projecto que garanta um maior diferencial entre 

benefícios e custos, e, por essa via, que potencie um superior movimento de Pareto. 

Por questões operatórias, o MB trabalha, antes, com benefícios e custos 

generalizados. Porém, a transição não é difícil: se, nos custos generalizados, os custos 

prevalecerem sobre os benefícios (condição introduzida na etapa 6), passando-se o 

inverso com os benefícios generalizados (hipótese 4.2.9, também introduzida na etapa 

6), a maximização de benefícios líquidos de custos transfere-se, como objectivo, para 

o caso generalizado. De facto, sendo B(ah) e C(ah) os valores monetários, 

respectivamente, dos benefícios (valores positivos) e custos (valores negativos) não 

generalizados e associados a ah (em geral, indeterminados no âmbito do MB), ao 

trabalhar-se com B*(ah) e C*(ah) está-se, implicitamente, a transferir o mesmo valor 

de B(ah) para [-C(ah)], ou vice-versa, não se alterando os sinais dos benefícios 

(permanece positivo) e dos custos (permanece negativo); logo: 

 [B*(ah) - (-C*(ah))]  [B(ah) - (-C(ah))],  ah  A (4.5). 

Assim, e de um ponto de vista puramente ideal, o MB procura resolver o programa: 

 Max [B*(ah) - (-C*(ah))] (4.6) 

sujeito a: 
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 A* = {ah | ah é eficiente} (4.7). 

Porém, como se disse na etapa 6, B*(ah) é indeterminado, tendo-se, somente, 

uma pré-ordem, derivada na mesma etapa. Esta pré-ordem é suficiente para que se 

exclua projectos dominados; contudo, mostra-se insuficiente para que se tente, pelo 

menos, apontar algumas estimativas realistas para os valores B*(ah) e, desse modo, 

isolar um conjunto de projectos mais restrito que A*, onde se inclua o projecto que 

potencie o movimento de Pareto mais substancial. Por isso, a primeira das três 

seguintes sub-etapas - a serem adicionadas à etapa 7 - é dedicada à transformação 

da referida pré-ordem. 

Etapa 7.a: Cardinalização da ordenação referente aos benefícios 

generalizados 

Uma exploração adicional do conjunto de alternativas não-dominadas exige que 

se transforme a informação ordinal, relativa aos benefícios generalizados, numa escala 

cardinal de intervalos7. Para tal, é necessário assumir-se um determinado padrão para 

os intervalos sucessivos entre o nível ordinal mais baixo (o 5.º, no exemplo 

considerado neste capítulo) e o mais alto: 

Hipótese 4.2.10. Os intervalos referidos anteriormente assumem um dos seguintes 

padrões, entre outros: 

1. Passar do nível ordinal mais baixo para o imediatamente superior 

é exactamente igual a passar deste último para o seguinte, e assim 

sucessivamente (padrão linear); 

2. Passar do nível ordinal mais baixo para o imediatamente superior 

é melhor do que passar deste último para o seguinte, e assim 

sucessivamente (padrão côncavo); 

3. Passar do nível ordinal mais baixo para o imediatamente superior 

é pior do que passar deste último para o seguinte, e assim 

sucessivamente (padrão convexo); 

4. Até um determinado nível, a escala de intervalos apresenta um 

padrão convexo, tornando-se côncavo a partir daí (padrão em S). 

 
7Note-se que a escala cardinal é de intervalos - e não de ratios - porque não existe, para os benefícios 

generalizados, uma origem virtual e imediata (cf. § 2.4). 
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Escolhido o padrão, há que transformar os “scores” ordinais numa escala de 

intervalos correspondente. Estes - que formam, no seu conjunto, uma escala ordinal 

representativa da pré-ordem obtida na etapa 6 - representam-se por: 

 s1  s2  ...  si  ...  sg (4.8) 

sendo s1 e sg os “scores” dos projectos colocados, respectivamente, no pior e melhor 

nível ordinal (não confundir o índice i com o número de ordem (5.º, 4.º, ..., 1.º, no 

exemplo) introduzido na etapa anterior) e g o número total de projectos (como 

habitualmente). Estandardizando estes “scores”, de modo a que fiquem 

compreendidos entre 0 e 1, através a seguinte lei (Nijkamp et al., 1990, p. 88): 

 si

i

g


=

 =
1

1      ( si  0,  > 0,  → ) (4.9) 

obtém-se o poliedro convexo S: 

 S = {s | 0  s1  s2  ...  si  ...  sg = 1} (4.10). 

Ora, a partir deste conjunto podem-se determinar os “scores” cardinais 

estandardizados V(si), identificando-os aos valores esperados dos si’s - E(si) - quando 

estes assumem, em S, uma determinada distribuição probabilística, de acordo com o 

padrão que se escolheu anteriormente (Nijkamp et al., 1990, pp. 75-76, 88). Por 

exemplo, se o padrão escolhido foi o linear, os si’s distribuem-se uniformemente em 

S, segundo a função densidade de probabilidade (Nijkamp et al., 1990, p. 88): 

 (g - 1)! se 0  s1  1  

   s2  s1  1  

f(s1, ..., sg - 1) =             ... (4.11) 

   sg - 2  sg - 1  1  

 0 restantes casos  

com base na qual se obtêm os “scores” cardinais: 

 V(si) = E(si) = 
i

g
      (i = 1, ..., g) (4.12). 

Em termos de notação, se o projecto ah está ordenado, em termos de benefícios 

generalizados B*, no nível ordinal de índice i, então o respectivo “score” cardinal 
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estandardizado V(B*(ah)) corresponde a V(si). No exemplo, correspondendo a a3 (o 5.º 

e último projecto em termos de benefícios generalizados) o índice i = 1, a a1 (4.º) o 

índice 2, e, de forma análoga, a a5 (3.º), a2 (2.º) e a4 (1.º), respectivamente, os índices 

3, 4 e 5, tem-se, consequentemente: V(B*(a3)) = V(s1) = 1/5 = 0.2; V(B*(a1)) = V(s2) = 

.4; V(B*(a5)) = .6; V(B*(a2)) = .8; e V(B*(a4) = 1 (v. figura 4.2.a). 

Se o padrão escolhido foi, alternativamente, o côncavo, os V(si)’s podem ser 

obtidos, de forma análoga, modificando as restrições da função 4.8 de modo a que 

(Nijkamp et al., 1990, p. 89-90): 

 si - si-1  si+1 - si      (i = 2, ..., g - 1) (4.13). 

A função densidade de probabilidade vem então: 

 
(g - 1)!g! se 

g

g

−1
  sg - 1  1 

 

  
 

g

g

−

−

2

1
sg - 1  sg - 2  2sg - 1 - sg 

 

  
 

g

g

−

−

3

2
sg - 2  sg - 3  2sg - 2 - s g - 1 

 

f(s1, ..., sg - 1) =  ... (4.14) 

  
 

1

2
s2  s1  2s2 - s3  

 

    

 0 restantes casos  

e, portanto (por integração): 

 V(sg) = E(sg) = 1 

 V(sg-1) = E(sg-1) = 1 - 
1

2g
 

 V(sg-2) = E(sg-2) = 1 - 
2

2g
 - 

1

1g g( )−
 

 V(sg-3) = E(sg-3) = 1 - 
3

2g
 - 

2

1g g( )−
 - 

1

2g g( )−
 

 ... (4.15). 
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 V(s1) = E(s1) = 1 - 
( )g

g

−1

2
 - 

( )

( )

g

g g

−

−

2

1
 - ... - 

2

3g.
 - 

1

2g.
 

No exemplo, tem-se agora: V(B*(a3)) = V(s1) = .46; V(B*(a1)) = V(s2) = .71; 

V(B*(a5)) = .87; V(B*(a2)) = .96; e V(B*(a4)) = 1 (v. figura 4.2.b). 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

a3 a1 a5 a2 a4

Projecto 

V
a

lo
r 

c
ar

di
na

l 
do

s 
be

ne
fí

ci
o

s 

ge
n

er
al

iz
ad

os
, 
V

(B
*

)

 

(a) Padrão linear 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

a3 a1 a5 a2 a4

Projecto

V
a

lo
r 

c
ar

di
n

al
 d

o
s 

be
n

ef
íc

io
s 

ge
n

er
al

iz
ad

o
s,

 V
(B

*
)

 

(b) Padrão côncavo 

Figura 4.2   Cardinalização da ordenação referente aos benefícios 

generalizados (exemplo) 
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Etapa 7.b: Eliminação de convexidades da fronteira eficiente 

Ao assumir-se uma determinada escala de intervalos, no que respeita à 

classificação das alternativas de acordo com os benefícios generalizados, torna-se 

possível aferir o custo por unidade de benefício associado à “deslocação” entre 

quaisquer dois projectos eficientes (e sucessivos em termos de valor de benefício); 

i.e., torna-se possível medir a “perda” representada pelas inclinações negativas dos 

sucessivos segmentos de recta que formam a fronteira eficiente (referida na etapa 7). 

Conhecidas essas “perdas”, é então possível eliminar eventuais projectos que criem 

“irregularidades” (leia-se, convexidades) na fronteira eficiente. 

Para tal, construa-se um quadro onde se represente, em coluna, os projectos 

eficientes (ordenados por ordem crescente de benefícios), o respectivo valor cardinal 

de benefícios generalizados (V(B*)), o respectivo custo generalizado (C*), as 

variações de benefício (V(B*)) e custo (C*) entre projectos sucessivos, e o ratio 

entre variação de custo e variação de benefício (C*/V(B*))- este último, o referido 

custo por unidade de benefício associado às sucessivas “deslocações” ao longo da 

fronteira eficiente. No quadro 4.2 particulariza-se um quadro deste tipo para o 

habitual exemplo e para o padrão linear. 

Quadro 4.2  Variação de custo por variação de benefício (exemplo; padrão linear) 

Projecto 

eficiente 

Benefícios 

generalizados 

Valor cardinal 

(linear), V(B*) 

Custos 

generalizados 

Valor em 

contos, C* 

Variação de 

Benefício 

V(B*) 

Variação de 

custo 

C* 

Ratio 

C*/V(B*) 

a1 0.4 - 12 000    

a5 0.6 - 15 000 0.2 - 3 000 - 15 000 

a2 0.8 - 28 000 0.2 - 13 000 - 65 000 

a4 1.0 - 30 000 0.2 - 2 000 - 10 000 

Analisando a última coluna deste quadro, verifica-se que algo não faz sentido; 

quando se passa de a1 (a alternativa eficiente com menor benefício) para a5, cada 

unidade de benefício “custa” 15 000 contos, sendo este valor mais elevado - 65 000 

contos - quando se passa de a5 para a2; porém, quando se passa de a2 para a4, uma 

unidade de benefício custa somente 10 000 contos - o que faz supor que seja 

preferível passar logo de a5 para a4, eliminando-se o projecto a2. Tal, de facto, é 
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verdade, como atesta o quadro 4.3. Assim, não faz sentido incluir a2 no lote de 

alternativas elegíveis como óptimas num problema em que se pretende maximizar 

benefícios e minimizar custos. Em geral, tal acontece sempre que os valores absolutos 

da última coluna do quadro 4.2 não são sucessivamente crescentes, i.e., quando a 

fronteira eficiente - enquanto função dos custos generalizados - não apresenta um 

padrão côncavo. 

Quadro 4.3 Variação de custo por variação de benefício (exemplo; padrão linear) 

Projecto 

eficiente 

Benefícios 

generalizados 

Valor cardinal 

(linear), V(B*) 

Custos 

generalizados 

Valor em 

contos, C* 

Variação de 

Benefício 

V(B*) 

Variação de 

custo 

C* 

Ratio 

C*/V(B*) 

a1 0.4 - 12 000    

a5 0.6 - 15 000 0.2 - 3 000 - 15 000 

a4 1.0 - 30 000 0.4 - 15 000 - 37 500 

De uma forma mais formal, existe um importante teorema da optimização 

condicionada que refere serem condições suficientes para um máximo local único ser 

também o máximo global: (1) a quase-concavidade8 da função-objectivo e (2) o 

carácter convexo9 do conjunto de soluções admissíveis (cf. (Silberberg, 1990, p. 

483)). Ora, no problema 4.5 - 4.6, a função objectivo [B*(ah) - C*(ah)] é eminente-

mente quase-côncava porque, sendo uma função linear (B* é uma constante e C* é 

função linear em ah, cf. 4.3), é uma função côncava, e uma função côncava também é 

quase-côncava (cf. (Silberberg, 1990, pp. 56-58, 178)). 

Quanto à condição (2), a restrição 4.6 pode ser incluída num conjunto mais 

abrangente: 

 Af = {ah | fy(ah)  0, y = 1, ..., z} (4.16) 

delimitado, pelo menos em parte, pela fronteira eficiente, e em cujos pontos extremos 

se incluem os ah  A*. Para este conjunto ser convexo, todas as funções f1(ah), ..., 

 
8De uma forma sintética, uma função é quase-côncava se o conjunto de pontos para os quais a função 

assume valores maiores ou iguais a um determinado montante arbitrário é um conjunto convexo (v. 

nota de rodapé seguinte) (cf. (Silberberg, 1990, pp. 176-179)). 
9Um conjunto X diz-se convexo se, para todo o x1, x2 pertencentes a X, os pontos x = kx1 + (1 - k)x2 

pertencem a X, para todo o 0  k  1 (Silberberg, 1990, p. 482). 
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fz(ah) têm de ser (fracamente) côncavas10, porque um conjunto delimitado por uma 

função côncava é um conjunto convexo e a intersecção de conjuntos convexos ainda é 

um conjunto convexo (cf. (Silberberg, 1990, p. 483)). Logo, a função que delimita Af - 

e da qual faz parte a função que define a fronteira eficiente - é também ela uma função 

côncava, que delimita um conjunto - por isso - convexo, e definida por sucessivos 

segmentos de recta associados às diferentes funções fy. Explica-se, assim, porque é 

que a fronteira eficiente tem de ser côncava, e, consequentemente, os valores da 

última coluna do quadro 4.2 (ou 4.3) crescentes (em valor absoluto). 

Em termos de notação, o daí resultante subconjunto de A* designa-se por A**. 

Etapa 7.c: Eliminação por monetarização dos benefícios generalizados 

Caso fosse possível saber em quanto valoriza a sociedade 1.0 benefícios 

generalizados, a determinação da solução (potencialmente) mais eficiente seria 

imediata, desde que se garantisse que os benefícios ultrapassariam sempre os custos. 

Quando se passa de a1 para a5, cada unidade de benefício custa 3 000 000$00/0.2, i.e., 

15 000 contos; e, quando o movimento é entre a1 e a5, esse montante ascende a 37 500 

contos (v. quadro 4.3). Adicionalmente, para os benefícios generalizados suplantarem 

os custos generalizados, uma unidade de benefício têm de ser superior a 30 000 

contos, para a1 e a4, e a 25 000 contos para a5 (dividir, no quadro 4.3, o valor absoluto 

da terceira coluna pela segunda, i.e., -C*/V(B*)); ou seja, a 1.0 benefícios tem de 

corresponder, pelo menos, 30 000 contos. Logo, se o montante que a sociedade está 

disposta a pagar por uma unidade adicional de benefício fosse inferior a 15 000 

contos, a1 seria manifestamente a escolha (Edwards e Newman, 1982, pp. 30-32) 

(Goodwin e Wright, 1991, p. 24) mas, como esse valor é inferior a 30 000 contos, 

nem mesmo a1 passaria no teste; se o valor dos benefícios estivesse compreendido 

entre 15 000 (inclusive) e 37 500 (exclusive) contos, seria a5 o projecto candidato, no 

entanto, somente a efectivar caso o referido valor fosse superior a 25 000 contos; 

finalmente, se o valor fosse pelo menos 37 500 contos, a4 seria o projecto escolhido11. 

 
10Sem perda de generalidade para n, uma função f(x), definida em , diz-se (fracamente) côncava se 

0    1 e f(x)  f(x1) + (1 -  )f(x2), com x = x1 + (1 -  )x2 (Silberberg, 1990, p. 57). 
11Este resultado é facilmente verificável através de um exemplo numérico. O leitor pode efectuá-lo 

escolhendo, por exemplo, como valores representativos de cada um dos três casos, respectivamente, 

14 000, 25 000 e 40 000 contos. Ver, também, (Edwards e Newman, 1982, p. 31). 
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Porém, sendo impossível a determinação deste montante, dois tipos de 

estratégias podem ser tomadas no sentido de isolar um conjunto A***, contido em 

A** e porventura ainda mais restrito que este último: 

1. Estratégia mais prudente. Escolhe(m)-se a(s) alternativa(s) com menor 

ratio -C*/V(B*), eventualmente considerando um determinado nível de 

tolerância (percentual) em torno do menor ratio. No exemplo, a5 seria a 

alternativa a isolar, com um -C*/V(B*) = 25 000 contos; a1 e a4 só seriam 

também incluídas em A*** para um nível de tolerância de 20%, dados os 

respectivos ratios serem, ambos, iguais a 30 000 contos (30 000 - 25 000 = 

5 000 = 20%*25 000). 

2. Estratégia menos prudente. Esta estratégia recorre à hipótese 2.2.4, que 

afirma serem os projectos de indiscutível interesse para a sociedade, fazendo 

sentido supor que os respectivos benefícios suplantam sempre os eventuais 

custos (ou, pelo menos, coincidem). Ou seja, para todo o ah  A (h = 1, ..., g): 

 B*(ah)  - C*(ah) (4.17). 

Isolando-se somente as inequações relativas aos projectos pertencentes a A** 

(reduzindo-se, assim, a dependência a projectos irrelevantes, ou por serem 

dominados ou por criarem convexidades na fronteira eficiente), e relembrando 

que, sendo V(B*(ah)) uma escala de intervalos, a respectiva informação cardinal 

é insensível a qualquer transformação linear crescente (cf. § 2.4), têm-se, para ah 

 A**: 

 .V(B*(ah)) +   -C*(ah)      ( > 0) (4.18). 

Fazendo, sem perda de generalidade,  = 0, e resolvendo o sistema em ordem a 

, tem-se, sendo C*(ah)  0 para todo o ah  A**: 

   Max {-C*(ah)/V(B*(ah)), ah  A**} (4.19). 

Ou seja, se estiver garantido que todos os projectos (eficientes e “não 

convexos”) conduzem a benefícios líquidos positivos, o factor  - que 

transforma o valor cardinal dos benefícios (generalizados) em valor monetário - 

terá de ser maior ou igual ao máximo dos ratios entre o valor absoluto dos 

custos e o valor cardinal dos benefícios (ambos, generalizados). No exemplo, o 
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máximo ratio é, como se viu, 30 000 contos. Tal significa que 1.0 benefícios 

valem sempre mais do que 30 000 contos, e, consequentemente, a alternativa a1 

nunca poderia ser escolhida (pelas razões apontadas no primeiro parágrafo da 

presente sub-etapa); A*** resume-se, assim, a {a4, a5}. 

* * * 

Por último, a utilização desta extensão ao modelo básico exige uma análise de 

robustez (etapa 8) particularmente mais cuidada, dadas as hipóteses adicionais. 

Especial atenção deverá ser dada ao padrão de cardinalização e ao nível de tolerância 

da estratégia mais prudente. 



5 

Aplicação do Modelo-Básico à Decisão de  

Localização da Segunda Travessia do Tejo em Lisboa 

5.1 Introdução 

As decisões em planeamento regional e local caracterizam-se, tipicamente, pela 

extrema complexidade, resultante da própria natureza dos sistemas espaciais e 

reforçada pelo carácter político-administrativo daquela actividade, sendo frequente a 

existência de múltiplos actores, com pontos de vista eventualmente contraditórios (cf. 

Cap. 1). As problemáticas decisionais tendem a apresentar-se, consequentemente, de 

forma mal estruturada, sem uma clara identificação dos elementos primários de 

avaliação, i.e., dos objectivos e normas dos actores e das características das acções 

(sendo o conjunto formado por estas últimas, eventualmente, mal definido), bem 

como dos pontos de vista fundamentais a eles associados (cf. § 3.3 e § 3.4). A 

metodologia Multicritério de Apoio à Decisão surge, então, como um importante 

auxiliar, nomeadamente na fase da estruturação dos problemas (cf. § 3.5.1). Na fase 

da avaliação, os métodos multicritério permitem manter a riqueza da face antecedente 

ao não reduzirem os diferentes pontos de vista a um único critério; em particular, os 

modelos de pseudo-critério, pela sua potência no tratamento de informação imprecisa, 

incerta e indeterminada (cf. § 3.5.2), podem, decerto, contribuir para a efectividade 

das decisões (e intervenções) de planeamento. 

Adicionalmente, o carácter público destas últimas pode justificar a utilização de 

objectivos transversais aos actores, capazes de fornecer uma base de entendimento e 

consenso, garantindo-se, simultaneamente, a defesa dos interesses dos agidos (cf. § 

3.6). A utilização do critério de eficiência de Kaldor-Hicks, apesar de ser uma opção 

necessariamente normativa, vai ao encontro desses interesses porque a consideração 

das preferências de todos os actores envolvidos (incluindo os agidos) é intrínseca à 

definição daquele critério (cf. Cap. 2). 
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O Modelo-Básico - ao cruzar estes dois aspectos - torna-se particularmente 

interessante em contexto de planeamento, enquanto procedimento de apoio à tomada 

de decisão. 

Neste capítulo, aplica-se o Modelo-Básico a uma das mais marcantes decisões 

de planeamento em Portugal e nos últimos anos. Inseparável da escolha sobre o tipo 

de atravessamento ferroviário para o segundo tabuleiro da Ponte 25 de Abril, o 

processo da decisão sobre a localização da segunda travessia do Tejo em Lisboa foi (e 

contínua a ser) marcado por grande polémica, envolvendo múltiplos actores, como o 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC), o Ministério 

do Planeamento e Administração do Território (MPAT), algumas organizações não-

governamentais (ONG’s)1 e conhecidas personalidades2. 

Não constitui objectivo do presente estudo desfazer uma polémica que se 

adivinha resistente ao tempo: as decisões relativas à actual ponte e à localização da 

nova travessia foram tomadas há mais de três anos3, tendo-se iniciado as obras no ano 

passado. Tratando-se de um simples exercício laboratorial, sem contacto directo com 

os actores, não exemplifica a perspectiva do Apoio à Decisão mas unicamente as 

limitações e as potencialidades do Modelo-Básico, num caso de indiscutível interesse 

para o planeamento. 

5.2 Definição do Conjunto de Alternativas (Etapa 1) 

Na definição do conjunto de alternativas potenciais A, entendeu-se não 

restringir a análise às duas soluções amplamente conhecidas e debatidas (v. figura 

5.1): o corredor nascente (Sacavém-Montijo), na variante ponte de tirantes com um 

tabuleiro rodoviário - a solução adoptada pelo Governo -, e o corredor central 

(Chelas-Barreiro), também numa variante de ponte de tirantes mas com dois 

tabuleiros, um deles ferroviário (solução mista) - a solução inicialmente defendida 

pelo MPAT e preferida por várias ONG’s; consideraram-se também três outras 

soluções, abandonadas na segunda fase dos estudos efectuados pelo Gabinete da 

Travessia do Tejo em Lisboa (GATTEL): o corredor poente (Algés-Trafaria), na 

variante ponte suspensa com um tabuleiro rodoviário; o corredor central, com um 

 
1Nomeadamente, a QUERCUS, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente 

(GEOTA), a Liga para a Protecção da Natureza (LPN), e o Instituto D. Diniz (IDD). 
2V., por exemplo, Revista Expresso, 28 de Janeiro de 1995, p. 84. 
3Em Conselho de Ministros, respectivamente, de 2 de Abril de 1992 e de 30 de Julho de 1992. 
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tabuleiro rodoviário; e, finalmente, o corredor nascente numa solução de túnel 

rodoviário. 

Figura 5.1   Corredores alternativos para a segunda travessia do Tejo em Lisboa 

Adicionalmente, considerou-se oportuno definir as alternativas potenciais de 

uma forma mais compreensiva, encarando-as como sistemas de atravessamento do 

Tejo em Lisboa, nos quais há que incluir, para além da solução para a nova travessia, 

a questão relativa ao tipo de atravessamento ferroviário para o segundo tabuleiro da 

Ponte 25 de Abril: “pesado” (comboio tradicional) - o escolhido - ou “ligeiro” 

(metropolitano ou eléctrico rápido). Têm-se, assim, cinco alternativas, resultado do 

cruzamento entre as cinco soluções para a nova ponte e as duas para o tabuleiro 

ferroviário da actual ponte, indicadas no quadro 5.1. A solução escolhida pelo 

Governo designa-se por a4 e a solução inicialmente preferida pelo MPAT por a3. 

No enquadramento terminológico introduzido no § 3.4, está-se perante projectos 

indivisíveis que são acções globais (i.e., tratam-se de alternativas, uma vez que a 

adopção de uma delas implica a exclusão de todas as outras), estando-se, 

consequentemente, nas condições das hipóteses 4.2.1 e 4.2.2, respectivamente. Refira-

se, ainda, que no âmbito deste estudo A é um conjunto imposto à priori e permanente, 
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logo estável (cf. § 3.4); a incorporação no modelo de qualquer outra alternativa é, 

porém, relativamente fácil. 

Quadro 5.1   Alternativas: Sistemas de atravessamento do Tejo em Lisboa 

Alternativas Soluções para a nova travessia 
Tipo de atravessamento 

ferroviário: Ponte 25 de Abril 

 a1 Corredor poente - variante rodoviária “pesado” 

 a2 Corredor central - variante rodoviária “pesado” 

 a3   † Corredor central - variante mista “ligeiro” 

 a4   ‡ Corredor nascente - variante rodoviária “pesado” 

 a5 Corredor nascente - variante túnel “pesado” 

†  Solução inicialmente preferida pelo MPAT 

‡  Solução escolhida pelo Governo 

Outras soluções para a nova travessia foram oportunamente consideradas 

irrealistas (logo, não potenciais) pelos diversos actores envolvidos, não sendo por 

isso incluídas na definição de A. Nomeadamente, a CP considerou que uma travessia 

ferroviária não seria interessante no corredor poente, e no corredor nascente somente a 

muito longo prazo e para alta velocidade; por outro lado, duas travessias ferroviárias 

do tipo “pesado” não justificariam o investimento. A opção túnel só foi considerada 

realista no corredor nascente por ser aquele que apresenta menos “desvios 

altimétricos importantes junto às margens” e menos “condicionamentos geológico-

geotécnicos” (GATTEL, 1991, p. 12). A hipótese de uma travessia ligando o Beato ao 

Montijo (atravessamento mais curto a montante da actual ponte) “foi abandonada pela 

existência da Base Aérea do Montijo” (GATTEL, 1991, p. 3). 

Quanto às restantes hipóteses do Modelo-Básico a serem satisfeitas nesta fase, a 

flexibilidade orçamental (hipótese 4.2.3) não é uma assunção muito forte, dada a 

disponibilidade de financiamentos comunitários, nomeadamente nos âmbitos do 

Fundo de Coesão e do BEI4, e dadas as receitas das portagens, incluindo as da Ponte 

25 de Abril; adicionalmente, mesmo a solução central-mista - a segunda mais cara (cf. 

§ 5.5) - foi sempre encarada, pela maior parte dos actores, como perfeitamente 

financiável. Mais difícil é assumir-se que os benefícios ultrapassam sempre os custos, 

qualquer que seja a alternativa (hipótese 4.2.4); por um lado, a generalidade dos 

 
4Apesar dos problemas levantados pela sobreposição de uma parte do corredor nascente com a Zona de 

Protecção Especial da avifauna, os financiamentos comunitários nunca tiveram verdadeiramente em 

causa. 
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actores - mesmo os defensores da solução nascente - sempre encararam uma segunda 

travessia do Tejo em Lisboa como absolutamente necessária; por outro lado, o debate 

em torno deste problema caracterizou-se desde cedo por um marcado “alternative-

focused thinking” (cf. § 3.5.1), não se apercebendo um observador exterior dos pontos 

de vista fundamentais subjacentes às afirmações das diferentes partes; adicionalmente, 

a Comissão Europeia incumbiu recentemente o Governo Português de efectuar um 

estudo custo-benefício, de modo a apurar-se se, de facto, os fundos Comunitários não 

estão a ser usados de forma ineficiente. 

5.3 Identificação dos Impactes (Etapa 2) 

A construção e a exploração de uma nova travessia, bem como a instalação de 

um tabuleiro ferroviário na actual ponte, acarretam a utilização de recursos e um 

conjunto de efeitos ao nível do ambiente (definido aqui de forma muito lata). Para 

além dos impactes nos sistemas de transporte, há que considerar os efeitos sobre o 

meio hídrico, a flora, a fauna, a qualidade do ar, a acústica, a paisagem, a sócio-

economia local e metropolitana, o ordenamento do território, o património construído, 

entre outras componentes ambientais. 

No quadro 5.2 apresenta-se uma lista exaustiva dos impactes mais significativos 

nas diferentes componentes do ambiente, indicando-se a fase ou fases a que dizem 

respeito (construção e ou exploração), bem como a respectiva natureza (positiva ou 

negativa). 

Adicionalmente a estes impactes, há que considerar o custo de oportunidade dos 

recursos utilizados na construção e na exploração dos sistemas de atravessamento 

propostos, bem como eventuais ineficiências associadas à forma como a exploração 

da nova travessia é feita, presentes nomeadamente na exploração conjunta das duas 

travessias rodoviárias fixas. Estes aspectos são apresentados no quadro 5.3. 

Os quadros 5.2 e 5.3 foram elaborados em grande parte com base no Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) da ponte actualmente em construção, feito pelo consórcio 

concessionário Lusoponte (1994). Utilizou-se também informação constante nos 

documentos do GATTEL (1991) (1992) (1994) e na referência (MPAT, 1992). Na 

definição precisa do impacte 16.12 - referente às especulação fundiária e imobiliária - 

foi particularmente útil o artigo (Henriques, 1990). 



Cap. 5 - Aplicação do MB à Decisão de Localização da Segunda Travessia do Tejo em Lisboa 97 

Os princípios da adicionalidade e do deslocamento, referidos nos § 2.10 e 

§ 4.2.2, foram consignados. A adicionalidade esteve presente quando se procurou 

isolar somente os efeitos associados às alternativas. O deslocamento aconselha a 

consideração simultânea, por exemplo, da degradação e da melhoria da qualidade do 

ar, associadas, respectivamente, ao tráfego rodoviário acrescido na ponte e seus 

acessos (impacte 12.2) e à redução de tráfego que a segunda travessia vai 

proporcionar em certas zonas actualmente congestionadas (impacte 12.3). 

Por último, atente-se que a abrangência territorial da análise situa-se, 

certamente, na escala metropolitana, sendo defensável a hipótese de abrangência 

nacional, dada a posição da Área Metropolitana de Lisboa no País e dado o carácter 

absolutamente estruturante dos novos atravessamentos. Quanto ao horizonte temporal, 

é defensável que se situe pelo menos no ano limite de vida útil das novas 

infraestruturas; a repartição temporal dos impactes nesse horizonte não é muito 

relevante porque, neste estudo, está implícita uma taxa de desconto nula - justificada 

pelos efeitos porventura irreparáveis a nível ambiental, associados a algumas 

alternativas - conferindo-se a todos os períodos a mesma importância relativa (cf. 

§ 4.2.1); porém, em consonância com o EIA, optou-se por manter a distinção entre 

fase de construção (1994-1.º trimestre de 1998, esta última data, requerida pela EXPO 

98) e fase de exploração (1998 e seguintes), aliás explicitamente introduzida no 

quadro 5.2. 

Quadro 5.2   Impactes de um novo sistema de atravessamento do Tejo em Lisboa 

Componente 

do ambiente 
Cód. Impacte 

Fase 

cons-

trução 

Fase 

explo-

ração 

Natureza 

do 

impacte 

Econo. 

relevan

te 

Clima 1.1 Aumento da radiação absorvida pelo terreno   Negativo  

Geologia 2.1 Instabilidade de taludes   Negativo  

 2.2 Erosão das formações superficiais   Negativo  

 2.3 Degradação do substrato superior e das formações 

superficiais 
  Negativo  

Hidrogeologia 3.1 Rebaixamento do nível freático   Negativo  

 3.2 Diminuição da superfície de recarga dos aquíferos   Negativo  

 3.3 Contaminação de águas subterrâneas   Negativo  

Quadro 5.2 (continuação) 

Componente 

do ambiente 
Cód. Impacte 

Fase 

cons-

trução 

Fase 

explo-

ração 

Natureza 

do 

impacte 

Econo. 

relevan

te 

Geomorfologia 4.1 Alteração da fisiografia do terreno e da zona intermareal   Negativo  

 4.2 Alteração morfológica de terrenos submersos e das zonas 

intermareais 
  Negativo  
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Solos 5.1 Ocupação de solos pelas vias   Negativo  

 5.2 Diminuição da capacidade de uso dos solos   Negativo  

 5.3 Ocupação de solos por terras e materiais sobrantes   Negativo  

 5.4 Compactação dos solos   Negativo  

 5.5 Aumento da erosão e ravinamento dos solos    Negativo  

 5.6 Contaminação dos solos por poluentes emitidos pelos 

veículos 

  Negativo x 

 5.7 Aumento de ocupação urbana e industrial dos solos   Negativo  

Meio hídrico 

(Regime 

6.1 Assoreamento e obstrução de linhas de água ou da rede 

de drenagem pluvial urbana 
  Negativo x 

hídrico) 6.2 Alteração na hidrodinâmica e no prisma das marés   Negativo  

 6.3 Intersecção e bloqueamento de linhas de água   Negativo  

 6.4 Aumento das áreas impermeabilizadas, acréscimo do 

escoamento superficial e redução da recarga dos 

aquíferos 

  Negativo x 

Meio hídrico 

(Sedimentos)  

7.1 Alterações do fundo aluvionar e ressuspensão de 

sedimentos 
  Negativo  

 7.2 Alteração na dinâmica sedimentar (erosão ou 

assoreamento) 
  Negativo x 

Meio hídrico 

(Qualidade 

8.1 Deterioração da qualidade da água pela ressuspensão de 

sedimentos  
  Negativo  

das águas) 8.2 Deterioração da qualidade da água pela deposição de 

material dragado 
  Negativo  

 8.3 Contaminação acidental de corpos de água receptores   Negativo  

 8.4 Contaminação crónica de corpos de água receptores pelas 

escorrências da via 

  Negativo  

 8.5 Deterioração da qualidade da água devido à rejeição de 

efluentes urbanos e industriais 

  Negativo  

 8.6 Derrame de substâncias em consequência de acidentes 

com embarcações 

  Negativo  

Flora 9.1 Perturbação e destruição de algas macrófitas e dos seus 

habitats 
  Negativo  

 9.2 Contaminação das algas (base da cadeia trófica estuarina)   Negativo  

 9.3 Perturbação e destruição de elementos da flora (na 

construção) 
  Negativo  

 9.4 Contaminação das algas e da vegetação por poluentes 

atmosféricos e pelas escorrências da via 

  Negativo  

 9.5 Perturbação e destruição da vegetação pela urbanização 

induzida  
  Negativo  

 9.6 Derrame de substâncias tóxicas em consequência de 

acidentes com embarcações  

  Negativo  

Fauna aquática 

e intermareal 

10.1 Perturbação e destruição de habitats e de indivíduos 

(moluscos, crustáceos, outros invertebrados e peixes) 
  Negativo  

 10.2 Contaminação de habitats e de indivíduos (moluscos, 

crustáceos, outros invertebrados e peixes) 
  Negativo  

 10.3 Perturbação das correntes migratórias de peixes   Negativo  

 10.4 Perturbação e destruição de habitats e de indivíduos da 

avifauna (na construção) 
  Negativo  

 10.5 Contaminação dos ecossistemas aquático e intermareal 

pelas escorrências da via 

  Negativo  

 10.6 Perturbação e aumento da tensão em indiv. da avifauna 

pelo ruído do tráfego rodoviário e pela iluminação da via 

  Negativo  

Quadro 5.2 (continuação) 

Componente 

do ambiente 
Cód. Impacte 

Fase 

cons-

trução 

Fase 

explo-

ração 

Natureza 

do 

impacte 

Econo. 

relevan

te 

Fauna aquática 

e intermareal 

(continuação) 

10.7 Aumento das pressões sobre áreas com interesse para a 

conservação (sobretudo da avifauna) pela urbanização 

induzida 

  Negativo  

 10.8 Aumento das pressões sobre a fauna devido à visitação 

induzida pela melhoria de acessibilidade 

  Negativo  

 10.9 Derrame de substâncias tóxicas em consequência de   Negativo  
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acidentes com embarcações 

Fauna terrestre 11.1 Perturbação, destruição e ocupação de habitats faunísticos   Negativo  

 11.2 Efeito de barreira à movimentação da fauna   Negativo  

 11.3 Aumento de risco de atropelamento de animais   Negativo  

 11.4 Destruição de habitats e de indivíduos de espécies 

faunísticas pela urbanização induzida 
  Negativo  

Qualidade do 

ar 

12.1 Aumento da concentração de material particulado 

(poeiras) 
  Negativo  

 12.2 Degradação da qualidade do ar devido ao tráfego 

rodoviário 

  Negativo  

 12.3  Melhoria da qualidade do ar devido à redução do tráfego 

rodoviário 

  Positivo  

Acústica 13.1 Aumento dos níveis de ruído   Negativo  

 13.2 Redução dos níveis de ruído devido à redução do tráfego 

rodoviário 

  Positivo  

Paisagem 14.1 Degradação da qualidade visual da paisagem (estaleiros e 

acessos) 
  Negativo  

 14.2 Criação de elemento de referência da paisagem   Positivo  

 14.3 Visão cinematográfica da paisagem envolvente   Positivo  

 14.4 Degradação dos espaços sujeitos a tratamento paisagístico   Negativo  

Transportes 15.1 Melhoria das condições de tráfego rodoviário nas zonas 

urbanizadas próximas do traçado  

  Positivo  

 15.2 Melhoria das acessibilidades para tráfego rodoviário dos 

tipos suburbano e ou metropolitano 

  Positivo  

 15.3 Melhoria das acessibilidades para tráfego rodoviário do 

tipo nacional 

  Positivo  

 15.4 Melhoria nos sistemas ferroviários metropolitano e 

nacional 

  Positivo  

 15.5 Descongestionamento da Ponte 25 de Abril   Positivo  

Sócio-

economia local 

16.1 Aumento da população pelo afluxo de trabalhadores da 

construção civil 
  Negativo  

 16.2 Destruição de habitações e realojamento da população   Negativo  

 16.3 Destruição de equipamentos sociais e unidades 

comerciais 
  Negativo  

 16.4 Interferência com infraestruturas de abastecimento à 

população 
  Negativo  

 16.5 Efeito de barreira pelo corte de vias e percursos 

tradicionais da população 
  Negativo  

 16.6 Destruição de culturas agrícolas   Negativo  

 16.7 Danos em habitações e outras edificações devido a 

vibrações e deslocações do terreno 
  Negativo  

 16.8 Dificuldades acrescidas de circulação, cortes e danos na 

rede viária local 
  Negativo  

 16.9 Aumento do risco de acidentes com a população local 

devido às obras e ao tráfego rodoviário intenso (na 

exploração) 

  Negativo  

 16.10 Diminuição das condições de habitalidade, de laboração, 

de aprendizagem e de lazer devido às obras e às emissões 

de ruídos e poluentes pelo tráfego rodoviário 

  Negativo  

Quadro 5.2 (continuação) 

Componente 

do ambiente 
Cód. Impacte 

Fase 

cons-

trução 

Fase 

explo-

ração 

Natureza 

do 

impacte 

Econo. 

relevan

te 

Socio- 16.11 Aumento do valor dos terrenos e habitações   Positivo  

economia local 

(continuação) 

16.12 Ineficiências associadas à especulação fundiária e 

imobiliária e devidas a: reduzido número de proprietários 

fundiários (oligopólio no mercado fundiário), reduzido 

número de promotores (monopsónio no mercado 

fundiário e oligopólio no mercado imobiliário), 

diferenciação do produto (concorrência monopolística em 

ambos os mercados), informação imperfeita, falhas dee 

Estado, etc. 

  Negativo  



Cap. 5 - Aplicação do MB à Decisão de Localização da Segunda Travessia do Tejo em Lisboa 100 

 16.13 Desvalorização imobiliária devido à degradação das 

condições de habitalidade 
  Negativo  

 16.14 Intensificação da urbanização induzida pela melhor 

acessibilidade (junto às amarrações) 
  Negativo  

 16.15 Criação de postos de trabalho directos e indirectos 

associados às obras 
  Positivo  

 16.16 Dinamização da economia local devido às actividades de 

obras 
  Positivo  

 16.17 Diversificação dos sistemas produtivos locais e 

dinamização da economia local 

  Positivo  

 16.18 Criação de novos postos de trabalho induzidos pela 

dinamização da economia local 
  Positivo  

 16.19 Degradação do património cultural e social da população 

em decorrência das migrações e das alterações nas 

actividades económicas 

  Negativo  

Sócio-

economia 

metropolitana 

17.1 Atenuação de desiquilíbrios e dissimetrias na distribuição 

espacial, na estrutura etária da população e no quadro 

económico 

  Positivo?  

e ordenamento 

do território 

17.2 Aumento da população pela migração com origem na 

margem Norte, concelhos limítrofes da margem Sul e 

Alentejo (custos pecuniários e não pecuniários das 

migrações) 

  Negativo  

 17.3 Intensificação da urbanização (escala concelhia)   Negativo  

 17.4 Incremento da actividade económica e externalidades 

positivas (economias de aglomeração), ambos devido à 

melhoria das acessibilidades 

  Negativo  

 17.5 Aumento dos postos de trabalho em decorrência da 

dinamização da economia (com eliminação de 

desemprego permanente) 

  Positivo  

Planos, 

projectos e 

18.1 Alterações em planos de ordenamento do território 

(custos administrativos de ajustamento) 
  Negativo  

áreas de uso 

condicionado 

18.2 Alterações em planos e projectos de desenvolvimento 

(idem) 
  Negativo  

 18.3 Atravessamento de áreas de REN e RAN (idem)   Negativo  

Arqueologia e 

património 

19.1 Afectação de elementos do património cultural construído   Negativo  

cultural 

construído 

19.2 Atravessamento de elementos com potencial valor 

arqueológico 
  Negativo  

 

Quadro 5.3  Ineficiências associadas à forma de exploração e 

custos de construção e exploração 

20.1 Ineficiência presente nas portagens, resultante da exploração em 

monopólio das travessias fixas do Tejo em Lisboa 

21.1 Obra de arte principal e acessos 

21.2 Trabalhos complementares e projecto 

21.3 Reforço da estrutura para ferrovia e apetrechamento ferroviário 

21.4 Infraestruturas urbanas 

21.5 Ligação-Sul ao IP1 

21.6 Reforço da ponte 25 de Abril para ferrovia 

21.7 Custos de exploração 
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5.4 Identificação dos Impactes Economicamente Relevantes (Etapa 3) 

Para uma análise de variação de bem-estar, nem todos estes impactes são 

relevantes. Muitos são os impactes cujas variações nas quantidades, qualidades ou 

preços não afectam, significativamente e de uma forma imediata, a utilidade de pelo 

menos um indivíduo; estão neste caso a generalidade dos impactes referentes ao 

clima, geologia, hidrogeologia e geomorfologia (v. quadro 5.2). 

Adicionalmente, há muitos custos e benefícios que têm um carácter eminente-

mente pecuniário (cf. § 2.10) ou que estão normalmente associados a todo o projecto 

público deste tipo, não devendo ser considerados porque, caso não se investisse nos 

novos atravessamentos, os fundos seriam aplicados em outros projectos, sendo os 

efeitos teoricamente semelhantes (Canhoto, 1994, p. 11). Trata-se dos casos de muitos 

dos impactes na sócio-economia local, nomeadamente a criação de postos de trabalho 

associados às obras (16.15), a dinamização e a diversificação da economia local 

induzida pelos acréscimos de procura que as obras acarretam (16.16 e 16.17), ou a 

criação de postos de trabalho associada a esta dinamização (16.18). Aliás, a propósito 

do emprego criado, tipicamente, por prudência, não deve ser considerado numa 

análise de bem-estar, porque só constitui um benefício quando os novos postos 

eliminam situações de desemprego permanente (Canhoto, 1994, pp. 11-12); por isso, 

o impacte 17.5 foi também retirado. 

Por último, a matriz de impactes apresentada no quadro 5.2 peca por inúmeras 

duplas-contagens. Nomeadamente, os impactes 5.1 a 5.3 já estão grandemente 

considerados em 16.2, 16.3 e 16.6; 6.3 está incluído em 6.1; 6.4 em 3.2; 3.3 e 8.4 em 

8.3; 9.6 e 10.9 em 8.6; 9.2 em 8.1 e 8.2; 14.4 em 14.1; 16.10 em 12.1, 12.2, 13.1 e 

16.7; 16.13 em 16.11; e, finalmente, 17.5 em 17.4. 

5.5 Descrição dos Impactes Economicamente Relevantes, Valorização 

Monetária e Construção de Pseudo-Critérios (Etapas 4 e 5) 

Dentro dos custos anteriormente identificados, existem estimativas feitas pelo 

GATTEL (1991) (1992) e pelo MPAT (1992) para os impactes 21.1 a 21.6 (custos de 

construção). Cruzando essa informação e assumindo que os valores obtidos 
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representam os verdadeiros preços-sombra dos inputs (quantificando, por isso, o custo 

de oportunidade da utilização dos mesmos), obtém-se o seguinte quadro5: 

Quadro 5.4   Custos de construção 

Impacte Custos de construção (milhões de contos, preços 93) 

 a1 a2 a3 a4 a5 

21.1 Obra de arte principal e acessos -85 -116 -116 -111 -184 

21.2 Trabalhos complementares e acessos -7 -14 -14 -18 -18 

21.3 Reforço da estrutura para ferrovia e ...   -63   

21.4 Infraestruturas urbanas -29 -29 -29 -58 -59 

21.5 Ligação Sul ao IP1    -7 -7 

21.6 Reforço da Ponte 25 de Abril para ferrovia -53 -53 -27 -53 -53 

X21.1 + X21.2 + X21.3 + X21.4 + X21.5 + X21.6    → -174 -212 -249 -247 -321 

Repare-se que os custos se encontram expressos em valores negativos, indo ao 

encontro de uma exigência da etapa 4 (cf. § 4.2.2). Adicionalmente, houve 

necessidade de converter as estimativas, originalmente formuladas a preços de 92, 

para preços de 1993 - o nível de preços em vigor no início de 1994 (primeiro ano 

relevante) e a manter ao longo do horizonte temporal dos impactes (relembre-se que, 

em análises do tipo custo-benefício, os preços são mantidos constantes, cf. § 2.10 e § 

4.2.2). Essa conversão foi feita recorrendo ao Índice de Preços do Consumidor sem 

rendas de casa (IPC), dividindo os valores pelo IPC de 1992 e multiplicando-os pelo 

IPC de 19936. 

Note-se ainda que a estimativa aqui apontada para os valores de 21.1 e 21.2 

referentes à alternativa a4 (130 milhões de contos, no total) peca muito pouco por 

defeito relativamente ao valor de 147 milhões de contos avançado pelo consórcio 

Lusoponte, sendo essa diferença porventura ainda menor, dado que este último valor 

está expresso a preços correntes7. O mesmo acontece com a instalação da ferrovia na 

actual ponte (impacte 21.6), cujo valor se mostra particularmente inferior aos 35,8 

 
5Face à indisponibilidade de estimativas para os valores dos custos de exploração (impacte 21.7), 

optou-se pela exclusão destes últimos, dado ser sensato assumir que os respectivos valores não seriam 

nem muito elevados (quando comparados com os custos de construção) nem significativamente 

diferentes entre alternativas. 
6Os IPC (sem rendas de casa) de 1992 e 1993 foram, respectivamente, 108.9 e 115.9785 (ano base: 

1991), de acordo com o Relatório do Banco de Portugal relativo à gerência de 1993. 
7Este último valor foi obtido notando que, dos 170 milhões de contos de investimento, 23 referem-se a 

custos de financiamento (cf. (GATTEL, 1994, p. 11)). Num estudo do tipo custo-benefício, os juros de 
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milhões de contos propostos pelo consórcio recentemente escolhido para reforçar a 

Ponte e construir, na mesma, uma ferrovia do tipo “pesado”8, aos quais há que 

adicionar os mais de 50 milhões de contos que o Gabinete do Nó Ferroviário de 

Lisboa (GNFL) estima vir a gastar só com trabalhos de construção civil, obras de arte, 

assentamento de via, catenárias, sinalização, telecomunicações e outras instalações 

electromecânicas9. 

Quanto aos restantes benefícios e custos, apenas são passíveis de modelização 

por descritores de impacto qualitativos (a grande maioria) ou quantitativos indirectos, 

dado o seu carácter intangível (cf. § 2.10). Alguns impactes poderiam aspirar a uma 

modelização por descritor quantitativo directo (por exemplo, o 12.2 ou 16.6); contudo, 

a informação disponível - essencialmente, o EIA (LUSOPONTE, 1994) e os relatórios 

do GATTEL (1991) (1992) - apenas permite modelizar os respectivos impactes de 

forma qualitativa. 

Face ao grande número de impactes cujos valores se mostram imprecisos, 

incertos e mal determinados (cerca de 60), tornou-se ainda mais imperativa a 

utilização de descritores sintéticos, capazes de modelizar os impactos ao nível de 16 

pontos de vista (PV), estes últimos sensivelmente idênticos às “componentes do 

ambiente” apon- 

 

financiamento não devem ser considerados como custos porque reflectem unicamente uma 

transferência de rendimento (entre a entidade credora e a banca) e não a utilização de inputs. 
8Cf. Semanário, 2 de Setembro de 1995. 
9Cf. Diário de Notícias, caderno Negócios, 10 de Abril de 1995. 
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tadas no quadro 5.210. Seguidamente, descriminam-se esses pontos de vista e 

respectivos descritores, bem como os pseudo-critérios associados: 

PV I: Impactes no meio hídrico: Fase de construção 

Este primeiro ponto de vista agrega os impactes no meio hídrico, aos níveis do 

regime hídrico, sedimentos e qualidade da água, respeitantes ao período de construção 

da travessia (1994 - 1.º trimestre 1998). Esses impactes são reproduzidos no quadro 

5.5: 

Quadro 5.5   Impactes no meio hídrico: Fase de construção (PV I) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

6.1 Assoreamento e obstrução de linhas de água ou ... ps (-) s (-) s (-) s (-) s (-) 

6.4 Aumento das áreas impermeabilizadas, ... ps (-) ps (-) ps (-) s (-) s (-) 

7.2 Alteração da dinâmica sedimentar (erosão ou ... ps (-) s (-) s (-) s (-) - 

8.1 Deterioração da qualidade da água ressuspenção... ps (-) ms (-) ms (-) s (-) - 

8.2 Deterioração da qualidade da água deposição ... ps (-) ms (-) ms (-) s (-) - 

8.3 Contaminação acidental corpos de água recept... ps (-) ps (-) ps (-) ps (-) ps (-) 

As siglas nas cinco últimas colunas dizem respeito ao grau de significância do 

impacte, bem como à respectiva natureza (negativa ou positiva). A correspondência 

entre as siglas e o grau de significância / natureza é a seguinte: 

Sigla Grau de significância Natureza 

ms (+) Impacte muito significativo Positiva 

s (+) Impacte significativo Positiva 

ps (+) Impacte pouco significativo Positiva 

- Não ocorrência de impacte - 

ps (-) Impacte pouco significativo Negativa  

s (-) Impacte significativo Negativa 

ms (-) Impacte muito significativo Negativa 

 
10A componente do ambiente “solos” foi eliminada da análise porque, tanto no impacte 5.5 como no 

5.6, todas as alternativas apresentam a mesma classificação, sendo, por isso, redundante em termos de 

avaliação relativa. Recorde-se que, quando o objectivo é a ordenação, está-se perante uma 

problemática de avaliação relativa, não sendo relevante o valor intrínseco às alternativas (cf. § 3.3). 
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Este nível de significância - considerado originalmente no EIA (LUSOPONTE, 1994) 

- depende de um conjunto de características do impacte, nomeadamente a ordem 

(directo ou indirecto), a probabilidade de ocorrência (pouco provável, provável, 

muito provável, ocorrência certa) e a magnitude (ou grau de afectação) (baixa, 

moderada, elevada). Salvo indicação em contrário, os descritores seguintes utilizam 

igualmente esta terminologia. 

Sendo o objectivo a ordenação das 5 alternativas segundo este ponto de vista (de 

modo a construir-se, no passo seguinte, um pseudo-critério), a prévia elaboração de 

um gráfico de perfis de impacto das alternativas mostra-se particularmente útil. Na 

figura 5.2 representa-se, nas abcissas, cada um dos 6 impactes (indicados no quadro 

5.5) e, nas ordenadas, uma escala ordinal representativa do grau de significância / 

natureza. Neste e em descritores seguintes, a correspondência entre a escala e os 

respectivos níveis de impacto é a seguinte: 

 3 ms (+) 

 2 s (+) 

 1 ps (+) 

 0 - 

 -1 ps (-) 

 -2 s (-) 

 -3 ms (-) 
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Figura 5.2   Perfis de impacto das alternativas (PV I) 
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É fácil verificar que a1 domina (D) a2, a3 e a4, e que a5 domina a4, i.e., os níveis 

de impacto da dominante são sempre superiores aos da dominada. A figura 5.3 mostra 

o grafo da relação de dominância restrita a P  I (P designa uma relação de 

preferência estrita - associada a situações de dominância - e I uma relação de 

indiferença - presente entre a2 e a3 que, por terem níveis de impacto coincidentes, são 

equivalentes (E); cf. § 3.5.2); embora se possa concluir que a melhor acção em termos 

de P  I só poderá ser a1 ou a5, a relação é, no entanto, demasiado pobre para que 

dela se possa deduzir uma ordenação (v. também a matriz de dominâncias: quadro 

5.6). 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  D D D ? 

a2   E ? ? 

a3    ? ? 

a4     D- 

a5      

Quadro 5.6 Matriz de dominâncias (PV 

I) 

Figura 5.3 Grafo de dominâncias (PV I) 

Nestas cirscunstâncias, ou se adoptava um método ad-hoc de agregação 

multicritério, assumindo-se, de uma forma voluntarista, quantos “s” equivalem a um 

“ms”, quantos “ps” equivalem a um “s”, e assim sucessivamente, ou, 

alternativamente, aplicava-se um procedimento de formal agregação multicritério, 

sendo a pré-ordem obtida utilizada como ordenação-base para a construção de um 

modelo de avaliação local, respeitante a este ponto de vista (i.e., um pseudo-critério). 

Foi esta última a via adoptada, tentando-se, assim, reduzir ao máximo a 

arbitrariedade necessariamente presente quando a informação disponível é imprecisa. 

O método multicritério de agregação escolhido - necessariamente baseado na relação 

de subordinação - tem a particularidade de não exigir, como input, o conhecimento 

preciso dos coeficientes de importância, bastando assumir-se que (Vallée, 1994, p. 

39): 

- Nenhum impacte é preponderante face a um qualquer agrupamento de 

impactes em número de metade; e 

a1 

a5 

a4 

a2 a3 

P 
P 

P 

I 
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- Nenhum impacte é negligenciável face a um qualquer agrupamento de 

impactes em número de metade. 

Esse método - o ELECTRE IV, brevemente descrito no anexo 5.I - permite, assim, 

garantir alguma flexibilidade à hipótese 4.2.7, modelizando-se, implicitamente, a 

indeterminação dos preços e a imprecisão com que as “qualidades” (i.e., os graus de 

significância) reflectem os subjacentes “valores monetários”; reforça-se, 

consequentemente, as preocupações de prudência e de minimização de arbitrariedade. 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  P P P R 

a2   I R P- 

a3    R P- 

a4     P- 

a5      

      

 1.ª 3.ª 3.ª 3.ª 1.ª 

Quadro 5.7  Matriz de subordinação e pré-ordem - ELECTRE IV (PV I) 

A aplicação do método ELECTRE IV a este primeiro ponto de vista é 

apresentada no anexo final (ficheiro: t-pte_01), sendo a pré-ordem obtida e respectiva 

matriz de subordinação transcritas para o quadro 5.7. Repare-se que a pré-ordem é 

efectivamente parcial porque inclui relações de incomparabilidade (R). Nas opções 

técnicas, manteve-se os parâmetros dados por defeito pela versão 3.1a do software 

ELECTRE III-IV para WINDOWS (Vallée, 1994), nomeadamente a utilização 

integral dos 5 tipos de relação de subordinação: quase-dominância (Sq), dominância 

canónica (Sc), pseudo-dominância (Sp), sub-dominância (Ss) e veto-dominância (Sv) 

(cf. Anexo 5.I). Não se introduziu qualquer efeito de veto por se tratar de uma 

agregação a nível local. 

 a1 a2 a3 a4 a5 

 4 1 1 0 3 

      

  q1 p1 v1  

  1 3 4  

      

 Quadro 5.8 Pseudo-critério g1 (PV I) Figura 5.4 Grafo do pseudo-critério g1 (PV I) 

a1 

a5 

a4 

a2 a3 

P R 

P 

Q 

R 
P 

I 
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Na construção do pseudo-critério g1 - apresentado no quadro 5.8 e na figura 5.4 

- começou-se por considerar unicamente como relações de preferência estrita (P) as 

dominâncias indicadas no quadro 5.6. Apesar dos resultados do ELECTRE IV 

indicarem que a5 é estritamente preferível a a2-a3, por prudência hesita-se nessa 

relação (Q). As alternativas incomparáveis a1 e a5 são consideradas indiferentes (à 

semelhança do ELECTRE IV) mas, como a1 domina a2-a3 - não se passando o mesmo 

com a5 -, g1(a1) é maior que g1(a5). A outra relação de incomparabilidade - entre a2-a3 

e a4 - é tratada de modo similar, sendo o valor do critério favorável às duas primeiras 

alternativas porque a4 é dominada por a1 e por a5 e a2-a3 somente por a1. Salvo 

indicação em contrário, neste pseudo-critério e nos seguintes, o sentido de preferência 

cresce com a escala; q1, p1 e v1 são, respectivamente, os limiares de preferência, de 

indiferença e de veto (cf. § 3.5). 

Relativamente ao efeito de veto, optou-se por mantê-lo activo, mas impondo 

discordância completa somente entre a pior e a melhor alternativa, i.e., entre a4 e a1; 

assim, a4 nunca pode subordinar a1 porque, neste critério, existe uma oposição julgada 

suficiente forte para evitar essa subordinação. Esta hipótese - que se manterá, salvo 

uma excepção, nos critérios seguintes - deve-se, fundamentalmente, ao carácter 

laboratorial deste estudo e às fortes restrições ao nível da informação disponível, 

constituindo o efeito de veto uma opção técnica eminentemente prudente; a sua 

utilização poderá, no entanto, favorecer alternativas regularmente medianas. 

PV II: Impactes no meio hídrico: Fase de exploração 

Neste segundo ponto de vista concentraram-se os impactes no meio hídrico mas, 

agora, somente referentes ao período de exploração das travessias (v. quadro 5.9). 

Quadro 5.9   Impactes no meio hídrico: Fase de exploração (PV II) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

6.4 Aumento das áreas impermeabilizadas, ... s (-) s (-) s (-) ms (-) ms (-) 

8.3 Contaminação acidental corpos água receptores - - - - - 

8.5 Deterioração da qualidade da água rejeição eflu... s (-) s (-) s (-) ms (-) ms (-) 

8.6 Derrame de substâncias conseq. de acidentes ... ps (-) ms (-) ms (-) ms (-) - 

Analisando os respectivos perfis de impacto (v. figura 5.5), o problema presente 

no PV I mantém-se: existe somente dominância ao nível dos pares (a1, a2), (a1, a3) e 
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(a5, a4) (v. quadro 5.10). Consequentemente, a relação é demasiado pobre para que 

uma ordenação possa ser derivada (v. figura 5.6), tendo-se recorrido novamente ao 

ELECTRE IV (v. anexo final, ficheiro: t-pte_02). 
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Figura 5.5   Perfis de impacto das alternativas (PV II) 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  D D D ? 

a2   E ? ? 

a3    ? ? 

a4     D- 

a5      

Quadro 5.10 Matriz de dominâncias (PV 

II) 

Figura 5.6 Grafo de dominâncias (PV II) 

A pré-ordem obtida através do ELECTRE IV não inclui, agora, qualquer relação 

de incomparabilidade (v. quadro 5.11). No pseudo-critério, hesita-se nas preferências 

de a1 relativamente a a5, de a5 a a2-a3 e de a2-a3 a a4, dado não corresponderem às 

dominâncias previamente identificadas (v. quadro 5.12 e figura 5.7). 
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I 
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 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  P P P P 

a2   I P P- 

a3    P P- 

a4     P- 

a5      

      

 1.ª 3.ª 3.ª 5.ª 2.ª 

Quadro 5.11  Matriz de subordinação e pré-ordem - ELECTRE IV (PV II) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

 3 1 1 0 2 

      

  q2 p2 v2  

  0 2 3  

      

 Quadro 5.12 Pseudo-critério g2 (PV II) Figura 5.7 Grafo do pseudo-critério g2 (PV II) 

 

PV III: Impactes na flora: Fase de construção 

Nos impactes referentes à flora, adoptou-se o mesmo tipo de distinção por 

período temporal. Os impactes respeitantes à fase de construção, e respectivos graus 

de significância, são representados no quadro 5.13. 

Quadro 5.13   Impactes na flora: Fase de construção (PV III) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

9.1 Perturbação e destruição de algas macrófitas e ... ps (-) ps (-) ps (-) ps (-) - 

9.3 Perturbação e destruição de elementos da flora ps (-) ps (-) ps (-) s (-) s (-) 

9.5 Perturbação e destruição veg. urbaniz. induzida ps (-) - - s (-) s (-) 

Infelizmente, os perfis de impacto (figura 5.8, abaixo) continuam a apresentar 

“cruzamentos” entre si (havendo, por isso, situações onde as relações binárias não são 

claras, v. quadro 5.14 e figura 5.9), tendo-se utilizado o mesmo tipo de procedimento 

para obter uma ordenação das alternativas segundo este ponto de vista (v. quadro 5.15 

e anexo final: t-pte_03). 

a1 

a5 

a4 

a2 a3 

P 

P Q 

Q 

Q 
P I 
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Figura 5.8   Perfis de impacto das alternativas (PV III) 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  D- D- D ? 

a2   E D ? 

a3    D ? 

a4     D- 

a5      

Quadro 5.14 Matriz de dominâncias (PV 

III) 

Figura 5.9 Grafo de dominâncias (PV III) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  P- P- P R 

a2   I P P 

a3    P P 

a4     P- 

a5      

      

 3.ª 1.ª 1.ª 5.ª 3.ª 

Quadro 5.15  Matriz de subordinação e pré-ordem - ELECTRE IV (PV III) 

Tal como no primeiro ponto de vista, a pré-ordem obtida é parcial: a1 e a5 são 

incomparáveis. O pseudo-critério g3 foi construído, por isso, de forma muito 

semelhante a g1 (v. quadro 5.16 e figura 5.10). 
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 a1 a2 a3 a4 a5 

 3 6 6 0 4 

      

  q3 p3 v3  

  1 3 6  

      

 Quadro 5.16 Pseudo-critério g3 (PV III) Figura 5.10 Grafo do pseudo-critério g3 (PV 

III) 

 

PV IV: Impactes na flora: Fase de exploração 

Neste quarto ponto de vista - agora relativo aos impactes que a exploração das 

travessias provoca na flora - não existem dúvidas, finalmente, quanto às relações entre 

todos os pares de alternativas (v. quadros 5.17 e 5.18 e figuras 5.11 e 5.12): a2 e a3 são 

claramente indiferentes, dominando ambas a alternativa a1, esta última a a5 e, por 

último, a a5 a a4. Não há, portanto, necessidade de recorrer a um método formal de 

agregação multicritério para obter a ordenação subjacente no pseudo critério g4 (v. 

quadro 5.19; a figura 5.13 é, evidentemente, idêntica à 5.12). 

Quadro 5.17   Impactes na flora: Fase de exploração (PV IV) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

9.4 Contaminação algas e veg. por poluentes atmosf... ps (-) ps (-) ps (-) s (-) ps (-) 

9.5 Perturbação e destruição veg. urbaniz. induzida s (-) ps (-) ps (-) ms (-) ms (-) 
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Figura 5.11   Perfis de impacto das alternativas (PV IV) 
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 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  D- D- D D 

a2   E D D 

a3    D D 

a4     D- 

a5      

Quadro 5.18 Matriz de dominâncias (PV 

IV) 

Figura 5.12 Grafo de dominâncias (PV IV) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

 2 3 3 0 1 

      

  q4 p4 v4  

  0 1 3  

      

 Quadro 5.19 Pseudo-critério g4 (PV IV) Figura 5.13 Grafo do pseudo-critério g4 (PV 

IV) 

 

PV V: Impactes na fauna: Fase de construção 

Neste ponto de vista, integraram-se os impactes referentes tanto à fauna aquática 

e intermareal como à terrestre, desde que associados à fase de construção (v. quadro 

5.20). 

Quadro 5.20   Impactes na fauna: Fase de construção (PV V) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

10.1 Perturbação e destruição de habitats e indivíduos (ps) (ps) (ps) (s) - 

10.2 Contaminação de habitats e de indivíduos (ps) (ms) (ms) (s) - 

10.3 Perturbação das correntes migratórias de peixes (ps) (ps) (ps) (ps) - 

10.4 Perturb. e destr. de habitats e indiv. da avifauna (ps) (ps) (ps) (ms) (ms) 

10.7 Aumento pressões s/ áreas interesse conservação (ps) (ps) (ps) (s) (s) 

11.1 Perturb. destr. e ocupação de habitats faunísticos (ps) (ps) (ps) (s) (s) 

11.2 Efeito de barreira à movimentação da fauna (ps) - - (s) (s) 

11.4 Destr. habitats e indiv. pela urbaniz. induzida (ps) (ps) (ps) (s) (s) 
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Figura 5.14   Perfis de impacto das alternativas (PV V) 

Os problemas presentes nos três primeiros pontos de vista regressam, como 

atestam o gráfico de perfis de impacto (figura 5.14) e a matriz e grafo de dominâncias 

(respectivamente, quadro 5.21 e figura 5.15). Novamente, houve lugar à aplicação do 

método ELECTRE IV, nas condições referidas a propósito do PV I (v. anexo final: t-

pte_04). A pré-ordem obtida não inclui qualquer relação de incomparabilidade (v. 

quadro 5.22). No pseudo-critério g5 - representado no quadro 5.23 - mantêm-se os 

procedimentos subjacentes a g2. 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  ? ? D ? 

a2   E ? ? 

a3    ? ? 

a4     D- 

a5      

Quadro 5.21 Matriz de dominâncias (PV V) Figura 5.15 Grafo de dominâncias (PV V) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  P P P P 

a2   I P P- 

a3    P P- 

a4     P- 

a5      

      

 1.ª 3.ª 3.ª 5.ª 2.ª 

Quadro 5.22  Matriz de subordinação e pré-ordem - ELECTRE IV (PV V) 

a5 a1 

a4 

a2 a3 

P 

P 

I 
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 a1 a2 a3 a4 a5 

 3 1 1 0 2 

      

  q5 p5 v5  

  0 2 3  

      

 Quadro 5.23 Pseudo-critério g5 (PV V) Figura 5.16 Grafo do pseudo-critério g5 (PV V) 

PV VI: Impactes na fauna: Fase de exploração 

Também com os impactes na fauna, relativos à fase de exploração, verificam-se 

“cruzamentos” entre perfis de impacto relativos a diferentes alternativas (v. figura 

5.17). Na obtenção de uma ordenação (v. quadro 5.26 e anexo final: t-pte_05) e de 

um pseudo-critério (v. quadro 5.27), utilizaram-se os procedimentos já habituais. 

Quadro 5.24   Impactes na fauna: Fase de exploração (PV VI) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

10.1 Perturbação e destruição de habitats e indivíduos ps (-) ps (-) ps (-) ps (-) - 

10.2 Contaminação de habitats e de indivíduos ps (-) ps (-) ps (-) ps (-) - 

10.6 Perturb. e aumento da tensão em indiv. avifauna... ps (-) ps (-) ps (-) s (-) s (-) 

10.7 Aumento pressões s/ áreas interesse conservação s (-) ps (-) ps (-) ms (-) ms (-) 

10.8 Aumento pressões s/ fauna visitação induzida ... ps (-) ps (-) ps (-) ms (-) ms (-) 

11.1 Perturb. destr. e ocupação de habitats faunísticos ps (-) ps (-) ps (-) ps (-) ps (-) 

11.2 Efeito de barreira à movimentação da fauna ps (-) - - s (-) s (-) 

11.3 Aumento do risco de atropelamento de animais ps (-) - - s (-) s (-) 

11.4 Destr. habitats e indiv. pela urbaniz. induzida s (-) ps (-) ps (-) ms (-) ms (-) 
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Figura 5.17   Perfis de impacto das alternativas (PV VI) 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  D- D- D ? 

a2   E D ? 

a3    D ? 

a4     D- 

a5      

Quadro 5.25 Matriz de dominâncias (PV 

VI) 

Figura 5.18 Grafo de dominâncias (PV VI) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  P- P- P R 

a2   I P P 

a3    P P 

a4     P- 

a5      

      

 3.ª 1.ª 1.ª 5.ª 3.ª 

Quadro 5.26  Matriz de subordinação e pré-ordem - ELECTRE IV (PV VI) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

 3 6 6 0 4 

      

  q6 p6 v6  

  1 3 6  

      

 Quadro 5.27 Pseudo-critério g6 (PV VI) Figura 5.19 Grafo do pseudo-critério g6 (PV 
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VI) 

PV VII: Impactes na qualidade do ar e no ruído 

À semelhança do quarto ponto de vista, as relações entre alternativas aos pares 

estão perfeitamente determinadas no que concerne aos seus perfis de impacto (v. 

quadros 5.28 e 5.29 e figuras 5.20 e 5.21): a4 e a5 são indiferentes, dominando a3; esta 

última, por sua vez, domina a1 e a2, também estas indiferentes. Esta clara ordenação 

levou a que se considerasse, no pseudo-critério g7 e novamente à semelhança de PV 

IV, relações de preferência estrita entre classes ordenadas sucessivas (v. quadro 5.30). 

Quadro 5.28   Impactes na qualidade do ar e no ruído (PV VII) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

12.1 Aumento da concentração de material particulado s (-) s (-) s (-) s (-) s (-) 

12.2 Degradação da qualidade do ar traf. rodoviário11 ms (-) ms (-) s (-) ps (-) ps (-) 

13.1 Aumento dos níveis de ruído12 ms (-) ms (-) ms (-) s (-) s (-) 
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Figura 5.20   Perfis de impacto das alternativas (PV VII) 

 
11O impacte é apresentado liquido de 12.3: “Melhoria da qualidade do ar devido à redução do tráfego 

rodoviário”. 
12O impacte é apresentado liquido de 13.2: “Redução dos níveis de ruído devido à redução do tráfego 

rodoviário”. 
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 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  E D- D- D- 

a2   D- D- D- 

a3    D- D- 

a4     E 

a5      

Quadro 5.29 Matriz de dominâncias (PV VII) Figura 5.21 Grafo de dominâncias (PV VII) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

 0 0 1 2 2 

      

  q7 p7 v7  

  0 1 2  

      

 Quadro 5.30 Pseudo-critério g7 (PV VII) Figura 5.22 Grafo do pseudo-critério g7 (PV 

VII) 

PV VIII: Impactes na paisagem 

Mais uma vez, a análise dos perfis de impacto permite conhecer, de imediato, 

todas as relações binárias (v. quadros 5.31 e 5.32 e figuras 5.23 e 5.25): a2, a3 e a4 são 

indiferentes e dominam a1; esta última, por sua vez, domina a5 (notar que, pela 

primeira vez, aparecem impactes de natureza positiva, sinalizados com o símbolo (+)). 

Quadro 5.31   Impactes na paisagem (PV VIII) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

14.1 Degrad. qualid. vis. paisag. (estaleiros e acessos) ms (-) ms (-) ms (-) ms (-) ms (-) 

14.2 Criação de elemento de referência da paisagem s (+) s (+) s (+) s (+) - 

14.3 Visão cinematográfica da paisagem envolvente ps (+) s (+) s (+) s (+) - 
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Figura 5.23   Perfis de impacto das alternativas (PV VIII) 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  E D- D- D- 

a2   D- D- D- 

a3    D- D- 

a4     E 

a5      

Quadro 5.32 Matriz de dominâncias (PV 

VIII) 

Figura 5.24 Grafo de dominâncias (PV VIII) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

 1 2 2 2 0 

      

  q8 p8 v8  

  0 1 2  

      

 Quadro 5.33 Pseudo-critério g8 (PV VIII) Figura 5.25 Grafo do pseudo-critério g8 (PV 

VIII) 

PV IX: Melhoria nos sistemas de transporte rodoviário 

Regressam os “cruzamentos” entre perfis de impacto (v. figura 5.26) e com eles 

a utilização do ELECTRE IV como auxiliar de determinação de uma ordenação das 
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alternativas segundo este ponto de vista (v. quadro 5.36 e anexo final: t-pte_06). No 

pseudo-critério g9 utilizaram-se as hipóteses habituais (v. quadro 5.37 e figura 5.28). 

Quadro 5.34   Melhoria nos sistemas de transporte rodoviário (PV IX) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

15.1 Melhoria cond. tráfego zonas urbanizadas próx... ps (+) ps (+) ps (+) ps (+) ps (+) 

15.2 Melhoria acessib. tráf. rodo. suburb. e metropol. ms (+) ms (+) ms (+) s (+) s (+) 

15.3 Melhoria acessib. tráfego rodo. do tipo nacional - ps (+) ps (+) s (+) s (+) 
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Figura 5.26   Perfis de impacto das alternativas (PV IX) 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  D- D- ? ? 

a2   E ? ? 

a3    ? ? 

a4     E 

a5      

Quadro 5.35 Matriz de dominâncias (PV 

IX) 

Figura 5.27 Grafo de dominâncias (PV IX) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  P- P- P- P- 

a2   I P P 

a3    P P 

a4     I 

a5      

      

 5.ª 1.ª 1.ª 3.ª 3.ª 

Quadro 5.36  Matriz de subordinação e pré-ordem - ELECTRE IV (PV IX) 

 

a3 a2 
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 a1 a2 a3 a4 a5 

 0 2 2 1 1 

      

  q9 p9 v9  

  0 2 2  

      

 Quadro 5.37 Pseudo-critério g9 (PV IX) Figura 5.28 Grafo do pseudo-critério g9 (PV 

IX) 

PV X: Melhoria nos sistemas de transporte ferroviário 

Descritor: Tempo dispendido por um comboio regional Norte-Sul a atravessar a 

região de Lisboa (Azambuja - Pinhal Novo) (minutos) - Quadro 5.38 

Descritor Critério g10 Alternativas 

Nível de impacto [−]; q10 = 0.1*g10; p10 = 0.15*g10; v10 = 0.2*g10 ai 

103 103 a1, a2, a4, a5 

18 78 a3 

Neste ponto de vista, adoptou-se uma metodologia diferente das anteriores ao 

recorrer-se a um descritor quantitativo directo. 

Num primeiro contacto, a abrangência deste descritor pode parecer restrita face 

ao conteúdo mais vasto do ponto de vista. Porém, as alternativas distinguem-se 

essencialmente pela qualidade do serviço em termos de tráfego ferroviário Norte-Sul 

de índole nacional porque, em qualquer das cinco alternativas ai, a Ponte 25 de Abril 

concentraria sempre o tráfego de índole suburbana e metropolitana, sendo o tráfego 

nacional encaminhado ou para a actual ponte (a1, a2, a4, a5) ou para a nova travessia 

(a3). 

Estes tempos de atravessamento foram obtidos recorrendo-se às estimativas do 

GNFL para a travessia “pesada” actualmente em construção (publicadas 

exaustivamente na imprensa13) e aos horários da CP actualmente em vigor para a 

Linha da Azambuja e para a Linha Barreiro - Praias do Sado. Nestes últimos, optou-se 

por considerar os tempos referentes a comboios regionais porque, parando estes em 

 
13V., por exemplo, Diário de Notícias, Caderno Negócios, 10 de Abril de 1995; A Capital, 18 de Abril 

de 1995; Diário de Notícias, 19 de Abril de 1995; Semanário, 22 de Abril de 1995. 
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todas as estações e apeadeiros, os respectivos tempos reflectem de uma forma mais 

realista (e pessimista) a duração das viagens, tornando-as mais comparáveis. 

Relativamente aos limiares, são do tipo directo, i.e., são calculados com base 

nas performances da pior das duas alternativas em comparação (cf. (Vallée, 1994, pp. 

13-16)). Este pseudo-critério é o único (no total de 16) cujo sentido de preferências 

decresce com a escala, característica indicada no quadro 5.38 através do símbolo [-]. 

PV XI: Descongestionamento da Ponte 25 de Abril 

Descritor: Número de habitantes da Margem Sul, residentes nos concelhos mais 

influenciados pelo novo atravessamento, que trabalham em Lisboa e que 

utilizam  presentemente o transporte individual (estimativa) - Quadro 

5.39 

Descritor Critério g11 Alternativas 

Nível de impacto [+];q11 = 0.1*g11; p11 = 0.15*g11; v11 = 0.97*g11 ai 

22.909 22.909 a1 

6.417 6.417 a2, a3 

534 534 a4, a5 

Voltou-se a utilizar, neste ponto de vista, uma aproximação diferente da 

habitual, sendo agora, porém, o descritor quantitativo indirecto. Este foi construído 

fazendo a diferença entre a população residente na Margem Sul que trabalha em 

Lisboa (INE, 1991) e o número desses residentes que atravessa o Tejo recorrendo a 

barco ou a autocarro (CESUR, 1994). Considerou-se como “concelhos mais 

influenciados pelo novo atravessamento”, no caso poente (a1), Almada e Seixal, no 

caso central (a2, a3), Barreiro, Palmela e Moita, e, finalmente, no caso nascente (a4, 

a5), Alcochete e Montijo (Benavente foi excluído pela pequena percentagem da sua 

população residente activa que trabalha em Lisboa, bem como pela fraca relação que 

mantém com os concelhos da AML-Sul, “não sendo de facto um concelho 

metropolitano” (Bana e Costa, 1985, p.43)). 

Ao contrário do pseudo-critério anterior, os limiares são indirectos, sendo 

calculados com base nas performances, não da pior, mas da melhor das duas 

alternativas em comparação (cf. (Vallée, 1994, pp. 13-16)). No quadro 5.39, o 

símbolo [+] indica que o sentido das preferências cresce com a escala do critério. 
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PV XII: Impactes na sócio-economia local: Fase de construção 

Regressa-se às formulações baseadas em descritores de “grau de significância”. 

Neste ponto de vista incluem-se inúmeros impactes na sociedade e na economia 

locais, com a característica comum de estarem intimamente associados aos trabalhos 

de construção (v. quadro 5.40). 

Quadro 5.40   Impactes na sócio-economia local: Fase de construção (PV XII) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

16.2 Destruição de habitações e realojamento pop. ps (-) ms (-) ms (-) s (-) s (-) 

16.3 Destruição de equip. sociais e unid. comerciais s (-) ms (-) ms (-) s (-) s (-) 

16.4 Interferência com infraest. abastecimento à pop. s (-) ms (-) ms (-) s (-) s (-) 

16.5 Efeito de barreira corte de vias e percursos ... s (-) ms (-) ms (-) ms (-) ms (-) 

16.6 Destruição de culturas agrícolas ps (-) - - s (-) s (-) 

16.7 Danos em habit. e o. edific. vibrações e desloc...  ps (-) ms (-) ms (-) s (-) s (-) 

16.8 Dificuldades acrescidas de circulação, cortes ... s (-) ms (-) ms (-) s (-) s (-) 

16.9 Aumento do risco de acidentes com pop. local... s (-) s (-) s (-) s (-) s (-) 

16.11 Aumento do valor de terrenos e habitações s (+) s (+) s (+) ms (+) ms (+) 

16.12 Ineficiências associadas à especulação fund. e... s (-) s (-) s (-) ms (-) ms (-) 

16.14 Intensificação da urbanização induzida pela ... s (-) ps (-) ps (-) s (-) s (-) 

16.19 Degradação patrim. cultural e social da pop. ... ps (-) ps (-) ps (-) s (-) s (-) 

O gráfico de perfis de impacto apresenta vários “cruzamentos” (v. figura 5.29) - 

como, aliás, seria de esperar, dado o elevado número de impactes. Pela primeira vez, 

não existe qualquer relação de dominância entre pares de alternativas (v. quadro 5.41 

e figura 5.30). 



Cap. 5 - Aplicação do MB à Decisão de Localização da Segunda Travessia do Tejo em Lisboa 124 

-3

-2

-1

0

1

2

3

1
6

.2

1
6

.3

1
6

.4

1
6

.5

1
6

.6

1
6

.7

1
6

.8

1
6

.9

1
6

.1
1

1
6

.1
2

1
6

.1
4

1
6

.1
9

Impacte

N
ív

e
l 

d
e

 i
m

p
a
c

to
a1

a2-a3

a4-a5

 

Figura 5.29   Perfis de impacto das alternativas (PV XII) 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  ? ? ? ? 

a2   E ? ? 

a3    ? ? 

a4     E 

a5      

Quadro 5.41 Matriz de dominâncias (PV XII) Figura 5.30 Grafo de dominâncias (PV XII) 
 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  I I P P 

a2   I P P 

a3    P P 

a4     I 

a5      

      

 1.ª 1.ª 1.ª 4.ª 4.ª 

Quadro 5.42  Matriz de subordinação e pré-ordem - ELECTRE IV (PV XII) 

Aplicou-se o já habitual procedimento para obtenção de uma ordenação (v. 

quadro 5.42 e anexo final: t-pte_07). No pseudo-critério, dada a inexistência de 

dominâncias, nunca se consideram preferências estritas (v. quadro 5.43 e figura 5.31); 

por essa razão, não se introduz qualquer efeito de veto (única excepção na totalidade 

dos critérios). 
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 a1 a2 a3 a4 a5 

 1 1 1 0 0 

      

  q12 p12 v12  

  0 2 -  

      

 Quadro 5.43 Pseudo-critério g12 (PV 

XII) 

Figura 5.31 Grafo do pseudo-critério g12 (PV 

XII) 
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PV XIII: Impactes na sócio-economia local: Fase de exploração 

Apesar de menos numerosos, os impactes relativos à fase de exploração (v. 

quadro 5.44) continuam a não permitir, de uma forma imediata, a ordenação das 

alternativas (v. figuras 5.32 e 5.33 e quadro 5.45). Recorrendo ao ELECTRE IV, 

verifica-se que a2 e a3 (indiferentes entre si) são incomparáveis a a4 e a a5 (também 

indiferentes) (v. anexo final: t-pte_08 e quadro 5.46). Logo, no pseudo-critério g13 e à 

semelhança de g2 e de g3, estas 4 alternativas são consideradas indiferentes mas, como 

a1 domina a2 e a3 - não se passando o mesmo relativamente a a4 e a a5 (somente o 

ELECTRE IV indica que a1 é preferível a estas duas alternativas, não uma análise de 

dominâncias) -, a2 e a3 têm um “score” inferior a a4 e a5 (v. quadro 5.47 e figura 5.34). 

Quadro 5.44 Impactes na sócio-economia local: Fase de exploração (PV XIII) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

16.5 Efeito de barreira corte de vias e percursos ... s (-) ms (-) ms (-) ms (-) ms (-) 

16.9 Aumento do risco de acidentes com pop. local... s (-) s (-) s (-) s (-) s (-) 

16.11 Aumento do valor de terrenos e habitações s (+) s (+) s (+) ms (+) ms (+) 

16.12 Ineficiências associadas à especulação fund. e... s (-) s (-) s (-) ms (-) ms (-) 

16.14 Intensificação da urbanização induzida pela ... s (-) s (-) s (-) ms (-) ms (-) 

16.19 Degradação patrim. cultural e social da pop. ... ps (-) ps (-) ps (-) s (-) s (-) 
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Figura 5.32   Perfis de impacto das alternativas (PV XIII) 
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 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  D D ? ? 

a2   E ? ? 

a3    ? ? 

a4     E 

a5      

Quadro 5.45 Matriz de dominâncias (PV 

XIII) 

Figura 5.33 Grafo de dominâncias (PV XIII) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  P P P P 

a2   I R R 

a3    R R 

a4     I 

a5      

      

 1.ª 2.ª 2.ª 2.ª 2.ª 

Quadro 5.46  Matriz de subordinação e pré-ordem - ELECTRE IV (PV XIII) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

 3 0 0 1 1 

      

  q13 p13 v13  

  1 3 3  

      

Quadro 5.47 Pseudo-critério g13 (PV XIII) Figura 5.34 Grafo do pseudo-critério g13 (PV 

XIII) 

PV XIV: Impactes na sócio-economia metropolitana e no ordenamento do 

território 

Neste ponto de vista, optou-se por integrar a “componente do ambiente” que lhe 

dá o nome à componente “Planos, projectos e áreas de uso condicionado” (v. quadros 

5.2 e 5.48). Novamente, a ordenação das alternativas não surge de forma imediata via 

análise dos perfis de impacto (v. figura 5.35). 
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Quadro 5.48 Impactes na sócio-economia metropolitana e ord. do território (PV XIV) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

17.2 Aumento da pop. pela migração com origem ... s (-) s (-) s (-) ms (-) ms (-) 

17.3 Intensificação da urbanização (escala concelhia) s (-) s (-) s (-) ms (-) ms (-) 

17.4 Incremento da activ. econ. e externalid. positivas ps (-) ms (-) ms (-) s (-) s (-) 

18.1 Alterações em planos de ord. territ. (custos adm.) s (-) ps (-) ps (-) s (-) s (-) 

18.2 Alterações em planos e proj. de desenv. (c. adm.) s (-) s (-) s (-) s (-) s (-) 

18.3 Atravessamento de áreas de RAN e REN (c.adm.) ps (-) ps (-) ps (-) ps (-) ps (-) 
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Figura 5.35   Perfis de impacto das alternativas (PV XIV) 

 
a1 a2 a3 a4 a5 

a1  ? ? D D 

a2   E ? ? 

a3    ? ? 

a4     E 

a5      

Quadro 5.49 Matriz de dominâncias (PV 

XIV) 

Figura 5.36 Grafo de dominâncias (PV XIV) 

Foram aplicados os procedimentos habituais, tanto para a obtenção de uma 

ordenação (v. anexo final: t-pte_09 e quadro 5.50) como para a construção do pseudo-

critério g12 (v. quadro 5.51 e figura 5.37). 
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 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  P P P P 

a2   I P P 

a3    P P 

a4     I 

a5      

      

 1.ª 2.ª 2.ª 4.ª 4.ª 

Quadro 5.50  Matriz de subordinação e pré-ordem - ELECTRE IV (PV XIV) 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

 2 1 1 0 0 

      

  q14 p14 v14  

  0 2 2  

      

Quadro 5.51 Pseudo-critério g14 (PV XIV) Figura 5.37 Grafo do pseudo-critério g14 (PV 

XIV) 

PV XV: Impactes no património arqueológico e construído 

Integrando somente dois impactes (v. quadro 5.52), este ponto de vista permite 

ordenar as alternativas de forma imediata (v. quadro 5.53 e figuras 5.38 e 5.34). O 

pseudo-critério g15 é, por isso, de dedução imediata, à imagem dos pontos de vista IV, 

VII e VIII (v. quadro 5.54 e figura 5.40). 

Quadro 5.52   Impactes no património arqueológico e construído (PV XV) 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

19.1 Afectação elementos do patrim. cult. construído ps (-) s (-) s (-) ps (-) ps (-) 

19.2 Atravess. elementos com potencial valor arqueol. ps (-) ps (-) ps (-) ps (-) ps (-) 
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Figura 5.38   Perfis de impacto das alternativas (PV XV) 
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 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  D D E E 

a2   E D- D- 

a3    D- D- 

a4     E 

a5      

Quadro 5.53 Matriz de dominâncias (PV XV) Figura 5.39 Grafo de dominâncias (PV XV) 
 

 a1 a2 a3 a4 a5 

 1 0 0 1 1 

      

  q15 p15 v15  

  0 1 1  

      

Quadro 5.54 Pseudo-critério g15 (PV XV) Figura 5.40 Grafo do pseudo-critério g15 (PV XV) 

PV XVI: Ineficiências associadas à forma de exploração 

Descritor: Significância da ineficiência presente nas portagens e resultante da 

exploração em monopólio das travessias fixas do Tejo em Lisboa - 

Quadro 5.55 

Impacte a1 a2 a3 a4 a5 

20.1 Ineficiência presente nas portagens, resultante ... ms (-) s (-) ps (-) s (-) s (-) 

critério g16: (+); q16 = 0; p16 = 2; v16 = 2    → 0 1 2 1 1 

Aspecto habitualmente omisso nas análises existentes sobre as novas travessias 

do Tejo em Lisboa, tem-se vindo a defender a imperatividade da sua consideração, 

nomeadamente numa análise de bem-estar (Fernandes e Rosa, 1993). Opção 

claramente política e tomada desde a primeira hora, a forma de exploração das duas 

travessias em regime de monopólio conduz a significativas perdas para a sociedade, 

amplamente conhecidas no âmbito da Ciência Económica. 

De facto, uma empresa maximizadora do lucro procura igualar as suas receitas 

marginais ao custo marginal; porém, enquanto que numa situação de concorrência 

perfeita a atomicidade (ou pequenez face à dimensão da oferta) torna as empresas 

“price-takers”, i.e., sujeitas ao preço imposto pelo mercado, numa situação de 

a5 a4 a1 

a5 a4 a1 

I I 

I I 

a3 

a3 

a2 

a2 

I 

I 

P 

P 
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monopólio a (única) empresa pode, livremente, fixar o preço de mercado que lhe 

permita lucros acrescidos. No fundo, em monopólio, a receita marginal do produtor é-

lhe endógena às decisões de produção enquanto que, em concorrência perfeita, cada 

empresa sujeita-se a uma receita marginal definida pelo equilíbrio entre a oferta 

agregada (ao nível de todas as empresas) e a procura agregada (ao nível de todos os 

consumidores): o preço de equilíbrio concorrencial. As diferenças residem, então, 

num preço de monopólio tipicamente superior ao preço que vigoraria em concorrência 

(para iguais condições de procura agregada)14, sendo as consequentes perdas de 

excedente do consumidor não completamente absorvidas pelo monopolista; para além 

da transferência de excedente (questão de equidade), existe uma perda de eficiência. 

O problema é mais facilmente visualizável em termos gráficos. Na figura 5.41 

representa-se, por D, a curva de procura relativa à intenção em atravessar o Tejo 

através de transporte rodoviário e para um determinado corredor. A curva cmg 

representa o custo marginal (i.e., por travessia adicional) em fornecer esse serviço de 

atravessamento; por hipótese, considera-se esse custo independente do número de 

atravessamentos (cmg horizontal), assunção necessariamente simplificadora porque, 

dados que os elevados custos envolvidos são eminentemente fixos e irreversíveis15, é 

de esperar a existência de economias de escala (i.e., custos marginais decrescentes 

para os primeiros atravessamentos)16. Finalmente, a curva rmg representa a receita 

marginal do monopolista. 

 
14A hipótese adicional de ausência de custos (relevantes) de entrada e saída no mercado - subjacente a 

uma situação de concorrência perfeita - é também primordial para que os preços em concorrência 

sejam, em geral, inferiores ao preços em monopólio. 
15Um custo diz-se fixo se for independente das quantidades produzidas (neste caso, o número de 

atravessamentos num determinado período de tempo); por outro lado, diz-se irreversível (“sunk cost”) 

se o valor das infraestruturas produtivas, em termos de uma utilização alternativa, for essencialmente 

nulo, e os custos incorridos forem grandemente independentes do tempo de utilização, dentro do tempo 

de vida útil previsto (Cabral, 1994, pp. 98-100); é condição necessária para um custo ser irreversível 

ser também fixo (Cabral, 1994, pp. 98-99). 
16Existe uma situação - provável dada a existência de economias de escala - em que a monopolização 

das travessias do Tejo pode ter constituído a solução mais eficiente: a existência de monopólio natural 

ao nível da indústria “travessias fixas do Tejo em Lisboa”. Uma determinada actividade produtiva é um 

monopólio natural quando, para todos os níveis relevantes de produção, a sua função custo é 

subaditiva, i.e., o custo em produzir uma determinada quantidade com uma unidade produtiva é inferior 

ao custo em produzir a mesma quantidade com duas ou mais unidades produtivas (Cabral, 1994, pp. 

90-93) (Seabra, 1987, pp. 16-17). A subaditividade está normalmente associada a sectores onde as 

economias de escala são muito significativas, fruto, como se disse, da existência de elevados custos 

fixos e de baixos custos variáveis (Cabral, 1994, pp. 9-10, 90-93). 
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Figura 5.41   Exploração em monopólio e em concorrência 

Em concorrência - caso que, por hipótese, se associa ao tipo de exploração (até à 

pouco tempo) mantido na Ponte 25 de Abril - paga-se pcp (= cmg) de portagem, sendo 

o número de atravessamentos qcp e o excedente do consumidor (cf. § 2.6) o triângulo 

pcpCA. Introduzindo o regime de monopólio (sem subsidiação pública), em cada uma 

das duas travessias o monopolista - ao igualar a receita marginal (rmg) ao custo 

marginal (cmg) - impõe uma respectiva (e eventualmente diferente) portagem pm, 

sendo o número de atravessamentos necessariamente inferior (qm) a qcp; as referidas 

perdas de eficiência são dadas pelo triângulo ECB, que corresponde à perda de 

excedente do consumidor (relativamente à situação de concorrência) não recuperada 

em termos de lucro do monopolista (o paralelepípedo pcpEBpm). 

Esta perda depende, evidentemente, do volume de procura e da sua elasticidade 

preço-directa, i.e., da variação percentual das quantidades procuradas por variação 

percentual do preço (portagem). No caso Poente (a1), dada a forte procura (v. quadro 

5.39), bem como a sua rigidez (baixa elasticidade), optou-se por considerar, no 

descritor acima (quadro 5.55), que as ineficiências de monopólio seriam “ms”. No 

caso central-misto (a3), as perdas seriam, comparativamente, as mais baixas, dada a 

concorrência de uma segunda travessia ferroviária, que tornaria a procura de modo 

rodoviário menos intensa e inelástica. Aos restantes (3) casos, conferiu-se uma 

posição intermédia. 

* * * 
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Como síntese e como input para a etapa seguinte, apresenta-se, seguidamente, as 

performances das 5 alternativas ao longo dos 16 pseudo-critérios (quadro 5.56), bem 

como os limiares de indiferença, preferência e veto associados a estes últimos (quadro 

5.57). 

Quadro 5.56   Matriz de performances das alternativas 

 g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 

a1 4 3 3 2 3 3 0 1 0 (-) 103 22909 1 3 2 1 0 

a2 1 1 6 3 1 6 0 2 2 (-) 103 6417 1 0 1 0 1 

a3 1 1 6 3 1 6 1 2 2 (-) 78 6417 1 0 1 0 2 

a4 0 0 0 0 0 0 2 2 1 (-) 103 534 0 1 0 1 1 

a5 3 2 4 1 2 4 2 0 1 (-) 103 534 0 1 0 1 1 

 

Quadro 5.57   Matriz de parâmetros 

 g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 

qj 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .1*g .1*g 0 1 0 0 0 

pj 3 2 3 1 2 3 1 1 2 .15*g .15*g 2 3 2 1 2 

vj 4 3 6 3 3 6 2 2 2 .2*g .97*g - 3 2 1 2 

5.6 Determinação, para cada projecto, do Custo Total Generalizado e 

da Ordem face aos Benefícios Generalizados (Etapa 6) 

O custo total generalizado de cada alternativa já se encontra calculado na última 

linha do quadro 5.4, sendo todos os valores negativos (condição essencial para a etapa 

seguinte). 

Falta, assim, a determinação de uma ordenação (mais correctamente, de uma 

pré-ordem) das cinco alternativas, resultante da avaliação global (e relativa) das 

mesmas em termos de benefícios generalizados (os impactes modelizados pelos 16 

pseudo-critérios), a partir das matrizes de performances e parâmetros derivadas na 

etapa anterior. Para tal - e estando garantidas as hipóteses 4.2.8 e 4.2.9 (a hipótese 

4.2.7 é intrínseca ao MB, cf. § 4.2.2) - utilizou-se novamente o ELECTRE IV, opção 

que vai ao encontro de preocupações de prudência, num modelo onde os impactes 

intangíveis apresentam-se em manifesta maioria. 
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No quadro 5.58, apresentam-se os resultados da agregação multicritério (v. 

também anexo final, ficheiro: t-pte_10), bem como o valor e a ordem das alternativas 

em termos de custos generalizados (reproduzindo-se a última linha do quadro 5.4); a 

matriz de subordinação relativa aos benefícios generalizados é reproduzida no quadro 

5.59. 

Quadro 5.58  Benefícios e custos generalizados 

Alternativa Benefícios generalizados Custos generalizados 

ai Ordem Valor em m.c., C* Ordem 

a1 2.ª - 174 1.ª 

a2 5.ª - 212 2.ª 

a3 1.ª - 249 4.ª 

a4 4.ª - 247 3.ª 

a5 3.ª - 321 5.ª 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

a1  P P- P P 

a2   P- P- P- 

a3    P P 

a4     P- 

a5      

      

 2.ª 5.ª 1.ª 4.ª 3.ª 

Quadro 5.59  Benefícios generalizados: matriz de subordinação e pré-ordem 

(ELECTRE IV) 

5.7 Determinação das Alternativas Eficientes e da respectiva 

Fronteira Eficiente (Etapa 7) 

Analisando o quadro 5.58, verifica-se que a2 é dominada pela a1, a4 também 

pela a1 e, finalmente, a5 pelas a1 e a3. O subconjunto de alternativas eficientes, rivais 

ou não dominadas A* é, consequentemente, {a1, a3}. Na figura 5.42 cruzam-se 

benefícios e custos generalizados e identifica-se a fronteira eficiente associada a estas 

duas alternativas não dominadas. 
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Figura 5.42   Alternativas eficientes e fronteira eficiente (A = {a1, a2, a3, a4, a5}) 

Estas são as alternativas que de uma forma, insiste-se, unicamente satisfatória 

poderiam mais facilmente conduzir a um movimento de Pareto, caso os perdedores 

fossem compensados pelas suas perdas; tratam-se, em suma, dos projectos 

satisfatoriamente mais eficientes no sentido de Kaldor-Hicks, mas somente no 

contexto da análise anteriormente efectuada. Nomeadamente, ao restringir-se o 

conjunto de alternativas A a {a1, a3, a4} (as alternativas identificadas anteriormente 

como eficientes, acrescidas da escolhida pelo governo) ou a {a3, a4} (as duas 

alternativas que passaram à segunda fase dos trabalhos do GATTEL e sobre as quais 

incidiu a maior parte do debate) - recalculando-se a agregação para benefícios 

generalizados -, o conjunto eficiente A* pode apresentar-se diferente: 

• No primeiro caso, A* não se modifica (v. figura 5.43 e anexo final: t-pte_12); 

• No segundo caso, porém, a alternativa governamental (a4) torna-se eficiente, 

coincidindo A* com A, i.e., A* = {a3, a4} (v. figura 5.44 e anexo final: t-

pte_14).; note-se que, em qualquer dos dois conjuntos A considerados 

anteriormente, a3 e a4 já eram rivais, tendo sido a4 afastada de A* por ser 

dominada por a1. 
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Figura 5.43   Alternativas eficientes e fronteira eficiente (A = {a1, a3, a4}) 
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Figura 5.44   Alternativas eficientes e fronteira eficiente (A = {a3, a4}) 

Resumindo, apesar de uma ponte mista para o corredor Chelas-Barreiro (com 

atravessamento ferroviário “ligeiro” na actual ponte) (alternativa a3) ser sempre 

eficiente em qualquer dos três conjuntos de alternativas considerados, esta solução, 

quando confrontada unicamente com a solução governamental (ponte rodoviária entre 

Sacavém e o Montijo e atravessamento “pesado” na Ponte 25 de Abril) (a4), não se 
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destaca, relativamente a esta última, como candidata à alternativa mais eficiente 

porque ambas o podem ser. 

* * * 

O carácter exemplificativo deste estudo e a ausência de interactividade com os 

actores não aconselham, por questões de prudência, o prolongamento da análise ao 

nível da escolha entre a3 e a4 (ou entre a1 e a3, caso se considerem as 5 alternativas ou 

somente a1, a3 e a4). Tal exigiria, ou a análise ensaiada no § 4.3.3 (aliás, 

manifestamente redundante, dado o número de alternativas eficientes ser sempre 2), 

ou um conhecimento fundamentado de quanto a sociedade estaria disposta a pagar 

pelos benefícios adicionais de a3 face a a4: se essa valorização fosse superior a 2 

milhões de contos (acréscimo de custos de a3 face a a4), a3 seria a preferível; se não, 

escolheria-se a4. 

Porém, se o presente estudo estivesse integrado numa consultoria de apoio à 

decisão, poderia ser interessante tentar isolar essa valorização social. Caso o decisor 

(em sentido estrito) fosse um representante da sociedade, legitimado democratica-

mente, seria então convidado a valorizar (em nome da sociedade) a substituição de a4 

por uma alternativa fictícia - mas realista (cf. § 3.4) - idêntica à a4 excepto num ou 

vários pontos de vista nos quais a alternativa a3 é extraordinariamente melhor que a4, 

assumindo a nova alternativa as performances correspondentes a a3; se o valor obtido 

fosse superior a 2 milhões de contos, então, em princípio, também um deslocamento 

entre a4 e a3 garantiria um ganho em benefícios generalizados que compensaria os 

custos (generalizados) acrescidos. Particularmente interessante seria o ponto de vista 

XVI - “Ineficiências associadas à forma de exploração” - porque, não só seria realista 

imaginar uma alternativa idêntica à a4 mas sem perdas significativas associadas à 

exploração em monopólio (bastava, por exemplo, regulamentar o monopólio, através 

da introdução, nomeadamente, de “price-caps”), como um estudo econométrico 

poderia facilmente estimar o montante dessas perdas. 

5.8 Análise de Robustez (Etapa 8) 

Por último, procedeu-se a uma análise dos domínios de variação dos parâmetros 

utilizados para os quais o conjunto A* permanece estável. 
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Primeiramente, e ao nível das ordenações locais em que se utilizou o ELECTRE 

IV, introduziram-se efeitos de veto (não considerados, originalmente), não tendo 

havido qualquer alteração nas ordenações previamente obtidas. 

Como se disse, a agregação global dos benefícios generalizados foi feita 

considerando efeitos de veto entre a pior e a melhor alternativa, ao nível de cada 

ponto de vista (excepto no PV XII). Retirando esses efeitos, as ordenações também 

não se alteram, tanto no caso em que A = {a1, a2, a3, a4, a5} (v. anexo final, ficheiro: t-

pte_11), como nos casos em que A = {a1, a3, a4} (t-pte_13) e A = {a3, a4} (t-pte_15). 

Optou-se por não reforçar os efeitos de veto, dados o pequeno número de alternativas, 

a profusão de performances “ex æquo” e a ausência de contacto directo com os 

actores. 

Quadro 5.60   Análise de robustez: Relações de subordinação 

consideradas no ELECTRE IV (efeitos de veto: sim) 

Sq Sc Sp Ss Sv Solução   [número] 

     1.ª) a3; 2.ª) a1; 3.ª) a5; 4.ª) a4; 5.ª) a2 [1] 

     1.ª) a3; 2.ª) a1; 3.ª) a4, a5; 5.ª) a2 [2] 

     [2] 

     [2] 

     1.ª) a3; 2.ª) a1; 3.ª) a5; 4.ª) a2, a4 [3] 

     1.ª) a3; 2.ª) a1, a4, a5; 5.ª) a2 [4] 

     1.ª) a3; 2.ª) a1, a5; 3.ª) a4; 4.ª) a2 [5] 

     [1] 

     [1] 

     [2] 

     1.ª) a3; 2.ª) a1, a5; 3.ª) a2, a4 [6] 

     [2] 

     [2] 

Por último, experimentaram-se várias combinações das relações de 

subordinação utilizadas pelo ELECTRE IV, na agregação dos benefícios 

generalizados ao nível das 5 alternativas (v. quadro 5.60). Apesar da multiplicidade de 

soluções, estas apresentam--se, em geral, como variações da solução [1]. Mais, todas 

as soluções encontradas não alteram a constituição do conjunto eficiente A* = {a1, 

a3}. 
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Concluindo, o Modelo-Básico ensaiado neste capítulo é particularmente 

robusto. 
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Apêndice 5.I  O Método ELECTRE IV 

O ELECTRE IV é um método extraordinariamente simples, quando comparado 

com o ELECTRE III; porém, aplica-se somente a casos em que: 

- Nenhum ponto de vista é preponderante face a um qualquer agrupamento de 

pontos de vista em número de metade; e 

- Nenhum ponto de vista é negligenciável face a um qualquer agrupamento de 

pontos de vista em número de metade. 

Partindo de modelos de pseudo-critério, o ELECTRE IV classifica as 

alternativas começando por construir (na sua versão mais simples) duas relações de 

subordinação, uma forte (SF) e uma fraca (Sf): 

a SF b - se não existir qualquer critério para o qual b é estritamente preferível 

a a; e 

 - se o número de critérios para os quais b é fracamente preferível a a 

for, no máximo, igual ao número de critérios para os quais a é 

preferível (fraca ou estritamente) a b; 

a Sf b - se não existir qualquer critério para o qual b é estritamente preferível 

a a, não se verificando, porém, a segunda condição da subordinação 

forte, acima; ou 

 - se existir um critério para o qual b é estritamente preferível a a, não 

ultrapassando o desvio a favor de b o respectivo limiar de veto, e se a 

for estritamente preferível a b pelo menos em metade dos critérios. 

Seguidamente, estas duas relações são utilizadas na determinação de duas pré-

ordens totais ou completas17, através de um processo denominado destilação, nas suas 

variantes ascendente e descendente. Na destilação descendente, determina-se o 

subconjunto D1 de A cujos elementos apresentam a maior qualificação para SF (a 

qualificação da acção a é a diferença entre o número de acções por esta subordinadas 

e o número de acções que a subordinam); se D1 tiver um único elemento, recalculam-

se as qualificações para A\D1 e determina-se o subconjunto D2 de A\D1 cujos 

 
17Uma estrutura de preferências diz-se uma pré-ordem total ou completa se for representável pelo 

“modelo tradicional”, subjacente ao verdadeiro-critério (cf. § 3.5.2). Esse modelo corresponde a uma 

situação em que é possível ordenar as acções, ressalvando-se eventuais “ex æquos”, o mesmo não se 
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elementos apresentam a maior qualificação para SF , e assim por diante; se, 

eventualmente, um Dn contiver mais do que uma acção, é aplicado no seu interior o 

mesmo procedimento mas agora com base nas relações Sf. Na destilação ascendente, o 

processo é análogo, isolando-se em cada etapa, porém, não as maiores mas as piores 

qualificações. (Cf. (Vincke, 1989, pp. 96-98), (Maistre et al., 1994, Cap. 7), (Vallée, 

1994)). 

A partir destas duas pré-ordens totais, é possível determinar, por intersecção (no 

sentido matemático do termo), uma única pré-ordem parcial, dado tratarem-se das 

classificações directa e inversa de uma mesma ordenação implícita (cf.(Maistre et al., 

1994, p. 73)). 

Na sua versão mais completa - utilizada neste estudo de caso - consideram-se 

não duas mas cinco relações de subordinação: quase-dominância (Sq), dominância 

canónica (Sc), pseudo-dominância (Sp), sub-dominância (Ss) e veto-dominância (Sv) 

(Vallée, 1994, p. 121): 

a Sq b - se, para todo o critério, a for indiferente ou preferível a b; e 

 - se o número de critérios para os quais a performance de b é superior à 

de a (sendo, contudo, indiferentes) for estritamente inferior ao 

número de critérios para os quais a performance de a é superior à de 

b; 

a Sc b - se não existir qualquer critério para o qual b é estritamente preferível 

a a; e 

 - se o número de critérios para os quais b é fracamente preferível a a 

for inferior ou igual ao número de critérios para os quais a 

estritamente preferível a b; e 

 - se o número de critérios para os quais a performance de b é superior à 

de a for estritamente inferior ao número de critérios para os quais a 

performance de a é superior à de b; 

a Sp b - se não existir qualquer critério para o qual b é estritamente preferível 

a a; e 

 

passando com eventuais limiares de indiferença e preferência, bem como com situações de 

incomparabilidade entre acções (cf. (Vincke, 1989, pp. 33-34, 53)). 
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 - se o número de critérios para os quais b é fracamente preferível a a 

for inferior ou igual ao número de critérios para os quais a 

estritamente ou fracamente preferível a b; 

a Ss b - se não existir qualquer critério para o qual b é estritamente preferível 

a a; 

a Sv b - se não existir qualquer critério para o qual b é estritamente preferível 

a a; ou 

 - se existir um critério para o qual b é estritamente preferível a a, não 

ultrapassando o desvio a favor de b o respectivo limiar de veto, e se a 

for estritamente preferível a b pelo menos em metade dos critérios. 

O caso mais simples não é mais do que uma particularização deste último, sendo 

a subordinação forte equivalente à pseudo-dominância e a subordinação fraca 

equivalente à veto-dominância. No caso geral, as destilações efectuam-se de modo 

semelhante, após a atribuição das qualificações 1, 0.8, 0.6, 0.4 e 0.2, respectivamente 

às relações Sq, Sc, Sp, Sse Sv. 



6 

Considerações Finais e Perspectivas de Desenvolvimento 

Demonstrou-se, nesta dissertação, que a Análise Custo-Benefício e a 

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão são passíveis de uma consideração 

complementar, nomeadamente no âmbito do planeamento. 

A possibilidade de uma aproximação mutuamente benéfica deriva da diferença 

e da riqueza que cada perspectiva encerra. 

Teoricamente fundamentada na Microeconomia, a Análise Custo-Benefício 

propõe um método de avaliação de projectos de acordo com as preferências da 

sociedade. Assumindo que as escolhas colectivas devem ser derivadas a partir das 

preferências de todos os indivíduos, utiliza um resultado fundamental da Teoria do 

Consumidor: em concorrência perfeita, os preços reflectem as preferências agregadas 

dos indivíduos e, consequentemente, da sociedade por eles formada. É importante 

notar que os preços não são utilizados em Análise Custo-Benefício unicamente com o 

objectivo de tornar comensuráveis as diferentes consequências dos projectos mas, 

essencialmente, pela informação que incorporam relativamente às preferências de 

(todos) os agentes. 

Consequentemente, o interesse aplicativo da Análise Custo-Benefício em 

decisões públicas, i.e., em decisões que afectam largos grupos da sociedade, é 

imediato. Em particular, apresentando as decisões de planeamento um carácter 

tipicamente público, a Análise Custo-Benefício encontra nesta actividade um vasto 

campo de aplicação. Porém, será sempre sensata uma reflexão sobre os axiomas 

subjacentes, sobre os parâmetros utilizados (nomeadamente, a taxa de desconto), 

sobre a repartição dos ganhos, sobre o carácter efectivamente compensatório das 

medidas de variação de bem-estar e sobre a provável arbitrariedade e contingência dos 

métodos de cálculo de valores intangíveis. 

A Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão demarca-se por um carácter 

mais geral, essencialmente por três razões: 
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• Primeiro, porque encerra um entendimento, eminentemente contemporâneo, 

sobre a tomada de decisão e sobre a daí decorrente especificidade da actividade 

do apoio à decisão. A decisão é encarada como um processo - e não, somente, 

como o momento em que se efectua uma “escolha” - cuja complexidade 

justifica a existência da actividade concreta do apoio à decisão. Esta última, 

apesar da complexidade em que se encontra ancorada, deve ser científica (i.e., 

deve basear-se em conceitos rigorosos, em modelos bem formalizados e em 

procedimentos de cálculo bem definidos), deve assumir um papel interactivo e 

construtivo perante os actores (permitindo a aprendizagem, por parte destes, das 

suas estruturas de preferências) e deve procurar construir enunciados e modelos 

adequados às situações problemáticas reais, evitando-se uma postura 

optimizante; 

• Segundo, porque enquadra um conjunto muito variado de métodos e técnicas 

auxiliares da decisão, reconhecendo a literatura que existe “espaço” para a 

Análise Custo-Benefício caso se enquadre numa perspectiva de apoio à decisão;  

• Finalmente, porque o seu âmbito de aplicação é extraordinariamente mais 

vasto, não se limitando à decisão pública. 

Caso adopte uma postura não absoluta (evitando o carácter de instrumento, não 

de apoio, mas de tomada da própria decisão), a Análise Custo-Benefício poderá ser, 

numa determinada etapa de um processo de apoio à decisão, uma base para encontrar 

consensos entre os actores, dado ter como objectivo intrínseco a descrição das 

preferências de todos os indivíduos pertencentes à sociedade relevante. Em contextos 

de decisão pública, poderá fornecer aos decisores indicações, nomeadamente, sobre as 

escolhas dos agidos. 

Paralelamente, os métodos multicritério de estruturação e de avaliação poderão 

ser úteis sucedâneos dos métodos Custo-Benefício de valorização de intangíveis 

(Método da Valorização Contingente, Método dos Preços Implícitos, etc., cf. § 2.10), 

dadas as suas capacidades em tratarem situações de imprecisão, incerteza e ou 

indeterminação de informação. 

Estas sinergias são exploradas, no capítulo 4, através da formulação de um 

conjunto de procedimentos a que se denominou Modelo-Básico. Restringindo-se a 

problemas de decisão pública entre projectos indivisíveis, mutuamente exclusivos, 
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financiáveis nos respectivos custos esperados e de indiscutível interesse para a 

sociedade, o Modelo-Básico permite manter os propósitos teóricos da Análise Custo-

Benefício, valorizando-os com a perspectiva do apoio à decisão. 

O potencial de aplicação do Modelo-Básico a problemas de planeamento é 

demonstrado recorrendo ao problema da decisão de localização da segunda travessia 

do Tejo em Lisboa, questão tratada no capítulo 5. Caso marcante (e polémico), de 

importância fundamental para o futuro da Área Metropolitana de Lisboa, é explorado 

sobretudo como ilustração das limitações do Modelo-Básico, saindo diminuída a 

perspectiva do apoio à decisão dada a ausência de interactividade perante os actores. 

As hipóteses em que este estudo assenta - nomeadamente da prevalência dos 

benefícios face aos custos - e as opções técnicas tomadas - mais arbitrárias num 

estudo de carácter laboratorial - remetem para uma atitude necessariamente prudente 

na análise dos resultados. 

As perspectivas de desenvolvimento desta dissertação passam, de uma forma 

imediata, por um aperfeiçoamento do Modelo-Básico, nomeadamente pelo 

alargamento do seu âmbito de aplicação, pelo tratamento mais formal da taxa de 

desconto e por uma exploração mais fundamentada do conjunto de projectos 

eficientes. 

Adicionalmente, seria interessante explorar a via de complemento entre a 

Análise Custo-Benefício e o Apoio Multicritério à Decisão que utiliza taxas de 

substituição - entre os impactes e uma unidade comum, não necessariamente a moeda 

- como forma de contornar o problema da valorização de intangíveis (v. (Betolaud e 

Février, 1973), (Bertier e Montgolfier, 1974) e (Gilbert e Gagey, 1976)). Em 

particular, o tratamento dessas taxas - quando determinadas em termos de intervalos - 

merece investigação cuidada. 

Interessante é também a linha de investigação - não totalmente disjunta da 

anterior - que cruza o Método de Valorização Contingente com os resultados das 

teorias comportamentais, propondo a utilização - em simultâneo - de modelos de 

Utilidade Multi-Atributo (MAUT) (v. (Gregory et al., 1993)). 

Por último, a análise das diferenças e dos pontos de contacto entre a Análise 

Custo-Benefício e o Apoio Multicritério à Decisão constitui, em geral, temática rica, 

vasta e carente de investigação aprofundada e fundamentada. 
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