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Resumo 

Os grandes centros urbanos cada vez mais são alvo do interesse das populações, é lá que se 

encontram concentradas as atividades de comércio e serviços, originando grandes fluxos 

populacionais e por sua vez grandes necessidades de abastecimento, distribuição de bens e 

produtos. Em resultado disso as cidades vêm os fluxos de mercadorias e pessoas a aumentar e 

sofrem consequências cada vez maiores ao nível do congestionamento, ruido, poluição atmosférica, 

alterações climatéricas e por sua vez, perda de qualidade de vida. O sector dos transportes, mais 

concretamente a logística urbana debruça-se exatamente sobre o estudo do abastecimento e 

distribuição de mercadorias em meio urbano. 

 

A Europa, desde finais do séc. XX, deu o ”pontapé-de-saída” às primeiras investigações dedicadas à 

temática da logística urbana. Já Portugal, mais concretamente a cidade de Lisboa, só em inícios do 

séc. XXI é que se debruçou sobre o assunto. A nível internacional toda a abordagem realizada a este 

tema tem sido referenciada por city logistics. 

 

O presente documento, dedica-se à avaliação de alternativas de intervenção que melhorem a fase 

final de distribuição de bebidas na baixa de Lisboa. É proposto um modelo construído com o apoio da 

UNICER seguindo uma metodologia de avaliação multicritério com o operador de agregação 

MACBETH. No cômputo geral foram identificados critérios e descritores que impactam no resultado 

final tendo sido avaliadas setes alternativas cujo resultado final foi a recomendação da 

implementação de um centro de distribuição urbano. Esta recomendação foi antecedida por uma 

análise de resultados e custo de investimento-valor agregado. 

 

Palavras-chave: logística urbana, fase final da distribuição, alternativas de intervenção, análise 

multicritério, MACBETH 
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Abstract 

The large urban centers are increasingly deserving the interest of the people, it is these centers that 

are concentrated the commerce and service activities, leading to large population flows and in turn 

huge needs of supply and distribution of goods and products. As a result cities watch the flow of goods 

and people increase and they suffer bigger consequences in congestion impact, noise, air pollution, 

climate change and in turn, loss of quality of life. The transport sector, specifically urban logistics 

focuses exactly on the study of the supply and distribution of goods in urban areas, taking into account 

all the specifics and restrictions contained there. 

 

Europe, since the end of the 20
th
 century gave the “kick-off” to the first investigations devoted to the 

theme of urban logistics. Portugal, more specifically the city of Lisbon, only in the beginning of the 21
st
 

century has been paying attention to this subject. Internationally speaking, the whole approach made 

to this topic has been referenced by city logistics. 

 

This paper is dedicated to the evaluation of intervention alternatives to improve the final phase of 

beverages distribution in downtown Lisbon. It is proposed a model built for UNICER following a multi-

criteria assessment with the MACBETH methodology. On the general balance were identified criteria 

and descriptors of performance, and seven alternatives were evaluated. The results obtained showed 

that the most overall attractive alternative is to implement an urban distribution center, which is also 

the preferred option identified in a investment cost-global value analysis.  

 

Keywords: urban logistics, final phase of distribution, intervention alternatives, multi-criteria analysis, 

MACBETH  
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1 Introdução 

1.1 Contextualização 

O sector dos Transportes equivale às fundações de qualquer economia e constitui o “coração” de 

qualquer cadeia de abastecimento. O investimento numa boa rede de transportes incrementa o 

crescimento económico, o comércio, melhora as acessibilidades e a mobilidade das pessoas. 

Enquanto sector, potencia a criação de emprego e é crucial para a posição competitiva de qualquer 

economia (European Comission, 2011a). De acordo com European Comission (2009) é uma indústria 

com um peso aproximado de 7% do total do PIB e emprega mais de 5% do número total de 

trabalhadores. 

As últimas décadas têm sido marcadas por uma intensa politica europeia de transportes, o 

alargamento a novos Estados Membros e a crescente integração dos mercados resultaram num claro 

aumento do volume de mercadorias transportadas. As principais políticas europeias têm-se centrado 

nas pessoas, de modo a garantir: segurança, qualidade de serviço e condições de trabalho 

(European Comission, 2011a). Para Capros et al. (2013) as novas políticas europeias têm 

direcionado produtores e fabricantes a promoverem e adotar novas tecnologias para os meios de 

transportes. Hoje em dia, o principal desafio é o estabelecimento de uma maior eficiência no consumo 

dos recursos das economias modernas, sendo por isso necessária uma mudança de paradigma 

baseado na introdução de novas tecnologias e no desenvolvimento de novas soluções (European 

Union, 2012). 

Numa economia global focada na competitividade e eficiência, estima-se que o consumo de energia 

no sector dos transportes aumente 30% até 2030. Atualmente, metade do combustível consumido no 

sector rodoviário é efetuado em áreas urbanas, generalizando a preocupação com a logística urbana 

(TURBLOG, 2010). Por definição, entende-se como o transporte de mercadorias em meio urbano de 

forma a atingir uma maior eficiência energética e menor emissão de CO2, mantendo o vetor 

qualidade de serviço. A nível mundial a logística urbana tem sido alvo de diversos estudos e 

implementações, sendo já uma área de especial interesse para quem se debruça sobre cadeias de 

abastecimento. Atualmente tem-se concentrado esforços no sentido de difundir a implementação de 

boas práticas nesta área de modo a garantir um aumento da cooperação entre os intervenientes em 

busca de uma gestão sustentável. A logística urbana é uma temática complexa já que diversas 

responsabilidades estão espalhadas por diferentes stakeholders dificultando a coordenação e o 

consenso das soluções propostas (TURBLOG, 2010). 

 

1.2 Objetivos da dissertação 

O transporte urbano de mercadorias emerge enquanto temática transversal a nível mundial e ao qual 

tem sido dada cada vez mais relevância. Neste contexto, é crucial utilizar as ferramentas de avaliação 

disponíveis para clarificar a gravidade da situação e tomar as medidas corretas. Desta forma, o 

principal objetivo desta dissertação é identificar e analisar os problemas e impactes relacionados com 

as operações de abastecimento e distribuição de mercadorias em meio urbano. Mais especificamente 

pretende-se avaliar quais as alternativas de intervenção para a fase final da distribuição de 

mercadorias, que do ponto de vista do agente económico privado envolvido, representam os seus 
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interesses permitindo obter uma melhoria no processo de organização e distribuição de bebidas. Os 

seguintes tópicos enumeram os objetivos: 

 Contextualizar o tema em questão; 

 Definir a metodologia que será adotada no desenvolvimento do trabalho; 

 Efetuar uma revisão de literatura robusta ao nível da Logística Urbana: principais políticas 

europeias e nacionais, a importância na Cadeia de Abastecimento, a sua organização em 

Portugal, avaliação de eficiência na última fase da distribuição de mercadorias, análise aos 

custos externos, tipos de alternativas de intervenção existentes e por último, os diferentes 

métodos de avaliação de projetos/alternativas; 

 Introduzir a problemática e o respetivo caso de estudo; 

 Propor, estruturar e aplicar um modelo metodológico de apoio à decisão e respetiva 

avaliação; 

 Discutir os resultados e estabelecer conclusões finais ao trabalho realizado. 

 

1.3 Etapas de desenvolvimento do trabalho 

O principal objetivo desta dissertação consiste na avaliação de alternativas de intervenção que 

contribuam para a melhoria da fase final de distribuição de mercadorias em meio urbano, 

representando os interesses de um agente privado enquanto parte interessada nesta temática. Para 

alcançar este objetivo, torna-se fundamental desenhar uma metodologia que auxilie e guie o 

desenvolvimento do trabalho. As etapas descritas abaixo representam a metodologia a seguir para o 

problema em causa (Figura 1). 

 

Figura 1 - Metodologia de investigação 

Etapa 1 
Desenvolvimento e 

compreensão da temática 
da Logística Urbana  e 

respetivos componentes 
através da Revisão de 

Literatura 

Etapa 2 
Definição do caso de 

estudo e levantamento dos 
problemas 

Etapa 3 
Métodos de avaliação de 

projetos/alternativas 
 

Etapa 4 
Seleção de alternativas a 

avaliar 

Etapa 5 
Recolha de dados junto do 

cliente através de 
entrevistas estruturadas e 
aplicação do método de 
avaliação de multicritério 

Etapa 6 
Análise e discussão dos 

resultados 
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Numa primeira fase designada de projeto, as duas primeiras etapas foram desenvolvidas (nos 

capítulos 1,2 e 3). As restantes quatro etapas (capítulos 4, 5 e 6) foram desenvolvidas na fase 

seguinte, designada de dissertação.  

 

1.4 Estrutura da dissertação 

Em relação à estrutura da dissertação, a parte remanescente está organizada da seguinte forma: 

 No capítulo 2 é realizada uma revisão bibliográfica onde se apresentam os conteúdos 

relevantes, cujo foco deve estar centrado na logística urbana, na eficiência de custos na 

cadeia de abastecimento e métodos de avaliação de alternativas/projetos. Numa primeira 

parte, este capítulo abordará a fase final de distribuição de mercadorias e as principais 

políticas a nível europeu e nacional, para posteriormente centrar-se na sua influência na 

Gestão da Cadeia de Abastecimento. A segunda parte remete para a análise/avaliação de 

ganhos de eficiência e com o levantamento de alternativas de intervenção existentes, 

terminando com uma lista de potenciais métodos de avaliação de projetos/alternativas; 

 No capítulo 3 é descrito e analisado o caso de estudo através de uma caracterização 

específica da área em causa e do levantamento dos principais problemas nela contida. A 

título de exemplo, será utilizada a UNICER enquanto agente privado com interesse na área 

em estudo; 

 O capítulo 4 concretiza uma proposta de modelo metodológico com recurso à análise 

multicritério, que servirá de base à avaliação das diversas alternativas; 

 O capítulo 5 engloba a aplicação do respetivo modelo de avaliação proposto com a inclusão 

dos principais dados recolhidos durante a estruturação e construção do modelo e no âmbito 

da avaliação das diferentes alternativas de intervenção; 

 No último capítulo, são analisados os principais resultados da presente dissertação sendo 

alvo de discussão e eventual trabalho futuro. 
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2 Revisão de Literatura e Estado de Arte 

Neste capítulo será apresentada a revisão de literatura realizada para o desenvolvimento da presente 

dissertação.  

Em primeiro lugar foi realizado um enquadramento da temática ao nível das políticas e investigação 

europeia, boas práticas adotadas e documentos académicos mais relevantes da área e respetiva 

problemática, tendo em conta o âmbito desta dissertação. Mais adiante, serão abordados temas ao 

nível da logística urbana, eficiência das cadeias de abastecimento, custos externos e métodos para 

avaliação de projetos. A revisão de literatura foi fortalecida através de uma pesquisa de artigos 

académicos, projetos europeus e livros de referência com recurso a bases de dados como o Science 

Direct, Research Gate, Google Scholar, Isi Web of Knowledge, entre outros. 

 

2.1 Políticas e investigação europeia 

Enquanto linhas orientadoras das políticas realizadas a nível europeu, a Comissão Europeia definiu 

os seguintes guias enquanto referências do sector e mencionados da seguinte forma (European 

Comission, 2007) para o Livro Verde, (European Comission, 2011a) para o Livro Branco e (COWI; 

ECORYS; CENIT, 2013) para o Pacote de Mobilidade Urbana.  

Antes disso e ao longo dos últimos anos, vários estudos sobre a problemática do transporte urbano 

de mercadorias e respetivos impactes na sociedade foram elaborados. Na lista abaixo, temos uma 

amostra daquilo que foi desenvolvido (BESTUFS, 2006): 

 Programa THERMIE (1990-1994; 1995-1998), focado no uso racional de energia nos 

transportes; 

 Ações COST (1989-1992; 1994-1998; 1998-2001; 2004-2008), servindo de base para o 

projeto BESTUFS e realizando um extensivo levantamento de medidas potenciadoras de 

melhoria do transporte urbano de mercadorias; 

 Projetos incluídos nos programas de coesão de políticas europeias: 

 4º Programa (DIRECT, EUROTOLL, MOMENTUM e REFORM); 

 5º Programa (BESTUFS, CITY FREIGHT e CIVITAS); 

 6º Programa (BESTLOG e NICHES); 

 7º Programa (TURBLOG).  

Muito do trabalho realizado até então tem sido estimulado pela Comissão Europeia para atingir os 

objetivos propostos, que visam dotar os sistemas de transporte das cidades de uma maior 

sustentabilidade, eficiência e mobilidade. Seguem-se mais alguns exemplos (COWI; ECORYS; 

CENIT, 2013): 

 ARCHIMEDES 2008-2012 (levantamento de problemas e oportunidades em cidades 

europeias); 

 ELTIS PLUS 2010-2013 (iniciativa para disseminar o conceito de SUMP); 

 EC THEMATIC STRATEGY ON THE URBAN ENVIRONMENT 2006 (desafios ambientais em 

areas urbanas na Europa); 

 TIDE – 2012 -2015 (expandir conceitos inovadores na área do transporte urbano); 
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 PRIMUS – 2009-2012 (políticas e investigação na gestão da sustentabilidade urbana); 

 BUSTRIP - 2005 -2008 (guia para a sustentabilidade dos transportes); 

A nível nacional, tem-se inúmeros exemplos de programas de investigação focados no transporte de 

mercadorias em meio urbano. Mencionam-se os seguintes (European Comission; Directorate-General 

for Energy and Transport, 2006): 

 Flexible Transport Chain (Germany, 1997-2001); 

 Centre for Logistics and Freight Transport (Denmark, 2001-2005); 

 Logistics Austria Plus (Austria, 1999-2003); 

 National Programme on Urban goods Transport (France, a decorrer); 

 PIEK – Multi-annual programme into delivery noise (Holland); 

Analisadas as principais investigações europeias, a generalidade dos autores afirma que a prioridade 

dada à temática do transporte de mercadorias é inferior quando comparada com o transporte de 

passageiros em zonas urbanas. O 7º Programa Quadro da Comissão Europeia (2007-2013) foi um 

excelente auxílio na promoção das melhores práticas continentais, transformando o transporte urbano 

de mercadorias num elemento de grande importância na cadeia de abastecimento, não podendo ser 

desagregado das restantes partes.  

O Livro Verde da CE (European Comission, 2007), debate a importância do transporte urbano na 

política europeia de transportes, mas uma vez mais no contexto de todas as outras, visto ser uma das 

maiores fontes de emissão de gases com efeito de estufa. Posto isto, defende que os meios de 

transportes “verdes” devem constituir o esqueleto da política de transportes ao mesmo tempo que 

aborda o recurso a sistemas inteligentes de transportes (SIT) enquanto mecanismo para melhorar o 

nível de serviço e eficiência do sistema logístico. No decorrer da dissertação a visão aqui defendida 

será alvo de avaliação através da constituição de uma alternativa de intervenção. 

O mesmo documento certifica que as maiores preocupações por ordem de importância nos 

transportes urbanos são: poluição, congestionamento, alterações climáticas, consumo de energia, 

ruído e impactes na saúde humana numa posição inferior e conforme consta na Figura 2. 

 

Figura 2 - Principais preocupações a nível europeu (adaptado de (European Comission, 2007)) 

Relativamente ao Livro Branco da Comissão Europeia (European Comission, 2011a), o futuro dos 

transportes é analisado enquanto sector fundamental para a sociedade, economia e cuja mobilidade 

proporcionada afigura-se enquanto principal vantagem para a qualidade de vida dos cidadãos. Mais, 
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os transportes são garantia do crescimento económico, criação de emprego e ao mesmo tempo que 

os antigos desafios se mantêm, novos irão surgir. Como responder ao desejo de viajar por parte dos 

cidadãos, antecipar futuros constrangimentos ambientais e a escassez de recursos no transporte de 

matérias-primas e produtos são os principais drivers. 

A visão expressa no documento remete-nos para a relevância de um transporte urbano de 

mercadorias “limpo” com uma interface eficiente entre o transporte de longa distância e o de curta 

distância. No limite, a fase mais ineficiente do transporte (entregas individuais) deve ser reduzida para 

a menor distância possível, optimizando as rotas através de SIT. 

O aumento da eficiência na logística urbana é referido no Livro Branco (European Comission, 2011a) 

como tendo um enorme potencial, no entanto as soluções desenhadas têm uma lenta adoção do 

mercado e a sua disseminação é posta em causa. Mais à frente, no subcapítulo 2.4 será dada a 

devida atenção a este assunto. A principal razão tem a ver com os diferentes interesses entre os 

stakeholders e aí, o papel dos agentes públicos assume-se preponderante no equilíbrio necessário 

(enquanto regulador) a esta temática. Enquanto estratégia a adotar é aconselhada a implementação 

de planos de mobilidade urbana alinhados com os planos de desenvolvimento das cidades que 

auxiliarão na resposta aos diversos problemas.  

Os planos de mobilidade urbana são referenciados em (COWI; ECORYS; CENIT, 2013) e o não 

cumprimento dos objetivos estabelecidos colocará em causa o bem-estar futuro dos cidadãos 

europeus. No Anexo 1 - Políticas europeias para o transporte de mercadorias em meio urbano 

encontra-se sintetizado alguns dos objetivos e respetivas medidas das principais políticas europeias 

para o sector dos transportes urbanos, sendo importante realçar o destaque crescente que os temas 

logísticos têm sofrido por parte das entidades responsáveis. O estado atual dos transportes urbanos 

europeus está longe dos objetivos propostos pela Comissão Europeia e diversos indicadores como os 

custos externos auxiliam neste diagnóstico (COWI; ECORYS; CENIT, 2013). Um plano de mobilidade 

urbana é descrito como um agregador das melhores práticas a nível europeu na abordagem à 

mobilidade urbana cujo enquadramento exige o levantamento de uma série de requisitos ao nível de 

conteúdo, âmbito e decisão política conforme mostrado na Figura 3. A logística urbana enquanto 

componente dos planos de mobilidade obriga a enquadrar este tipo de plano. 
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Figura 3 - Plano de mobilidade urbana sustentável (COWI; ECORYS; CENIT, 2013) 

Assim sendo, os principais insights de políticas europeias para o transporte urbano de mercadorias 

são (TURBLOG, 2010): 

 Um sistema de transportes de mercadorias urbanas tem geralmente início e fim em cidades 

sendo necessário garantir a interconexão entre ambas;  

 Cooperação a nível europeu auxiliará os stakeholders a tornarem os seus sistemas de 

transporte mais sustentáveis; 

 A logística tem uma dimensão urbana contendo o transporte de passageiros e mercadorias; 

 A distribuição em zonas urbanas requer eficientes conexões entre o transporte de longa-

distância com o de curta-distância para provisionar o destino final; 

 Distribuição de curta-distância pode e deve ser efetuado por veículos “limpos”, pequenos e 

eficientes; 

 Impacte negativo de transportes de longa-distância em zonas urbanas deve ser minimizado; 

 Todos os stakeholders devem ser envolvidos no desenvolvimento de novas soluções; 

 Normalmente o transporte de passageiros é regulado por entidades públicas, ao invés o 

transporte de mercadorias é uma tarefa atribuída ao sector privado. A recomendação a nível 

europeu indica que o transporte de passageiros e mercadorias deve ser considerado como 

um só sistema logístico. 

No que toca à legislação pública, é defendido por European Comission (2011a) a implementação de 

leis adaptadas a cada zona urbana, tendo em conta as suas especificidades e enquadradas no 

quadro das políticas de coesão. Para BESTUFS (2006) o trabalho legislativo obriga à elaboração de 

um esquema de controlo eficiente e fiável implicando elevados níveis de investimento. A sugestão 

dada consiste na aplicação de medidas tecnológicas em áreas de grande dimensão e em áreas com 

menor dimensão recorrer à mão-de-obra humana. De acordo com European Comission (2009), o 

papel regulatório da Comissão Europeia no transporte urbano é fruto das conexões entre fluxos de 
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transporte que na sua grande maioria são feitas fora dos limites das cidades, assim sendo, a 

cooperação entre os Estados Membros é fulcral para dotar o sector de uma maior sustentabilidade.  

Desta forma, as orientações têm vindo a estimular os agentes públicos a adotarem este tipo de 

políticas e medidas em zonas identificadas como críticas, sem nunca menosprezar o envolvimento 

dos restantes stakeholders. Constata-se que os progressos tecnológicos tornaram os SIT 

denominador comum de qualquer política de transporte e que os planos de mobilidade urbana são 

hoje uma realidade no desenvolvimento de qualquer centro urbano.  

 

2.2 A fase final de distribuição de mercadorias na Gestão da Cadeia de 

Abastecimento 

A gestão da cadeia de abastecimento é definida enquanto conjunto de abordagens eficazes para 

integrar fornecedores, produtores, armazéns e retalhistas, garantindo que o produto ou serviço é 

provisionado corretamente, assegurando a minimização de custos e satisfação do nível de serviço 

(Simchi-Levi et al., 2008). Esta última afirmação também representa os principais objetivos abordados 

no modelo de avaliação baseado nos pontos de vista do agente económico. Já Singh e Wahid (2014) 

discutem que uma cadeia de abastecimento deve ser vista de uma forma mais complexa e não tão 

simplista como é enquanto cadeia. Com a diversidade de companhias existentes, com diferentes 

localizações geográficas, entende que o paradigma atual é mais de uma rede de abastecimento em 

vez de cadeia. A adequação do termo também é questionada por diversos investigadores sendo por 

isso importante ter isso em conta quando se investiga sobre o tema.  

O Council of Logistics Management (1991) definiu logística enquanto parte da cadeia de 

abastecimento que planeia, implementa e controla o fluxo de bens e serviços ao dispor dos clientes 

classificando-a como a operação de gestão orientada para o consumidor (TSENG et al., 2005). 

Atualmente os consumidores dispõem de inúmeras possibilidades para adquirirem os produtos 

pretendidos: desde a tradicional mercearia, ao hipermercado ou através do “mundo digital”, todos 

estes exemplos representam diferentes tipos de cadeias de abastecimento com as suas 

especificidades, que por sua vez originam impactes ao nível da logística urbana (Rizet et al., 2010). 

Na Figura 4 encontra-se representado o processo de uma cadeia de abastecimento tradicional, 

integrando os diversos agentes envolvidos desde a transformação da matéria-prima até ao 

consumidor final. 

 

Figura 4 – Layout de uma cadeia de abastecimento tradicional (Gevaers et al., 2010a) 
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Atualmente, quando abordado mais detalhadamente o conceito de cadeia de abastecimento é mais 

alargado conforme é reconhecido academicamente e representado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Esquema detalhado de uma cadeia de abastecimento (Gevaers et al., 2010a) 

O enquadramento da fase final de distribuição é visível na etapa três da Figura 5. 

O transporte de mercadorias em zonas urbanas é extremamente importante para preservar o estilo 

de vida atual e provisionar as respetivas actividades económicas fundamentais para a prosperidade. 

A sustentabilidade dos grandes centros urbanos é influenciada pela logística urbana e respetivos 

impactes ambientais e sociais, ao longo dos últimos anos mudanças significativas têm ocorrido com 

impacte específico no sector dos transportes. Os sistemas logísticos de distribuição das grandes 

companhias têm sofrido um processo de centralização dos seus pontos de distribuição, refletindo-se 

num aumento do controlo sobre a cadeia de abastecimento, de seguida, os padrões de distribuição 

mudaram substancialmente, sendo cada vez mais frequentes as entregas de último quilómetro 

(Taniguchi et al., 2014). 

A preocupação com o transporte de mercadorias em zonas urbanas tem crescido fruto das alterações 

dos padrões tecnológicos e sociais. A era digital intensificou o número transações e respetivos 

movimentos de transporte e segundo Taylor (2005) o dilema Browne-Allen sintetiza o tema em 

questão da seguinte forma: diversos atores envolvidos com objetivos díspares e relacionados com a 

distribuição em meio urbano de produtos e serviços. Adicionalmente, a preocupação generalizada 

com as externalidades, fez com que novas políticas de transportes sustentáveis fossem desenhadas. 

Desta forma são definidos enquanto objetivos principais para os grandes centros urbanos: a 

mobilidade, sustentabilidade e habitabilidade (Taniguchi et al., 2014). Segundo BESTUFS (2006), o 

conceito de city logistics é o ponto-chave para a abordagem a esta temática, englobando todo o fluxo 

urbano de matérias-primas e produtos & serviços. Para BESTUFS (2007a) a definição de city logistics 

é ampla e difere consoante o país, no seu entender reflete todas as ações logísticas coordenadas e 

cujo objetivo é reduzir os impactes negativos do transporte urbano de mercadoria nos centros 
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urbanos. Conforme Oliveira et al. (2014) diversas discussões e medidas têm sido baseadas no 

conceito city logistics, cujo objetivo é a busca de soluções sustentáveis que contribuam para o 

desenvolvimento económico minimizando o impacte do transporte urbano de mercadorias. 

Já Ogden (1992) identificou um objetivo específico na conceção de city logistics, redução do total dos 

custos sociais deste tipo de transporte. Dividindo-o em seis objetivos mais específicos: 

 Económico; 

 Eficiência; 

 Segurança rodoviária; 

 Ambiente; 

 Infraestruturas; 

 Estrutura urbana. 

De acordo com Anand et al. (2012), Taniguchi et al. (2001 e 2010) a noção de city logistics define-se 

como o processo de optimização logística e atividades de transporte realizadas por agentes privados 

em zonas urbanas, considerando os impactes ao nível do congestionamento, ambiente e consumo de 

energia conforme pode ser visualizado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - City Logistics e suas relações (Konstantinopoulou, 2010) 

Para Taniguchi et al. (2014) a city logistics tem um papel importante na eficiência, segurança e 

sustentabilidade do sistema de transporte de mercadorias urbano. Já segundo BESTUFS (2007b), o 

transporte urbano de mercadorias é importante por diversas razões, entre as quais:  

 Os custos de transporte têm uma influência direta na eficiência da economia; 

 Indústria geradora de emprego e riqueza; 

 Atividade fundamental para a manutenção do estilo de vida atual; 

 Impactes negativos que este tipo de transporte origina, especialmente em meio urbano; 
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 Aglomeração de pessoas seja através do turismo ou zonas habitacionais; 

 Cidades com reduzido número de lugares de estacionamento disponíveis. 

Consoante a fonte de informação, diferenças relativas ao número de agentes envolvidos na temática 

são estabelecidas, BESTUFS (2007b) divide entre agentes públicos e privados, dado o elevado 

interesse e potencial das zonas em causa; estabelece que os participantes públicos devem regular e 

incentivar as boas práticas e os privados têm a obrigação de percecionar os problemas e 

necessidades de forma a criar sinergias que beneficiem todos os intervenientes (diretos e indiretos). 

Define enquanto intervenientes diretos as autoridades locais, centrais e agentes económicos; 

indiretos aqueles que beneficiarão com a melhoria da prestação de serviços e respetiva qualidade de 

vida.  

Outra corrente de opinião identifica quatro agentes chave nos sistemas de transporte urbano com os 

objetivos descritos na Figura 7 (Taniguchi et al., 2010; Visser et al., 1999), sendo esta definição 

aquela que é adotada pelo autor da presente dissertação. 

 

Figura 7 - Agentes envolvidos no sistema de transporte urbano 

Cada um destes agentes tem os seus objetivos específicos que quando conjugados originam 

problemáticas diferentes com impactes no sistema de transporte urbano. No entanto, e segundo 

TURBLOG (2011a), é possível identificar três objetivos comuns a todos os agentes intervenientes: 

 Eficiência na operação de transporte de mercadorias; 

Fornecedores 
(produtor,grossista ou 
retalhista) 

•maximizar os níveis de 
serviço; 

• fiabilidade do transporte; 

Operadores Logísticos 

•minimizar custos de 
transporte de forma a 
maximizar o lucro; 

Consumidores 

•Minimizar os impactes 
causados pelas 
externalidades; 

Autoridades locais, 
nacionais e internacionais 

•Garantir o desenvolvimento 
económico da cidade e o 
bem-estar da população; 
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 Redução do congestionamento; 

 Mitigação dos impactes ambientais. 

 

Principais Problemas e Dificuldades 

De acordo com TURBLOG (2010) o sistema urbano de transporte de mercadorias gera uma 

quantidade de impactes negativos em diferentes áreas, designados por custos externos. A Tabela 1 

enumera alguns exemplos. 

Tabela 1 - Exemplos de problemas em meio urbano (adaptado de (TURBLOG, 2010)) 

Económicos Ambientais Sociais 

Congestionamento; 

Ineficiência; 

Desperdício de recursos; 

Emissão de gases e partículas 

poluentes, incluindo o CO2 

enquanto principal responsável 

pelo efeito de estufa; 

Mortalidade; 

Doenças; 

Acidentes; 

Para além disso, os operadores logísticos enfrentam uma série de dificuldades no transporte de 

mercadorias em áreas urbanas: 

 Congestionamento causado por tráfego intenso, acidentes, desadequação das infraestruturas 

rodoviárias e mau comportamento dos condutores; 

 Políticas de transportes com restrições no acesso baseadas em horários e/ou 

dimensão/tonelagem dos veículos, corredores de transporte público e restrições de acesso a 

veículos motorizados; 

 Parqueamento e regulamentos de operações de carga e descarga, multas e taxas, falta de 

espaço para a operação e problemas no manuseamento de mercadorias; 

 Indisponibilidade horária do recetor da mercadoria para recolher a mesma e dificuldades em 

encontrar o local. 

A somar aos impactes e dificuldades acima citados constata-se o crescimento do número de camiões 

a circular na maioria das cidades, fruto do aumento no volume de mercadorias a distribuir, que aliado 

aos progressos tecnológicos ao nível da produção, crescimento do e-commerce e o just in time 

exigido nas entregas, intensifica a problemática da logística urbana. As tendências acima descritas 

originam um sistema de distribuição funcional mas ineficiente (Reisman, 2011). 

Ao nível do transporte de mercadorias uma grande parte dos seus custos operacionais são motivados 

pelo consumo de combustíveis e a sua minimização tem-se tornado num dos principais objetivos para 

operadores e respetivos produtores. Adicionalmente o impacte em meio urbano é bastante superior 

quando comparado com o transporte de passageiros que face às restrições que algumas cidades 

colocam à circulação de veículos de mercadorias, torna este tipo de problema de difícil resolução 

(Capros et al., 2013). 

Até final do século XX os principais agentes de transportes de mercadorias não se encontravam 

preocupados com o abastecimento em zonas urbanas, preocupando-se exclusivamente com a 

obtenção de lucros financeiros e descurando os impactes da sua atividade, uma vez que não eram 

responsabilizados pelos mesmos. Ao mesmo tempo, os agentes públicos demitiram-se das suas 

funções, não criando mecanismos de controlo mais rigorosos. O panorama atual é bem diferente, são 
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já numerosos os projetos desenvolvidos que tentam identificar problemas e potenciar soluções. De 

acordo com BESTUFS (2007b) o ponto crítico neste tipo de transporte é a convergência entre as 

duas premissas presentes na Figura 8.  

 

Figura 8 - Conflito de interesses em meio urbano 

Por último, o Livro Branco da Comissão Europeia (European Comission, 2011a) revela que “embora 

diversos elementos do sistema de transportes tenham melhorado na última década – nomeadamente 

a sua eficiência e segurança – não houve mudanças estruturais no funcionamento do sistema. A 

incapacidade das políticas anteriores para alterar o atual paradigma dos transportes é uma das 

principais causas de tendências insustentáveis: aumento das emissões de CO2, dependência 

persistente do petróleo e congestionamento crescente.”. Tendências que encontram-se presentes na 

fase final de distribuição de mercadorias e cuja revisão de literatura foi realizada no seguimento deste 

subcapítulo. 

 

2.3 Regulação e organização da logística urbana em Portugal 

A logística urbana em Portugal insere-se no sector dos transportes e infraestruturas, numa orgânica 

recentemente reestruturada (2014) e cujo principal objetivo foi reorganizar a regulação do sector. 

Assim sendo, foi designado o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) enquanto entidade com 

responsabilidades administrativas do sector transferindo as matérias de regulação, promoção e 

defesa da concorrência para uma nova Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) (Decreto-

Lei n.º 77/2014, 2014; Decreto-Lei n.º 78/2014, 2014; Lei n.º 67/2013, 2013) . 

Noutro nível tem-se a norma referente ao transporte de mercadorias: NP EN 13011:2001 -Serviços de 

Transporte - Cadeias de transporte de mercadorias - Sistema para declaração das condições de 

desempenho, onde é abordada a logística urbana (APLOG, 2014).   

Ainda e segundo o IMTT (2011), a elaboração de planos de mobilidade e transportes contribui para a 

divulgação das boas práticas nacionais e internacionais junto dos stakeholders a nível local, 

pressupondo uma abordagem ajustada a cada caso concreto sendo por isso importante efetuar uma 

análise detalhada dos impactes da distribuição de mercadorias urbanas.    

Em matéria de políticas e regulamentos, será abordado especificamente o caso da cidade de Lisboa 

visto ser parte do estudo. Diversos documentos abordam esta temática e desenham as políticas a 

seguir: Almeida et al. (2012) e Câmara Municipal de Lisboa (2005) são dois exemplos fomentados 

Áreas urbanas enquanto 
locais com qualidade de 
vida (zonas atrativas 
para viver, trabalhar e 
realizar atividades de 
lazer) 

A geração de riqueza em 
áreas urbanas é 
fundamental e para isso 
devem ser desenvolvidos 
sistemas logísticos 
eficientes que satisfaçam 
os agentes económicos 
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pelo agente público onde é reconhecido a relegação para um plano secundário da temática da 

logística urbana ao longo dos últimos anos; identificam também a importância que a gestão de um 

sistema de distribuição de mercadorias tem para a cidade e afirmam que qualquer política deverá 

promover a eficiência económica mas também proteger os cidadãos dos impactes negativos. Desta 

forma, o princípio orientador para melhorar o funcionamento e acessibilidade urbana da cidade deve 

assentar na melhoria da logística urbana integrada com soluções de mobilidade inovadoras e 

sustentáveis tirando proveito das tecnologias de informação e comunicação existentes, apostando na 

criação de Centro Logísticos a instalar na periferia da cidade e na potenciação de Centro Logísticos 

em zonas das cidade com maior concentração de comércio e serviços, a título de exemplo. 

Em matéria de regulamentos, foram aprovados em Assembleia Municipal o “Regulamento Geral de 

Parques” e o “Regulamento Geral de Estacionamento na Via Pública da Cidade de Lisboa” através 

das seguintes deliberações: n.º 48/AM/2013 e n.º 47/AM/2013, revogando a regulamentação até aí 

existente, nomeadamente o “Regulamento de Carga e Descarga da cidade de Lisboa” aprovado pela 

deliberação n.º 85/AM/2004. O “Regulamento Geral de Parques” reviu a política de estacionamento e 

mobilidade adjudicando a sua fiscalização à EMEL e eliminando a dispersão de normas até então 

verificada. Já o “Regulamento Geral de Estacionamento na Via Pública da Cidade de Lisboa” definiu 

as regras de circulação para a realização das operações de carga e descarga através da criação de 

bolsas e dísticos identificativos para o efeito. A bolsa de carga e descarga é definida enquanto 

espaço da via pública especialmente destinado à paragem de veículos automóveis para a realização 

da operação de carga e descarga, o dístico de carga e descarga titula as empresas de transporte de 

mercadorias pelo período máximo de um ano para a circulação e realização das operações de carga 

e descarga estando sujeito ao pagamento de uma tarifa (ver Anexo 2 - Regulamento geral de 

estacionamento na via pública da cidade de Lisboa). O regime de carga e descarga encontra-se 

delimitado no espaço e no tempo através de sinalização adequada para o efeito e cada operação não 

pode ultrapassar as duas horas de duração, cabendo à EMEL a sua organização e gestão. 

Adicionalmente é estabelecido que a primeira meia hora de cada operação é isenta do pagamento de 

qualquer tarifa, existindo distinções consoante as dimensões dos veículos: grandes, médios e 

pequenos; qualquer autorização excecional deve ser encaminhada para a entidade gestora (Câmara 

Municipal de Lisboa, 2013).  

Relativamente a projetos com enfoque na cidade de Lisboa foram revistos no âmbito desta revisão de 

literatura os mencionados infra:  

 LOGURB (Optimização de sistemas logísticos de distribuição de mercadorias em meio 

urbano); 

 STRAIGHTSOL (Strategies and measures for smarter urban freight solutions); 

 DOROTHY (Development of regional clusters for research and implementation of 

environmental friendly urban logistics). 

A nível nacional, o projeto LOGURB assumiu especial relevância ao contribuir para o aumento do 

conhecimento relativo à realidade portuguesa no que toca à logística urbana e mais concretamente 

na busca de soluções válidas que contribuam para o desenvolvimento da cidade de Lisboa, no Bairro 
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de Alvalade. A crença dos autores é de uma melhoria na distribuição de mercadorias em meio urbano 

com a adoção das medidas propostas (Macário et al., 2007b). 

O STRAIGHTSOL enquanto projeto europeu financiado através do 7º programa Quadro da Comissão 

Europeia (2007-2013) definiu três objetivos distintos: 

 Desenvolver um novo quadro de avaliação de impacte das intervenções aplicadas ao 

transporte urbano de mercadorias; 

 Aplicar esse mesmo quadro nas intervenções realizadas; 

 Apoiar as intervenções inovadoras acima mencionadas. 

Contribuindo desta forma para a agenda da Comissão Europeia através da implementação de 

soluções sustentáveis, disseminação das melhores práticas ao longo dos diferentes agentes 

envolvidos e criação de valor nas atividades de transporte de mercadorias em meio urbano. 

A nível local, o projeto STRAIGHTSOL organizou um piloto na cidade de Lisboa situado na Av. 

Guerra Junqueiro e em colaboração com a EMEL. Foram demonstradas duas soluções tecnológicas 

para a regulação e fiscalização das operações de carga e descarga, a primeira consistia na 

adaptação dos parquímetros à utilização de um cartão que quando ativado imprime um bilhete 

(conforme visível na Figura 9) com a autorização para a realização da operação de carga ou 

descarga por um período de 30 minutos.  

 

Figura 9 - Exemplo de bilhete para operação de carga e descarga (STRAIGHTSOL, 2014) 

A segunda, mais robusta tecnologicamente permitia à EMEL controlar as bolsas para carga e 

descarga através do seu centro de operações fruto da instalação de sensores de deteção de veículos 

(ver Figura 10). Desta forma, sempre que qualquer operação ultrapassasse o período legal 

estabelecido os fiscais da entidade seriam chamados a intervir.  

 

Figura 10 - Exemplo de sensores para deteção de veículos (STRAIGHTSOL, 2014) 

Financeiramente ficou demonstrado que a implementação da primeira solução era menos 

dispendiosa apesar de obrigar os utilizadores a mudanças de comportamento (STRAIGHTSOL, 

2014). 
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Já o projeto europeu DOROTHY cujo objetivo consiste em desenvolver o potencial da inovação em 

logística urbana, contribuindo para a melhoria da distribuição de forma sustentável e eficiente, 

envolve Portugal e outros países europeus tendo como principal objetivo a criação de um cluster de 

logística urbana na região de Lisboa. Desta forma garante-se o envolvimento de todos os 

stakeholders através de uma abordagem pluridisciplinar e da disseminação das melhores práticas 

(Logística Moderna, 2014). 

O projeto TURBLOG e o piloto para a baixa de Lisboa são mais dois importantes exemplos de 

projetos cuja temática abordada é a logística urbana com enfoque em Portugal e Lisboa, sendo parte 

integrante desta dissertação através das seguintes referências (TURBLOG, 2010; TURBLOG, 2011a; 

TURBLOG, 2011b) e (TIS, 2013). 

A título de exemplo, importa ainda referir os reduzidos indicadores de qualidade do ar que a cidade 

de Lisboa apresenta, fruto do elevado tráfego automóvel em determinadas zonas - o eixo Av. Da 

Liberdade/Baixa é o caso mais problemático. A medida estabelecida foi a criação de uma zona de 

emissões reduzidas (ZER). A ZER é definida enquanto zona onde a circulação de trânsito é 

condicionada aos veículos mais poluentes e foi constituída graças à não observância dos valores 

limite de concentração de poluentes, conduzindo a Comissão Europeia a instaurar um processo 

judicial contra o estado Português. Mais recentemente a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a 

implementação da 3ª fase da ZER através da proposta nº 642/2014, decretando que os veículos 

ligeiros construídos antes de Janeiro de 2000 e os veículos pesados construídos antes de Outubro de 

2000 encontram-se interditos à circulação no eixo acima referido; esta interditação é válida nos dias 

úteis, no período entre as 7horas e as 21horas desde Janeiro 2015, conforme visível no Anexo 3 - 

Zona de emissões reduzidas em Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa, 2014a). 

Outros exemplos, agora a nível nacional, são referidos em Stussi et al. (2011) através da 

implementação nos centros históricos de Porto (2008) e Évora (2009) do projeto Chrono City, no qual 

as entregas e recolhas de encomendas são efetuadas através de um veículo elétrico. 

 

2.4 Avaliação de eficiência na fase final da distribuição de mercadorias 

A eficiência na cadeia de abastecimento consegue ser melhorada através da análise das diversas 

operações contidas nela própria, desde o transporte, ao armazenamento, retalho e inclusive o 

comportamento do consumidor para a fase final da distribuição de mercadorias (Rizet et al., 2010).  

A distribuição de último quilómetro é para Gevaers et al. (2010b) tida como uma das partes mais 

dispendiosas, poluentes e ineficientes de uma cadeia de abastecimento. Fruto disso, tem sido dado 

uma maior relevância à busca de soluções inovadoras para esta fase crucial da cadeia de 

abastecimento na qual se insere esta dissertação onde Gevaers et al. (2014) desenvolveram um 

modelo de simulação que estima os custos totais inerentes à distribuição de último quilómetro. O 

resultado final permite calcular os custos unitários por unidade entregue e avaliar ganhos de 

eficiência. 

No entanto, neste subcapítulo será evitada a utilização do termo último quilómetro para referir-se à 

fase final do processo de distribuição já que segundo Gevaers et al. (2009) refere-se exclusivamente 
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a entregas porta-a-porta no sector business to consumer (B2C). Neste subcapítulo o objetivo é avaliar 

ganhos de eficiência na última fase de distribuição da cadeia de abastecimento. 

Segundo European Comission (2011a) uma ineficiente distribuição resulta da circulação em meio 

urbano de veículos pesados de mercadorias tipicamente utilizados para transportes de longa 

distância e ainda na concentração excessiva de entregas num curto espaço temporal. Acentua-se 

com o design deste tipo de veículos, claramente não adaptado às necessidades em meio urbano e 

causadores de externalidades.  

Ainda e de acordo com Casey et al. (2014) a pressão competitiva dos clientes em obter os seus 

produtos e serviços imediatamente e de acordo com a definição de just in time acaba por sacrificar a 

eficiência da distribuição resultando num aumento do número de veículos que contribuem para o 

congestionamento das cidades. Os autores acabam por defender que os consumidores não estão a 

pagar o custo total do impacte no sistema de transporte.  

Para Bhusiri et al. (2014) o conceito de just in time baseia-se na exclusão dos elementos ineficientes 

do sistema em causa: excesso de inventário, capacidade de armazenamento e resíduos de modo a 

minimizar os custos de produção e maximizar a produtividade. Quando adotado à realidade da fase 

final da distribuição de mercadorias resulta na fiabilidade, pontualidade e flexibilidade do serviço.  

Fundamentalmente, a fase final da distribuição de mercadorias engloba o momento no qual a 

mercadoria sai do armazém até chegar ao cliente. Este tipo de operação pode ser descrito de acordo 

com a tipologia descrita na Figura 11. 

 

Figura 11 - Tipologias de produtos (adaptado de (Gevaers et al., 2010b)) 

Como é visível, permite distinguir os diversos fluxos baseados no tipo de produto e respetivo valor 

(elevado, médio e reduzido). Por último, são reconhecidas cinco áreas passíveis de melhoria da 

eficiência:  

 Nível de serviço – tempo de entrega 

 Tipo de entrega – ao domicílio 

Valor Tipo de produto 
Cadeia de 

Abastecimento 

Fase final da 
distribuição de 
mercadorias 

Bens de Consumo 
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computadores) 

Médio/Reduzido-
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Bens de consumo 
diário 

Reduzido/Muito 
reduzido valor 
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 Área geográfica – densidade 

 Frota automóvel e tecnologia – tipo de veículo 

 Ambiente – impactes 

Para Gevaers et al. (2009) sempre que se aborda a otimização da distribuição as cinco áreas acima 

mencionados são de vital importância.  

Segundo Konstantinopoulou (2010), o incremento da eficiência e sustentabilidade está decomposto 

em três tipos de soluções potenciais que quando conjugadas entre si originam as alternativas de 

intervenção que serão abordadas no subcapítulo 2.6) desta dissertação: 

 Logísticas; 

 Politicas; 

 Tecnológicas; 

Em Reisman (2011) foi examinado o movimento de mercadorias ao longo da fase final de distribuição 

de modo a beneficiar o bem-estar citadino. No geral as soluções dividiram-se na regulação dos 

veículos de transporte de forma a mitigar o seu impacte, melhoria das ineficiências do sistema ou 

movimentação de cargas e descargas sem recurso a meios automobilizados. A longo prazo é 

concluído que os sistemas multimodais baseados em centros de distribuição estrategicamente 

localizados são o fator-chave no aumento da eficiência. 

Para Taniguchi et al. (2010) e Lindholm (2014) qualquer tipo de medida tendo em vista a melhoria da 

eficiência na fase final da distribuição deve contemplar o interesse, participação e colaboração dos 

diversos stakeholders envolvidos, garantindo uma correta avaliação e examinação. 

Diversos modelos matemáticos têm sido desenvolvidos para avaliar os ganhos de eficiência na última 

parte da distribuição recorrendo a técnicas de planeamento de rotas e métodos de simulação 

dinâmica. O modelo do problema de roteamento de veículos (VRP) é um dos mais conhecidos e 

permite estabelecer a melhor rota com o menor custo possível, apresentando algumas variantes 

consoante as limitações de cada problema. No geral, as mais comuns são (Pillac et al., 2013): 

 Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW), onde cada entrega tem uma janela 

horária específica; 

 Capacited Vehicle Routing Problem (CVRP), onde cada veículo tem uma capacidade limitada; 

 Vehicle Routing Problem with Pickups and Deliveries (VRPPD), onde cada mercadoria deve 

ser recolhida e entregue em quantidades específicas; 

 Heterogeneous fleet Vehicle Routing Problem (HVRP), onde cada veículo apresenta 

capacidades díspares. 

A título de exemplo na obtenção de ganhos de eficiência tem-se as seguintes medidas: sistemas 

avançados de planeamento de rotas (AVRS), sistemas cooperativos de transporte de mercadorias e 

estabelecimento de load factors mínimos. A adoção das medidas acima descritas permite estimar 

reduções ao nível dos custos totais, tempos de operação e emissões de gases poluentes (Taniguchi 

et al., 2001). Anos mais tarde, os autores Taniguchi et al. (2014) reviram novas técnicas de 

modelação e avaliação dos ganhos de eficiência na city logistics. As novas tendências debruçaram-se 

sobre emissões de gases poluentes, cuidados de saúde e megacidades incluindo modelos para 



19 
 

planeamento de frotas, alocação de força de trabalho humana na prestação de cuidados de saúde ao 

domicílio e localização das infraestruturas logísticas de abastecimento para as cidades. 

De acordo com Amico e Hadjidimitriou (2012) a melhoria da eficiência da distribuição em meio urbano 

pode ser realizada através de uma solução que contemple um novo modelo de distribuição baseado 

em dois tipos de veículos. Atualmente o modelo de distribuição consiste no número de veículos que 

sai do armazém e circula pela cidade onde é utilizado um único veículo. O novo modelo utilizaria dois 

tipos de veículos, o veículo tradicional de transporte de mercadorias e um segundo mais leve e 

compatível com as exigências inerentes à circulação no interior das cidades. Outra fonte de 

ineficiência na distribuição de bens em meio urbano são as incompatibilidades de horário entre o 

cliente-final e distribuidor originando um número elevado de entregas não concretizadas.  

Segundo Anand et al. (2012) a eficiência na entrega de mercadorias em meio urbano é uma das 

principais questões no seio da cadeia de abastecimento. A título de exemplo, tem-se os seguintes 

temas que têm contribuído para o desenvolvimento deste subcapítulo: 

 Simulação dinâmica do tráfego de veículos de mercadorias de forma a estudar os efeitos das 

tecnologias de informação; 

 Modelos para planear a distribuição de forma eficiente e reduzir seus impactes no ambiente; 

 Modelos de planeamento para dividir o tráfego eficientemente entre o modo de transporte 

rodoviário e ferroviário; 

 Discussão acerca da localização de centros de distribuição urbana; 

Já Thompson e Hassall (2006) são bastante assertivos ao definirem um conjunto de critérios que 

auxiliam a avaliação do cumprimento dos objetivos de forma a aumentar a eficiência. A Figura 12 

exemplifica a visão dos autores. 

  

Figura 12 - Critérios para ganhos de eficiência (Thompson & Hassall, 2006) 

Por último, para Rizet et al. (2010) a procura de ganhos de eficiência fê-los desenvolver uma 

metodologia de avaliação baseada no estudo da energia utilizada e na emissão de gases com efeito 

de estufa ao longo da cadeia de abastecimento focada nos movimentos de transporte de 

mercadorias. Este método é bastante abrangente albergando diversas fases da cadeia de 

abastecimento e diferentes fontes de energia exigindo um grande rigor na recolha dos dados e 
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definição dos limites do sistema, a complexidade envolvida é de tal forma que nalguns casos é 

necessário recorrer à análise do ciclo de vida do produto. Esta metodologia permite estabelecer 

comparações entre diferentes cadeias de abastecimento no seguimento das operações de transporte 

e distribuição. Ao avaliar e identificar a fase com maior impacte em termos de consumo e emissões 

garante atenção especial dos decisores. 

Concluindo o subcapítulo em causa, verifica-se a unanimidade da utilização de métodos de 

planeamento e otimização de rotas e frotas assim como a discussão da localização de infraestruturas 

logísticas de apoio ao abastecimento das cidades enquanto ferramentas importantes na obtenção de 

ganhos de eficiência. O aumento da eficiência logística reflete-se em termos operacionais numa clara 

redução dos custos, sendo importante frisar que um dos dados importantes para uma análise 

eficiente de políticas de distribuição são os custos externos de cada modo de transporte. Assim 

sendo, ao estudar-se os custos externos em meio urbano torna-se possível avaliar possíveis ganhos 

de eficiência na distribuição de mercadorias. 

 

2.5 Alternativas de intervenção 

As alternativas de intervenção definem-se enquanto ações cujo objetivo é obter ganhos de eficiência 

e poupança de energia na fase final da distribuição de mercadorias. O conceito de push & pull foi 

adotado e desenvolvido enquanto linha orientadora das diferentes intervenções. Uma medida push é 

aquela que é imposta aos operadores logísticos com vista a influenciar as práticas a nível operacional 

ou de distribuição, ao passo que as medidas pull são desenhadas para encorajar um transporte de 

mercadorias mais sustentável e eficiente por via de incentivos. Por último, existe o tipo de medida 

caraterizado de push & pull envolvendo a combinação dos dois tipos acima debatidos (C-Liege, 

2014). 

A fase final da distribuição de mercadorias representa diversos agentes com diferentes objetivos. Por 

si só, qualquer intervenção dependerá sempre da disponibilidade dos diversos stakeholders para 

cooperarem e desta forma criarem sinergias (European Comission, 2007). 

Entender a temática associada à última fase de distribuição e as suas alternativas de intervenção 

requer considerar a associação entre o meio urbano (população, serviços e acessibilidade), hábitos 

de transporte e distribuição (entregas porta-a-porta, pontos de recolha de encomendas ou compras 

nas tradicionais infraestruturas) e o nível de informação que influencia esta relação (Suh et al., 2011). 

A respeito dos vários investimentos em infraestruturas, os grandes centros urbanos sofrem de 

problemas ao nível do congestionamento que acabam por ter impacte no desenho deste tipo de 

soluções. Desta forma, qualquer alternativa de intervenção deve ser auxiliada por uma rigorosa 

avaliação ao nível do congestionamento (COWI; ECORYS; CENIT, 2013). Os tipos de intervenção 

são diversos, desde medidas ao nível regulamentar, físico e tecnológico (IMTT, 2011). 

De forma a clarificar a análise às intervenções abordadas, o seguinte estudo (European Comission, 

2012) classificou as medidas da seguinte forma:  

 Regulatórias; 

 Market-based; 

 Ordenamento do território; 
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 Infraestruturas; 

 Novas tecnologias; 

 Gestão e outras medidas; 

No trabalho desenvolvido não existirá qualquer classificação quanto às alternativas de intervenção 

revistas, serão abordadas exclusivamente as intervenções inseridas no âmbito do acesso dos 

veículos de mercadorias e operações de cargas/descargas em áreas urbanas. 

A sinalização deve ser clara e precisa quanto às permissões de circulação, cabendo às autoridades 

locais garantir a coerência da mesma. A utilização de video-vigilância, pilares retrácteis e restrição à 

largura, altura ou peso dos veículos são três exemplos sobre como regular a aplicação da sinalização 

enquanto intervenção (BESTUFS, 2007b). 

A restrição horária para entrega de mercadorias é outro dos mecanismos utilizados para evitar 

conflitos em zonas urbanas com grande afluência de pessoas, podendo ainda ser utilizada para 

reduzir os picos de congestionamento nas cidades. As ZER são outro tipo de intervenção com 

restrições, visto inibirem o acesso a áreas urbanas de veículos que não correspondam a um 

determinado nível de emissões poluentes (European Comission, 2012; BESTUFS, 2007b). 

A criação de trajetos e/ou faixas específicas que auxiliem os operadores de transporte de 

mercadorias são medidas que contribuem para a melhoria da qualidade do serviço (exemplo: 

utilização de faixas bus por veículos destinados ao transporte de mercadorias). As zonas de cargas 

e descargas são espaços dedicados aos veículos de mercadorias para efetuarem as suas operações 

de carga e descarga. Normalmente disponibilizadas pelas autoridades em locais onde não existe 

disponibilidade de espaço fora da rede viária (exemplo: zonas comerciais densas). O tipo de 

funcionamento pode ser livre ou parcial e revela-se útil sempre que existe disputa do espaço público 

entre veículos de distribuição e veículos para uso pessoal (BESTUFS, 2007b). 

O tipo de solução de entregas noturnas beneficia segundo BESTUFS (2007b) da acalmia do tráfego 

e das atividades económicas desde que estejam garantidos reduzidos níveis de ruído. No seguimento 

desta alternativa de intervenção a European Union (2012) tem financiado e fomentado a utilização de 

veículos elétricos em substituição dos veículos tradicionais, reduzindo desta forma os níveis poluição 

sonora e ambiental. A adoção deste tipo de veículos levantaria quaisquer objeções às entregas 

noturnas e permitiria um maior equilíbrio na rede de distribuição diurna. Os veículos elétricos inserem-

se numa outra alternativa de intervenção designada por veículos alternativos que segundo o 

relatório (European Comission, 2011a), alberga inúmeras vantagens desde a redução do ruído, das 

emissões de CO2, à melhoria na qualidade do ar. Este tipo de medida terá uma maior adesão por 

parte dos operadores quando melhorar significativamente a sua competitividade face aos meios 

tradicionais, até lá estará dependente do financiamento dos agentes públicos (BESTUFS, 2007b). A 

tecnologia também tem participado na melhoria dos diversos tipos de veículos automóveis utilizados 

(movidos a gasolina e diesel, híbridos, elétricos, gás natural e hidrogénio). Inseridos ainda nesta 

alternativa de intervenção tem-se o transporte ferroviário, as bicicletas elétricas ou a utilização de 

canais marítimos para transporte de mercadorias em meio urbano (European Comission, 2011a). 
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Mais alternativas de intervenção surgem com o desenvolvimento da tecnologia e nesse campo os SIT 

têm permitido aumentar a eficiência logística através do desenvolvimento de ferramentas para a 

gestão de transportes e tráfego (European Comission, 2011b). 

Em matéria de infraestruturas enquanto alternativas de intervenção, segundo BESTUFS (2007a) um 

centro de distribuição urbana (CDU) é um local onde é realizado o transbordo do tráfego de longa-

distância para curta-distância. O principal objetivo é o de realizar um transporte eficiente até ao centro 

urbano e vice-versa. Já Oliveira et al. (2014) define CDU como o local situado no espaço urbano 

utilizado por várias companhias oriundas de diferentes sectores de forma a melhorar a eficiência dos 

seus sistemas logísticos, reduzindo a distância percorrida por veículos pesados em meios urbanos. 

Para BESTUFS (2007b) o CDU diverge quanto à sua definição de país para país sendo difícil 

diferenciar de outras soluções similares, tais como:  

 Centro de transbordo urbano; 

 Armazém público de distribuição; 

 Centro de consolidação urbana; 

 Cidade logística; 

 Hubs de distribuição de correio expresso; 

 Terminal intermodal. 

Os agentes beneficiários deste tipo de infraestrutura associam-no a um aumento de custos e a uma 

redução de controlo sobre a sua cadeia de abastecimento, algo refutado pelos autores que afirmam 

existir ganhos através da partilha de operações entre diferentes agentes. Diferentes tipologias foram 

ainda revistas: 

 CDU direcionado para uma determinada zona da cidade; 

 CDU com um único administrador (centro comercial, p. ex.); 

 CDU para projetos especiais (para um determinado período de tempo). 

No âmbito da presente dissertação o tipo de CDU que será aplicado ao caso de estudo está 

direcionado para uma determinada zona da cidade. As várias tipologias de CDU beneficiam ainda de 

um vasto conjunto de soluções de valor acrescentado, desde o armazenamento e gestão de stocks, a 

operações de entrega e logística inversa. 

Para BESTUFS (2007a) a freight village tem no seu terminal de transbordo o elemento distintivo 

comparativamente aos restantes e contribui para a alternância entre diferentes modos de transporte 

(multimodal) e respetiva redução de fluxos dentro de áreas urbanas. O número de agentes logísticos 

estabelecido é elevado e pode incluir um CDU quando localizado na periferia das cidades (Visser et 

al., 1999). Conforme Konstantinopoulou (2010)  a freight village é um local com excelentes ligações à 

rede de transportes de uma cidade e o conceito baseia-se na geração de sinergias entre os diversos 

prestadores de serviços potenciando redução de custos e melhorias de eficiência.  

Adicionalmente convém abordar algumas das principais dificuldades que por diferentes razões podem 

impedir a implementação das diferentes alternativas de intervenção acima abordadas e segundo 

(BESTUFS, 2007a): 

 Receio de perder o controlo da sua cadeia de abastecimento;  
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 Pressão competitiva inibe cooperação entre diferentes agentes económicos e criação de 

sinergias; 

 Dual nível de serviço VS redução de custos; 

 Ausência de regulação e suporte da parte dos agentes públicos. 

A adoção de SIT enfrenta ainda a questão da viabilidade financeira já que as alternativas debatidas 

necessitam de uma análise financeira favorável à sua implementação dado os elevados custos de 

desenvolvimento e implementação. 

Por último, apresenta-se a  

Tabela 2 com as várias alternativas de intervenção revistas neste subcapítulo, com indicação dos 

seus benefícios e exemplos práticos de aplicação (cidades ou projetos). Mais, tipologias de 

intervenção baseadas no tema do último quilómetro não foram revistas visto serem abordadas no 

âmbito de entregas para o sector B2C conforme analisado no subcapítulo 2.4, não sendo alvo de 

estudo nesta dissertação. 

Tabela 2 - Quadro-resumo das alternativas de intervenção (adaptado de (BESTUFS, 2007b; 

TURBLOG, 2010; European Comission, 2011b; European Comission, 2012)) 

Intervenção Benefícios Caso Prático 

Sinalização Melhoria da mobilidade urbana Cidade de Tallin 

Restrições horárias 
Em zonas históricas diminui o 
conflito entre agentes 
económicos e população 

Cidade de Cracóvia 

Zonas de emissões reduzidas 
Melhoria na qualidade do ar, 
ruído e congestionamento 

Cidades de Estocolmo, 
Gotemburgo, Lisboa e Roma 

Trajeto/faixas específicas 
Redução do congestionamento e 
acidentes; aumenta a fiabilidade 
da distribuição de mercadorias 

Cidade de Tallin e Ploiesti 
(Roménia) 

Zonas de cargas e descargas 
Redução do congestionamento e 
de acidentes 

Cidade de Aalborg na Dinamarca 

Entregas noturnas 

Redução no nº de veículos e km 
percorridos, redução no consumo 
de combustível, menor 
congestionamento e aumenta a 
fiabilidade da distribuição de 
mercadorias 

Cidade de Barcelona 

Veículos alternativos 
Melhoria na qualidade do ar, 
ruído e congestionamento 

Países como Espanha, Holanda, 
França, Reino Unido e 
Dinamarca 

Sistemas inteligentes de 
transporte 

Monitorizar e controlar as 
operações de cargas e 
descargas 

Sistema de navegação por 
satélite da europa, Galileo 

Tempo de resposta a acidente 
quarenta vezes superior 

Projeto ecall (envio de 
informação em tempo real sobre 
acidentes) 

Aumenta a fiabilidade da 
distribuição de mercadorias 

Tecnologia que permite aos 
operadores saber a 
disponibilidade de lugares livres e 
que constrói uma rede europeia 
de estacionamento pesado 

Benefícios na simplificação de 
rotas e acessos 

Conceito e-freight enquanto 
sistema online e free-
paper/paperless com 
informações importantes ao 
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transporte de mercadorias 

Centro de distribuição urbana 

Redução no nº de veículos e km 
percorridos, redução no consumo 
de combustível; soluções de 
valor acrescentado desde 
armazenamento e gestão de 
stocks, operações de entrega e 
logística inversa 

Cidade do Mónaco e países 
como a Alemanha e Holanda 

Freight village 

Geração de sinergias entre 
diferentes operadores e 
empresas, reduzindo custos e 
melhorando a eficiência 

Países como a Alemanha, 
França e Itália 

Importa ainda, frisar que de todas as alternativas de intervenção revistas só algumas serão utilizadas 

no desenvolvimento da dissertação mediante a informação constante do caso de estudo (capítulo 3). 

 

2.6 Métodos de avaliação de projetos 

A avaliação constitui uma importante actividade dos ciclos de políticas públicas cofinanciadas pela 

União Europeia traduzindo-se num procedimento sistemático de apuramento e análise de dados 

tendo em vista identificar os resultados, efeitos ou impactos de programas e projectos, assim como 

aferir a relevância, eficiência e eficácia destes face aos respectivos objetivos. Por essa via, contribui 

para a melhoria dos processos de gestão e de decisão política, para uma repartição mais eficaz e 

eficiente dos recursos públicos e uma maior responsabilização das entidades que os gerem perante 

os cidadãos (European Comission, 2013b). 

A nível europeu dois grande documentos foram elaborados abordando esta temática, inicialmente o 

MEANS Collection (1999) e cinco anos mais tarde o EVALSED (2004). O MEANS é um guia 

metodológico que apresenta soluções técnicas e organizacionais ao nível da avaliação dos projetos 

ao abrigo da literatura existente. O EVALSED surgiu posteriormente mas inspira-se no seu 

antecessor, discutindo a avaliação do desenvolvimento socioeconómico na Europa com foco nos 

fundos e políticas estruturais. A avaliação pode ocorrer em três fases distintas: ex-ante, intercalar e 

ex-post. Quanto à escolha do método ou técnica de avaliação dependerá do tipo de intervenção, da 

causa ou da fase política/programa (European Comission, 2013a). 

Na Tabela 3 temos o levantamento realizado ao abrigo do estado de arte para os principais 

instrumentos de avaliação existentes. 

Tabela 3 - Listagem de referências que abordam os diversos instrumentos de avaliação de projetos 

Instrumentos Referências bibliográficas pesquisadas 

Análise Custo-Eficácia (ACE) (Rączka, 2003), (Eichler et al., 2004) 

Análise Custo-Benefício (ACB) (Boardman et al., 2001), (European Comission, 2008) 

Análise Multicritério (Roy & Vanderpooten, 1996), (Dutra, 1998), (Reichert, 2012) 

Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) 
(Manuilova et al., 2009), (Yanhua et al., 2011) 

Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE) 

(European Comission, DG TREN, 2005), (OECD, 2006), 

(Partidário, 2012) 
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Avaliação do Impacto Económico 

(AIE) 

(Crompton, 1995), (WEISBROD & WEISBROD, 1997), 

(Plumstead, 2012) 

Painel de Peritos (Cozzens, 1987), (Witkin, 1995) 

Método de Delphi  (Linstone & Turoff, 2002), (Párraga et al., 2014) 

SWOT Analysis 
(Bryson & Roaring, 1987), (Helms & Nixon, 2010), (Gao & 

Peng, 2011) 

A ACE é uma ferramenta que contribui para a aplicação de recursos escassos em sectores onde os 

benefícios são difíceis de avaliar, auxiliando a identificação de projetos distintos com objetivos 

comuns e sempre que exista dificuldades na recolha da informação. O objetivo da ACE é avaliar a 

eficácia de um projecto, isto é, a sua capacidade de cumprir com os objetivos traçados devendo ser 

definidos em termos físicos. A principal limitação da ACE é o facto de não ter grande utilidade no 

caso de projectos com múltiplos objetivos. Apesar da sua limitação, a ACE é igualmente utilizada 

enquanto alternativa à análise custo-benefício, sempre que se revelar difícil monetizar os benefícios e 

custos sociais (Rączka, 2003).  

Segundo Eichler et al. (2004) a sua principal aplicação tem sido na avaliação de estudos no sector da 

saúde e em todos os casos em que os benefícios são difíceis de traduzir num valor monetário sendo 

favorecida sobre a ACB.  

É ainda utilizada para proceder a comparações entre alternativas que apresentem o mesmo âmbito 

de ação, não podendo ser utilizada para projetos com objetivos diferentes ou para um projeto com 

múltiplos objetivos. A ACE pode ser aplicada tanto na avaliação ex-ante como ex-post e fruto da sua 

especificidade tende a centrar-se nos resultados diretos obtidos a curto e médio prazo, não 

contemplando por norma os impactos a longo prazo. Para estimar esse tipo de impactos a ACE 

deverá ser aplicada em conjunto com outras técnicas (European Comission, 2013a).  

No que à ACB diz respeito, a Comissão Europeia elaborou um guia para analisar projetos de 

investimento e cuja referência é “Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects” (European 

Comission, 2008). A ACB consiste num método para avaliar o impacto económico líquido de um 

projecto público. O objectivo da ACB consiste em determinar se um projeto é viável do ponto de vista 

do bem-estar social, através da soma dos seus custos e benefícios, descontados ao longo do tempo 

(European Comission, 2013a). A ACB geralmente acompanha um estudo de viabilidade (técnico, 

financeiro, legislativo, organizacional) do próprio projecto e constitui a sua síntese final e a sua 

principal vantagem em comparação a outras técnicas de avaliação tradicionais consiste no facto dos 

custos externos e das distorções nos preços serem igualmente tidas em consideração. A ACB 

permite ainda expressar um juízo sobre a utilidade económico-social de um projeto, estabelecer uma 

classificação entre diferentes projetos e incentiva a monetização dos custos externos. As principais 

limitações da ACB são: não tomar em conta os efeitos redistributivos, o retorno económico de custos 

e por vezes utilizar critérios discricionários para quantificar externalidades para as quais não existe 

mercado. Fruto destas razões a ACB requer rigor e coerência na sua aplicação (European Comission, 

2013a). Já segundo Boardman et al. (2001), a ACB é o enumerar de impactos enquanto benefícios 

(prós) e custos (contras) com valor monetário obtendo uma conclusão em termos de benefícios 

líquidos de um determinado projecto auxiliando os decisores na tomada de decisão. A ACB considera 
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todos os benefícios e custos para a sociedade como um todo. Por isso inúmeros autores chamam a 

ACB de análise social de custo-benefício. Existem dois grandes tipos de ACB, as que são feitas 

previamente (ex-ante) a um projecto e as pós-projecto (ex-post). As ex-ante auxiliam na tomada de 

decisão, as ex-post servem para avaliar se o projeto valeu a pena. Existe ainda uma terceira que 

normalmente pode ser feita no decorrer do projeto e uma quarta que compara dois dos três tipos 

falados anteriormente e ajuda os decisores a analisar a eficácia da mesma enquanto ferramenta de 

avaliação governamental. Os principais erros presentes numa ACB são: omissão. previsão, avaliação 

e mensuração. A ACB preocupa-se com a forma como os recursos devem ser aplicados mas apenas 

emite recomendações, não toma decisões, essas são feitas no âmbito político. Sucintamente é mais 

um input para a tomada de decisões políticas e tenta afetar melhor os recursos disponíveis não sendo 

uma garantia de sucesso. A ACB é uma ferramenta normativa e não uma descrição de como os 

políticos e burocratas tomam decisões. 

A análise multicritério enquanto instrumento de apoio à decisão é aplicada na análise comparativa 

de projectos alternativos. Através desta técnica podem ser tidos em conta diversos critérios, em 

simultâneo, na análise de uma situação complexa. O método destina-se a ajudar os decisores a 

integrar diferentes opções nas suas ações, reflectindo sobre as opiniões de diferentes atores 

envolvidos. Os resultados são orientados para decisões de natureza operacional ou para a 

apresentação de recomendações para futuras actividades. A análise multicritério é semelhante à 

análise custo-benefício, embora não reduza os impactos a uma base monetária comum (European 

Comission, 2013a). O objectivo da técnica consiste em retratar o raciocínio e os julgamentos 

subjetivos das diferentes partes interessadas sobre cada tema e enquanto ferramenta de 

comparação, em que são tidos em conta diferentes pontos de vista, tornando-se particularmente útil 

na formulação de conclusões sobre questões complexas. A análise pode ser aplicada com critérios 

contraditórios (por exemplo, na comparação de emprego com ambiente) ou sempre que seja difícil a 

escolha entre os critérios. Geralmente recorre-se a esta técnica em avaliações ex-ante sendo o seu 

ponto forte assente no facto de permitir ter em linha de conta os valores e as opiniões individuais de 

vários atores (European Comission, 2013a). Segundo Reichert (2012) a partir da década de 70, os 

investigadores internacionais dedicaram-se à investigação de métodos de avaliação multicritério com 

o objetivo de auxiliar a escolha de alternativas com múltiplos critérios de seleção. O autor destaca 

duas correntes de pensamento: a escola americana - Multicriteria Decision Making (MCDM) e a 

escola europeia - Multi-criteria Decision Analysis (MCDA). Já Roy e Vanderpooten (1996) esclarecem 

a diferença entre as duas correntes de pensamento numa diferença de atitudes. De um lado MCDM 

suportada por um modelo matemático que permite selecionar a solução óptima independentemente 

dos indivíduos envolvidos; por outro lado a MCDA suportada por modelos de decisão a partir da 

consideração das convicções envolvidas construindo-se conclusões a favor do que se acredita ser o 

mais adequado para determinado tema. A Tabela 4 apresenta algumas diferenças entre as duas 

linhas de pensamento. 
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Tabela 4 - Diferenças entre as escolas europeias e americanas (adaptado de (Dutra, 1998)) 

Escola Americana Escola Europeia 

Reconhece apenas os elementos de 

natureza objetiva 
Reconhece elementos de natureza objetiva e subjetiva 

O principal objetivo é descrever algo 

que já exista 

O principal objetivo é criar algo (com os vários atores 

envolvidos) que não exista completamente 

O decisor apenas tem que explicitar 

as suas preferências 

Ajuda o decisor dotando-o de argumentos capazes de 

fortalecer ou enfraquecer as suas convicções 

A AIA é um método através do qual se identificam os possíveis efeitos mais significativos de um 

projecto no domínio do ambiente, os quais são avaliados e posteriormente tidos em consideração 

pela autoridade competente durante o processo de tomada de decisão. É um método que examina a 

priori os impactes ambientais contribuindo assim para a realização de projetos mais adequados do 

ponto de vista ambiental. A informação ambiental produzida durante a avaliação é apresentada sob a 

forma de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). O EIA é disponibilizado às autoridades ambientais e 

ao público geral com o objectivo de os informar e de obter as suas opiniões (European Comission, 

2013b). Segundo Manuilova et al. (2009) diversos estudos têm demonstrado que o EIA complementa 

e adiciona valor ao AIA, suportando as tomadas de decisão de grandes projectos. A desvantagem da 

AIA é a sua incapacidade para lidar com os impactes ambientais ao longo do ciclo de vida do produto. 

Para European Comission (2013a) a vantagem da AIA assenta no despertar de uma maior 

consciencialização ambiental entre os diferentes agentes envolvidos e, idealmente, a tomada de 

decisão deverá reflectir essa consciência. Uma vez mais, a AIA constitui apenas mais um input no 

processo de tomada de decisão, tornando-o mais transparente e completo, não sendo um 

instrumento de decisão em si e, consequentemente, não garantindo resultados sustentáveis do ponto 

de vista ambiental. De acordo com Yanhua et al. (2011) a AIA é o método que avalia os diversos 

impactes (positivos ou negativos) que determinado projeto tem no ambiente e nos aspetos 

socioeconómicos. Os mesmos autores reconhecem a AIA enquanto ferramenta auxiliar do 

desenvolvimento sustentável e referem que nos últimos anos as investigações têm-se direcionado 

para outro conceito designado por avaliação ambiental estratégica (AAE), cuja abordagem será 

efetuada no decorrer deste subcapítulo.  

A AAE avalia os impactes ambientais das políticas, planos e programas num plano mais elevado da 

hierarquia do processo de decisão (conforme visível na Figura 13). Consiste num processo de 

avaliação das consequências ambientais de uma política, plano ou programa, de modo a garantir que 

estas sejam plenamente integradas e consideradas na fase inicial do processo de tomada de decisão, 

juntamente com considerações de carácter económico e social (European Comission, 2013a; 

European Comission, DG TREN, 2005). 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AAE tem por objectivo fundamental integrar as questões ambientais no processo de tomada de 

decisão estratégica, de uma forma distinta da Análise de Impacte Ambiental (AIA), que visa 

essencialmente projectos específicos (Partidário, 2012; European Comission, 2013a). A nível 

internacional, a AAE tende a ser vista como uma extensão da AIA no domínio do planeamento 

estratégico, aplicada nas fases ex-ante da definição de políticas e programas. Comparativamente 

com a AIA (de carácter tipicamente regulador, com passos claramente definidos), a AAE é por 

natureza mais aberta e consultiva (European Comission, 2013a).  

Segundo Partidário (2012) as principais diferenças entre os dois métodos reside no foco de cada um, 

por um lado temos a AIA preocupada com os impactes do desenvolvimento no meio ambiente e do 

outro temos a AAE focada em avaliar os efeitos do ambiente sobre o desenvolvimento, sendo que o 

ambiente ajuda a criar condições para o desenvolvimento confirma visível na Figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A AIE é uma abordagem que tem em linha de conta os diversos interesses dos agentes económicos, 

tendo em consideração as diferentes atividades económicas e analisando os diferentes impactos 

(diretos, indiretos e induzidos) conforme é visível na Figura 15.  
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Figura 13 - Avaliações ambientais no processo de tomada de decisão (adaptado de (OECD, 2006)) 

Figura 14 - Diferenças entre AIA e AAE (adaptado de (Partidário, 2012)) 
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Figura 15 - Diferentes impactos económicos (adaptado de (Plumstead, 2012)) 

Enquanto método quantitativo estima os impactos que determinado projeto ou programa traz para a 

economia e os seus resultados determinam na maioria das situações a tomada de decisão pública 

(European Comission, 2013a). Os impactos económicos podem ser vistos através dos seguintes 

termos (WEISBROD & WEISBROD, 1997; Plumstead, 2012): 

 Outputs de negócios (p.ex volume de vendas); 

 PÎB; 

 Emprego; 

 Salários; 

 Impostos. 

Qualquer indicador destes assume-se enquanto forma de medir a melhoria do bem-estar social que 

geralmente é o principal objetivo do desenvolvimento económico. Segundo Weisbrod e Weisbrod 

(1997) na AIE é fundamental selecionar adequadamente a área geográfica de estudo, já que, fruto 

dessa seleção certos efeitos económicos podem diferenciar na sua abrangência (interna ou externa) 

e nos seus balanços financeiros (ganhos ou perdas). Já Crompton (1995) esclarece a diferença entre 

a AIE e ACB, referindo que a primeira estuda o efeito económico de determinado investimento 

medindo os benefícios que revertem em prol da sociedade e ao invés, a segunda é desenhada de 

forma a identificar a proposta de investimento alternativa mais racional e compara os benefícios 

líquidos. 

Surgido na década de 70, o painel de peritos consiste num grupo de trabalho composto por 

especialistas independentes reconhecidos nas áreas abrangidas pelo programa avaliado. Baseia-se 

na obtenção de um consenso entre as várias opiniões e constitui um meio para chegar a um juízo de 

valor sobre o programa em causa e os seus efeitos. A credibilidade da avaliação resulta da 

diversidade de teorias de pensamento representadas pelos especialistas. O principal objetivo é retirar 

conclusões relevantes e de qualidade dos programas sujeitos a avaliação. Problemas complexos e 

mal estruturadas são do âmbito deste método de avaliação, sendo que também é utilizado sempre 

que a avaliação justifique a mobilização de poucos recursos. Os pontos fortes deste método 

resumem-se à sua flexibilidade, credibilidade, economicamente vantajoso e rapidez e enquanto 
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características menos positivas tem-se o risco de enviesamento da discussão e o possível 

menosprezo dos pontos de vista minoritários (European Comission, 2013a).  

Já o método de delphi consiste num processo estruturado para recolha de conhecimento de um 

grupo de especialistas por via de questionários, sendo sobretudo utilizado para formar uma opinião 

de grupo (Párraga et al., 2014). É utilizado no estabelecimento de hipóteses, desenvolvimento de 

cenários e respetivos efeitos socioeconómicos. Diversos autores recomendam a sua utilização no 

caso das perguntas a colocar serem simples e na estimação quantitativa de potenciais impactos, 

sendo especificamente útil quando contempla a análise a uma vasta área territorial. Segundo 

European Comission (2013a) a técnica representa um último recurso na ausência de outras técnicas 

mais adequadas. Dos principais problemas revistos destacam-se: baixa consistência e fiabilidade das 

opiniões dos especialistas, em consequência do problema anterior as previsões são pouco 

consistentes e a dificuldade em avaliar o grau de conhecimento possuído pelos especialistas. Já no 

que toca ao explorar de questões específicas os autores sugerem este tipo de avaliação assim como 

a sua utilização enquanto input útil em cenários complexos. 

A análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats – forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças) é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão e é utilizada enquanto 

componente de avaliação ex-ante de programas. O principal objetivo é incorporar as reflexões sobre 

determinado programa socioeconómico aplicado a um território específico, reduzindo as incertezas e 

definindo uma estratégia (Helms & Nixon, 2010). Enquanto ferramenta de avaliação permite criar uma 

imagem das relações entre o programa implementado e o seu ambiente externo. A sua principal 

vantagem é o desenho de uma estratégia eficaz no entanto, fruto da sua simplicidade é muitas vezes 

criticada. O envolvimento de diferentes parceiros nesta ferramenta é uma forma de melhorar a sua 

credibilidade e utilidade. Por último, e em virtude de exigir um consenso para a sua aplicação pode 

desprezar pontos de vista minoritários (European Comission, 2013a).  



31 
 

3 O caso de estudo: A distribuição de bebidas na Baixa de 

Lisboa 

Neste capítulo da dissertação, irá ser definido o problema em estudo e o respectivo caso prático. Na 

delineação do caso de estudo convém frisar a importância do papel da empresa UNICER enquanto 

distribuidora de bebidas na área de intervenção e a empresa TIS na qualidade de consultora na área 

dos transportes com um projeto referência realizado para a mesma área de intervenção.  

Que alternativa de intervenção melhor defende os interesses do agente privado melhorando a 

organização da distribuição de bebidas é o principal desafio. Ao nível das políticas europeias o 

problema encontra-se bem delineado, o petróleo tornar-se-á cada vez mais um bem escasso e existe 

uma grande necessidade de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, adicionalmente tem-

se o problema do congestionamento de infraestruturas rodoviárias (European Comission, 2011b). A 

Comissão Europeia tem realizado um esforço contínuo de forma a promover a independência do 

petróleo, apostando na criação de infraestruturas modernas assistidas por ferramentas de gestão 

inteligentes. 

Num relatório recente da Comissão Europeia, constata-se que 40% das cidades europeias (com mais 

de 100.000 habitantes) não tem prestado a devida atenção a esta temática, ao mesmo tempo que 

60% reconhecem a sua importância. Além disso, a generalidade das cidades europeias têm 

problemas no seu sistema de transporte por ser pouco eficiente e competitivo; essa avaliação foi 

obtida através de indicadores para os diversos custos externos: congestionamento, acidentes, 

poluição sonora e do ar, alterações climatéricas entre outros e cuja revisão de literatura foi realizada 

no capítulo anterior (COWI; ECORYS; CENIT, 2013) (ver Figura 16).  

 

Figura 16 - Problemas City Logistics (BESTUFS, 2006) 

Segundo BESTUFS (2006), apesar dos diversos esforços realizados pelos agentes públicos através 

da criação de nova legislação, conceitos e medidas com o objetivo de regular o transporte de 

mercadorias em zonas urbanas, alguns dos agentes privados continuam a ignorar esse conjunto de 

restrições à circulação contribuindo para o agravar do fenómeno.  

A fase final de distribuição de mercadorias é considerada a operação de transporte mais dispendiosa 

de qualquer cadeia de abastecimento (Oliveira et al., 2014). Inúmeros factores podem ser associados 

a este elevado nível de custos: elevada percentagem de entregas não concretizadas, subutilização da 

capacidade total dos veículos de transporte e impactes relacionados com o congestionamento dos 

centros urbanos. As relações de causa-efeito no transporte de mercadorias são várias e de elevada 
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complexidade. Um dos problemas existentes é em grande parte causado pelas características dos 

veículos utilizados no processo de distribuição, de grandes dimensões e baixa eficiência, contribuindo 

para o agravar da situação (TURBLOG, 2010). A relevância da logística urbana cresce na busca de 

soluções sustentáveis que auxiliem na resolução da problemática descrita.  

Tipicamente as áreas de intervenção têm elevadas restrições ao trânsito automóvel, desde janelas 

horárias, restrições de acessos a alguns tipos de veículos, zonas pedonais com elevados fluxos de 

peões, zonas de emissões reduzidas, congestionamento e problemas associados ao estacionamento 

entre outros, contribuindo desta forma para um processo de distribuição e abastecimento de difícil 

gestão. Às autoridades centrais e locais cabe-lhes o papel de desenhar as políticas públicas capazes 

de dotar as áreas urbanas, com elevado interesse por parte dos privados, com as acessibilidades 

necessárias ao seu correto funcionamento, protegendo quer os interesses da cidade e sua 

população, quer os interesses económicos e relacionados com a eficiência do processo de 

distribuição e abastecimento.  

Como referido no segundo parágrafo deste capítulo, o caso de estudo focar-se-á na análise do tipo 

de alternativa que melhorará a distribuição de bebidas em meio urbano. Lisboa e mais 

especificamente o seu centro histórico (Baixa de Lisboa) preenchem os requisitos enquanto meio 

urbano e a UNICER enquanto agente económico que pretende distribuir as suas mercadorias. 

A cidade de Lisboa enquanto região metropolitana tem uma população de 2,8 milhões de habitantes; 

na qualidade de centro urbano alberga 547 mil habitantes que diariamente atinge valores na ordem 

dos 925 mil habitantes fruto dos movimentos pendulares que ocorrem por razões laborais ou 

académicas (Câmara Municipal de Lisboa, 2014b). Na Tabela 5 tem-se um resumo das principais 

informações relativas à cidade de Lisboa. 

Tabela 5 - Dados relativos à cidade de Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa, 2014b) 

Cidade 
População 
(hab) 

Superfície 
(km

2
) 

Densidade populacional da 
cidade (hab/km

2
) 

Peso no PIB 
nacional (%) 

Lisboa 547733 85 6451,5 37 

A área de estudo está representada na Figura 17 e corresponde à área delimitada a amarelo. 

Corresponde à zona da Baixa de Lisboa, situada entre as zonas do Terreiro do Paço, Rossio e Praça 

da Figueira. Esta zona foi escolhida porque foi alvo de caracterização e análise recente no que diz 

respeito aos fluxos de tráfego de veículos de mercadorias e ao processo de abastecimento e 

distribuição no âmbito do seguinte projeto (TIS, 2013), representa ainda diversas realidades logísticas 

(heterogeneidade) e é uma das zonas de abastecimento com maior dificuldade para a UNICER. 
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Figura 17 - Área em estudo (TIS, 2013) 

De acordo com o estudo realizado no âmbito dos projetos (TURBLOG, 2011b; Câmara Municipal de 

Lisboa, 2005; Almeida et al., 2012; TIS, 2013), os principais problemas e obstáculos identificados 

para a área de intervenção são: 

 Zona histórica e turística da cidade originando grandes fluxos de pessoas; 

 Inadequada disponibilidade de infraestruturas logísticas de apoio; 

 Alta concentração de comércio e serviços que se traduz num elevado número de entregas; 

 Algumas restrições à mobilidade (ZER mencionada no subcapítulo 2.3); 

 Oferta insuficiente de espaços dedicados às operações de carga e descarga; 

 Espaços de carga e descarga ocupados indevidamente; 

 Elevado congestionamento, ruído e poluição nas principais vias; 

 Existência de janelas horárias reduzidas impede que a distribuição seja realizada por um 

único veículo; 

 Apesar de aprovado o regulamento de cargas e descargas não é aplicado na sua totalidade. 

Uma das conclusões destes estudos e do estado de arte prende-se com a inexistência de soluções 

universais para todos os problemas, necessidades e dificuldades com que os agentes se confrontam 

diariamente, as quais também variam consoante o tipo de cidade, produto e distribuição. 

Para auxiliar na resolução do problema será tido em conta o conceito de perfil logístico, cujo principal 

objetivo é exatamente avaliar as soluções que melhor se adequam a cada problema/agente 
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(TURBLOG, 2011a). O termo perfil logístico é baseado num conjunto de carências comuns e 

identificáveis numa área da cidade assente em três pontos:  

 Características da cidade (ex: restrições, densidade comercial e acessibilidade); 

 Necessidades dos agentes (ex: requisitos consoante o tipo de entrega); 

 Características do produto e serviço transacionado (ex: tamanho, perecibilidade e fragilidade); 

O perfil logístico é depois definido consoante a interação entre estes três grupos (ver Figura 18).

 

Figura 18 - Conceito de perfil logístico (TURBLOG, 2011a) 

Sucintamente, um perfil logístico consiste num grupo homogéneo com necessidades logísticas 

semelhantes. A identificação do perfil logístico permite identificar exemplos de intervenções que 

podem ser transferidas e replicadas noutras cidades/contextos com semelhante perfil. Para a 

identificação do perfil logístico correto é necessário, numa primeira fase, identificar as características 

que o definem e de seguida estabelecer uma métrica que o quantifique ou qualifique (consultar Anexo 

4 - Métricas classificadoras dos perfis logísticos). O autor TURBLOG (2011a) estabelece os seguintes 

perfis logísticos: 

 Perfil A (grupo de lojas especializadas num determinado serviço/produto); 

 Perfil B (hotéis, restaurantes e mercearias); 

 Perfil C (centro de negócios); 

 Perfil D (grandes zonas comerciais); 

 Perfil E (zonas de habitação com comércio local); 

De seguida, apresenta-se uma tabela com a caracterização genérica dos cinco perfis logísticos acima 

mencionados, indicando as métricas definidas para esta caracterização.

3. 
Necessidades 
dos agentes 

1. 
Características 

da cidade 

Perfil 
Logístico 

2. 
Características 
do produto e 

serviço 
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Tabela 6 - Caraterização genérica dos perfis logísticos (adaptado de (TURBLOG, 2011a)) 

 
Perfil A Perfil B Perfil C Perfil D Perfil E 

1. Características da cidade 

Densidade 
comercial 

Elevada 
Baixa/Média/E
levada 

Elevada Elevada Baixa/Média 

Homogeneidade Elevada 
Baixa/Média/E
levada 

Baixa Baixa Baixa/Média 

Acessibilidade 
logística 

Razoável/Boa 
Má/Razoável/
Boa 

Razoável/Boa Boa Razoável/Boa 

Restrições 
aplicadas 

Sim/Não Sim/Não Sim Não Sim 

2. Características do produto 

Facilidade de 
manuseamento 

Fácil/Razoável/Difícil 
Fácil/Razoável
/Difícil 

Fácil Fácil/Razoável/Difícil Fácil/Razoável/Difícil 

Condições 
especiais 

Sim/Não Sim Não necessita 
Pode necessitar de 
necessidades especiais 

Pode necessitar de 
necessidades especiais 

3. Necessidades dos agentes/Perfis de entrega 

Urgência 
Irrelevante/Relevante/Ur
gente 

Urgente Relevante/Urgente Relevante Irrelevante/Relevante/Urgente 

Frequência Baixa/Média/Alta Alta Alta Média/Alta Baixa/Média 

Quantidades Poucas/Algumas/Muitas Algumas Algumas/Muitas Muitas Poucas/Algumas/Muitas 

Entregas planeadas 
Rotas definidas/Sem 
rotas definidas 

Rotas 
definidas 

Rotas definidas/Sem 
rotas definidas 

Rotas definidas Sem rotas definidas 
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Tendo em conta a problemática debatida e revista até aqui, esta dissertação visa estudar e analisar o 

processo de abastecimento e distribuição de bebidas realizado pela UNICER na Baixa de Lisboa. 

Para além de entrevistas e trabalhos de campo a serem realizados, dados relevantes serão 

fornecidos pela UNICER e TIS. A distribuição de bebidas, de acordo com a sua especificidade 

enquadra-se no perfil B. A classificação dos grupos de atividades económicas abrangidos pela 

distribuição de bebidas e passíveis de análise no caso de estudo são os seguintes (Tabela 7). 

Tabela 7 - Classificação das atividades económicas (adaptado de (TIS, 2013)) 

Grupo de atividades 
económicas 

Atividades 
económicas 

Comércio Alimentar Mercearias 

Restauração 

Restaurantes 

Cafés 

Bares 

Destaca-se a ausência dos supermercados nas atividades económicas de comércio alimentar fruto da 

distribuição centralizada que as cadeias de retalho executam, fruto disso e dada a especificidade de 

cada atividade económica inicialmente pensou-se na possibilidade de definição de um perfil logístico 

particular e de acordo com a metodologia seguida no projeto da (TIS, 2013) no entanto, com o 

desenvolvimento do trabalho o autor da dissertação considerou não existir essa necessidade na 

presente dissertação. Sucintamente, o perfil logístico de distribuição de bebidas na baixa de Lisboa 

implica uma elevada frequência de entregas, requerendo algum cuidado no seu manuseamento (fruto 

do peso e fragilidade do artigo) e resulta ainda numa operação de cargas e descargas lenta quando 

comparada com outros produtos. Tendo em conta que os veículos utilizados no processo de 

distribuição são de médias dimensões (conforme Anexo 5 - Classificação dos veículos de transporte 

de mercadorias e Figura 19) persiste um conflito numa zona com ruas estreitas, elevado número de 

peões e várias restrições à circulação automóvel.  

 

Figura 19 - Exemplo de veículo utilizado (TIS, 2013) 

Fruto do perfil logístico acima descrito torna-se evidente que existe um problema que coloca em 

causa a mobilidade de uma cidade como Lisboa, sendo por isso alvo de estudo no âmbito desta 

dissertação de mestrado.  
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4 Proposta de modelo metodológico de apoio à decisão 

Tendo em conta as características desta dissertação, onde foi desenvolvido um modelo de avaliação 

composto por múltiplos critérios, houve necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre os 

diversos métodos de análise multicritério, com relevância para a metodologia MACBETH visto ser a 

eleita para avaliar as alternativas de intervenção na distribuição de bebidas na Baixa de Lisboa. No 

seguimento deste capítulo será explicada a metodologia de avaliação conforme previsto no 

subcapítulo 1.3) da presente dissertação. 

 

4.1 Apoio à decisão 

No processo de apoio à decisão, Belton e Stewart (2002) referem que existem diversos atores 

centrais, desde os decisores, stakeholders e os facilitadores ou analistas. O facilitador é caraterizado 

enquanto elemento fundamental do processo de apoio à decisão visto ser independente, reconhecido 

enquanto ator gestor do grupo envolvido, perito na modelação deste tipo de processo e auxílio dos 

decisores de modo a atingirem uma decisão satisfatória. Já Goodwin e Wright (2004) sustentam que 

a análise de decisão refere-se ao processo de separar os diferentes constituintes do problema em 

problemas mais pequenos, permitindo a integração dos diversos stakeholders no processo de tomada 

de decisão e desenvolvimento de uma perceção partilhada do problema. Os autores salientam que a 

análise de decisão não resolverá o problema nem é sua intenção realizá-lo, o seu propósito é ajudar 

a conhecer melhor o problema e promover a criatividade de modo a auxiliar os decisores a tomar 

melhores decisões. A análise acima referida dirá ao decisor o que deve ele fazer tendo em conta os 

juízos realizados. 

 

4.2 Métodos de avaliação multicritério 

Os métodos MCDA (Multi-criteria Decision Analysis) são utilizados enquanto suporte de decisões 

complexas com interesses conflituantes a nível económico, ambiental, social e técnico. No entanto, a 

construção de uma função agregadora das preferências dos diversos stakeholders é um problema 

transversal a todos os métodos MCDA, a título de exemplo e conforme enfatizado por De Montis et al. 

(2000) através do Teorema da Impossibilidade de Arrow (Arrow, 1963) em que afirma não ser 

possível agregar as preferências individuais numa decisão coletiva em métodos que utilizem escalas 

meramente ordinais. A importância dos métodos de avaliação multicritério é enfatizada por Belton e 

Stewart (2002) através dos seguintes tópicos: 

 Auxílio no processo de tomada de decisão com critérios múltiplos e por vezes conflituantes; 

 Ajuda na estruturação do problema; 

 O método fornece uma linguagem própria e objetiva; 

 O processo proporciona um percurso justificável e explanatório para a tomada de decisão; 

 As abordagens metodológicas são conceptualmente simples e transparentes; 

 O principal objetivo é ajudar os decisores a entender o problema, sintetizar e identificar a 

informação relevante recorrendo aos seus julgamentos e aos de outros intervenientes. 
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Os métodos multicritério podem ser divididos em discretos, quando se trata de um número finito de 

alternativas, ou contínuos quando tal número pode ser pensado como infinitamente grande. Já Cinelli 

et al. (2014) classificam os MCDA em três famílias diferentes: teoria da utilidade multi-atributo/teoria 

do valor multi-atributo (MAUT/MAVT), métodos de prevalência (outranking) e conjunto de regras de 

decisão. Em MAUT/MAVT a função de utilidade/valor sintetiza toda a informação num único 

parâmetro de utilidade agregada (em MAUT), ou de valor agregado (em MAVT), a segunda família 

envolve métodos baseados em comparações entre pares de opções de forma a verificar a seguinte 

condição “ alternativa A é no mínimo tão boa como a outra alternativa B” e por último, a terceira 

família que permite derivar um modelo de preferência através da utilização de uma classificação ou 

comparação de opções. A Figura 20 ilustra exemplos de métodos que cada uma das três famílias 

alberga.  

 

Figura 20 - Família de métodos multicritério 

A teoria da utilidade multi-atributo (MAUT) e a teoria do valor multi-atributo (MAVT), assentam no 

envolvimento direto do decisor através de questões e na escolha de uma alternativa com base num 

indicador agregador de utilidade ou valor sendo adequado para avaliações ex-ante em problemas 

com diversos critérios desde que o decisor esteja consciente dos pressupostos assumidos. 

Tipicamente a quantidade de dados necessários são elevados e podem ser quantitativos ou 

qualitativos. Os riscos do método são salvaguardados pela teoria da função de utilidade e as 

preferências do decisor são fundamentais para a construção das funções de utilidade de cada critério 

como também impactam na função de utilidade agregadora de todos os critérios e que origina a 

utilidade global da alternativa (De Montis et al., 2005). A teoria da função de utilidade assenta no 

conceito de maximização da mesma sendo um modelo compensatório, significa isto que um mau 

desempenho num determinado critério pode ser compensado por um bom desempenho noutro 

critério (De Montis et al., 2000). O elemento distintivo entre MAUT e MAVT é que a primeira incorpora 

julgamentos de valor e a atitude face ao risco do decisor para a construção de um modelo baseado 

na utilidade multi-atributo, enquanto a segunda considera o valor que o decisor atribui a cada 

Teoria da 
função de 
utilidade 

•Multi-Attribute Utility Theory/Multi-Attribute Value Theory (MAUT/MAVT) 

•Analytic Hierarchy Process (AHP) 

•SMART (Single Multi-Attribute Rating Technique) 

•MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 
Technique) 

Outranking 

•Elimination and Choice Expressing the Reality (ELECTRE) 

•Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations 
(PROMETHEE) 

Regras de 
decisão 

•Dominance based rough set approach (DRSA) 
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alternativa em cada critério e os trade-offs existentes entre as variações de desempenho possíveis 

nos diversos critérios de avaliação, embora na última se possa, e deva, verificar as consequências na 

avaliação final que decorrem das hesitações/incertezas existentes relativamente aos parâmetros do 

modelo. Já o AHP enquanto metodologia baseia-se num modelo em que os coeficientes de 

ponderação são obtidos por comparações de pares, em cada nível de uma hierarquia, entre critérios 

e diferentes opções. O método divide-se em seis passos (Saaty, 1990):  

 Estruturar o problema numa hierarquia com o objetivo, critérios e alternativas;  

 Pedir julgamentos que reflitam o conhecimento, sentimentos e emoções;  

 Representar os julgamentos com os valores apropriados;  

 Transformar os julgamentos anteriores em pesos (prioridades) dos elementos da hierarquia;  

 Obter as pontuações para cada alternativa;  

 Realizar uma análise de sensibilidade. 

Apesar de o AHP ser uma das técnicas mais utilizada padece de problemas que colocam em causa a 

sua validade científica (Dyer, 1990; Bana e Costa & Vansnick, 2008). No que ao SMART diz respeito, 

enquanto extensão do método MAVT, utiliza estimações numéricas diretas e Edwards e Barron 

(1994) asseguram que foi criado em parte devido aos juízos de valor exigidos às diferentes 

alternativas por parecerem difíceis e instáveis, considerando que quanto mais direta for a avaliação 

mais fácil será o método. O método baseia-se na atribuição de pontos a cada alternativa em cada 

critério, tendo em consideração a intensidade de preferência de uma alternativa sobre a outra em 

cada um desses critérios e os pesos dos critérios são obtidos através da comparação dos swings 

(intervalos) estabelecidos entre o pior e o melhor desempenhos definidos em cada um dos critérios. 

Já o MACBETH (abordado no subcapítulo 4.3) requer do decisor julgamento qualitativos acerca de 

diferenças de atratividade entre alternativas em cada critério para propor uma escala de valor 

compatível com esses julgamentos, que é obtida por programação linear, e requer julgamentos sobre 

diferenças de atratividade entre alternativas fictícias, previamente definidas com base em níveis de 

desempenho de referência (por exemplo, o pior nível e o melhor nível de desempenho) para, uma vez 

mais, através de programação linear sugerir uma escala de pesos para os critérios de avaliação 

(Bana e Costa & Vansnick, 1999). 

Quando abordada a família outranking, os métodos ELECTRE comparam diretamente pares de 

alternativas através dos pesos atribuídos a cada critério. Para certificar a confiança de uma escolha 

sobre outra são utilizadas duas medidas, uma primeira de concordância indicando o quanto superior 

é a preferência e uma segunda de discordância indicando qual o critério no qual a melhor escolha 

não é preferível (Ehrgott et al., 2010). Os métodos PROMÉTHÉE são referenciados em Keyser e 

Peeters (1996) tendo em conta as seguintes considerações: 

 O decisor expressa as suas preferências entre duas alternativas em todos os critérios; 

 O decisor tem em conta todos os critérios e está ciente das ponderações de cada um; 

 O decisor é consciente das influências sobre a decisão final que uma ou mais alternativas são 

adicionadas/excluídas do processo de decisão; 

Já Yu et al. (2013) dividem a implementação deste método em quatro etapas: 
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 Definição da função de preferência, demonstrando a preferência do decisor entre duas 

alternativas para um determinado critério; 

 Cálculo do índice de preferência, utilizado quantitativamente para comparar alternativas aos 

pares; 

 Construção do gráfico outranking; 

 Ordenar as alternativas de acordo com o gráfico outranking obtido. 

A ideia principal do PROMETEHÉE é comparar as alternativas aos pares e de critério em critério para 

em seguida realizá-lo de forma mais abrangente.  

No que toca à família acima mencionada por regras de decisão Cinelli et al. (2014) definem DRSA 

enquanto uma técnica nova que permite classificar, escolher e ordenar os problemas. O decisor é 

envolvido no processo de apoio à decisão e é pedido que compare uma alternativa com outra e que 

decida qual delas tem melhor desempenho, sem necessidade de especificar pesos como nos 

métodos anteriores. Importa ainda frisar aquilo que Keyser e Peeters (1996) afirmam em relação aos 

diferentes métodos multicritério, quanto mais utilizado o método for, maior será o crédito concedido e 

menores as dúvidas geradas. Não obstante, todos os métodos têm as suas restrições que devem ser 

tidas em conta aquando da sua utilização. No que diz respeito à adoção de uma análise multicritério, 

como a que foi realizada nesta dissertação, para avaliar as opções disponíveis é fundamental ter em 

contas as duas premissas infra enquanto pilares de boas práticas no auxílio às tomadas de decisão 

(Bana e Costa et al., 2004): 

 A premissa de que os elementos objetivos e subjetivos estão interligados e são inseparáveis; 

 A premissa do construtivismo e da aprendizagem, visto a problemática de decisão ser 

complexa. 

Adicionalmente, a dificuldade em monetizar os diferentes impactes e a natureza qualitativa do tema 

fazem optar pela análise multicritério ao invés da análise custo-benefício (ACB) que geralmente é o 

método mais utilizado a nível europeu para avaliação de alternativas. Segundo Sanchez-Lopez et al. 

(2012) nas últimas décadas o debate tem-se acentuado em torno da escolha da ACB e tem crescido 

o número de críticas em torno da necessidade de reduzir cada decisão a uma lógica monetária. Mais, 

tendo em conta que o tema em debate tem diversos critérios para a avaliação do desempenho, a 

principal dificuldade seria a definição dos pesos relativos de cada critério que subsequentemente 

auxiliariam no cálculo do valor global de cada intervenção. Uma vez mais Sanchez-Lopez et al. 

(2012) realçam que alguns processos para cálculos dos pesos relativos quebram as necessárias 

condições teóricas presentes no modelo aditivo de valor. O modelo de valor aditivo segundo Bana e 

Costa et al. (2014) foi fundado na MAUT/MAVT e permite determinar o valor total de cada uma das 

alternativas consideradas no processo de decisão (Keeney & Von Winterfeldt, 2007). Este tipo de 

modelo baseia-se em funções de utilidade ou funções de valor e a divergência entre as duas funções 

surge num único ponto fundamental: os modelos de utilidade têm em consideração as incertezas 

associadas às consequências das decisões ao invés, os modelos de valor não têm essa premissa em 

consideração. Sucintamente a Tabela 8 aborda os diferentes métodos multicritério revistos.  
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Tabela 8 - Quadro-resumo dos diversos métodos multicritério (adaptado de (Bana e Costa et al., 2013; Boudreau-Trudel & Zaras, 2012; CYPADAPT, 2013; 

PROMITHEAS – 4, 2011; Bana e Costa & Vansnick, 2008)) 

Métodos Áreas de aplicação Vantagens Desvantagens 

MAUT/MAVT 
Avaliação de impacte ambiental, energias 

renováveis e planeamento energético; 

Cria um maior conhecimento e 

entendimento para os decisores do 

problema, objetivos, pesos, performances e 

análise de sensibilidade; 

Simplicidade e transparência; 

Os critérios do problema são todos expressos na mesma 

unidade, através de funções de valor, implicando que um mau 

desempenho possa ser compensado noutro; 

A passagem dos critérios para escalas numéricas pode 

tornar-se complexa e complicada, principalmente se o número 

de critérios for elevado; 

AHP 
Planeamento ambiental, gestão de energia, 

agricultura, ciências socias e marketing; 

Simplicidade na realização dos 

julgamentos de valor; 

Comparações de pares de alternativas aumentam a incerteza; 

Elevada confiabilidade nas preferências dos decisores;  

O principal problema é a arbitrariedade com que a ordenação 

das alternativas é realizada; 

SMART 
Avaliação de impacte ambiental na sua 

maioria; 

Útil para decisões de menor complexidade; 

Lida com dados qualitativos e quantitativos; 
Não é o método mais adequado para problemas complexos; 

ELECTRE 

Avaliação de impacte ambiental, 

planeamento energético, energias 

renováveis, sistemas de energia e gestão de 

resíduos; 

Mais confiável que outros métodos já que 

não é sensível às crenças dos decisores; 

Lida com juízos qualitativos; 

Não identifica a melhor alternativa mas sim a mais forte; 

Requer uma grande variedade de dados; 

Trabalha unicamente com escalas ordinais; 

A ponderação dos critérios não é rigorosa; 

PROMETHEE 

Gestão ambiental, análise de investimentos, 

gestão de recursos hídricos, gestão de 

energia, agricultura, desporto, saúde, design 

e educação; 

Fornece uma pontuação total das 

diferentes alternativas com fluxos positivos 

e negativos; 

Permite realizar análise de sensibilidade e 

determinar os maiores desvios admissíveis; 

Não fornece um método específico para cálculo dos pesos de 

cada critério, o que no caso do número de critérios ser 

elevado dificulta a tarefa do decisor na definição do problema 

e avaliação dos resultados; 

Trabalha unicamente com escalas ordinais; 

DRSA 
Suporte à decisão em medicina, avaliação 

de risco, ambiente e finanças; 

Número reduzido de atributos sem 

conhecimento explícito do seu impacto na 

decisão, facilitando o processo; 

 

A fase de processamento da informação pode ser 

inconsistente e contraditória, o modelo deve considerá-los na 

definição das suas regras de decisão; 
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4.3 Metodologia MACBETH 

O MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) enquanto 

metodologia questiona diferenças de valor entre pares de alternativas, medindo a atratividade de uma 

alternativa nos diversos critérios de avaliação. As suas fundações teóricas têm sido aplicadas aos 

mais diversos contextos. A técnica baseada no modelo aditivo de valor compara os diferentes 

critérios de avaliação dois-a-dois tendo por base os intervalos definidos entre dois níveis de 

desempenho referência em cada um deles (por exemplo, os níveis pior e melhor, ou os níveis neutro 

e bom) através de juízos qualitativos de diferenças de atratividade. Enquanto abordagem multicritério 

interativa constrói um modelo quantitativo de avaliação com base em juízos qualitativos, provando ser 

eficaz a evitar os erros “comuns” de pontuação e ponderação em vários casos reais relatados na 

literatura atual. No final este método sociotécnico elaborará recomendações para priorizar e 

selecionar as opções individuais ou de um grupo enquanto componente social do modelo. Na 

componente técnica, o método de avaliação permitirá uma avaliação de cada alternativa em cada 

critério, para posteriormente ser agregada numa avaliação global, utilizando um modelo 

compensatório de agregação aditiva e permitindo um melhor entendimento do problema uma vez que 

é dividido em partes para posteriormente ser integrado de uma forma construtiva (Bana e Costa & 

Vansnick, 1999; Bana e Costa et al., 2008b; Bana e Costa et al., 2014).  

Esta metodologia utiliza um software designado por M-MACBETH (Bana e Costa & Vansnick, 1999), 

que utiliza programação matemática para obter escalas de valor e ponderação com base em 

julgamentos qualitativos do decisor determinando no final do processo os respetivos coeficientes de 

ponderação para cada critério de avaliação (Bana e Costa & Beinat, 2010). 

Considera-se a metodologia MACBETH adequada enquanto abordagem multicritério para avaliação 

de alternativas dado o seu passado de aplicação em diversas áreas, incluindo a sua utilização no 

setor dos transportes urbanos e logística (setores referência para esta dissertação). Na Tabela 9 são 

apresentados diversos estudos com recurso à metodologia MACBETH. 

Tabela 9 - Listagem de estudos com aplicação da metodologia MACBETH (adaptado de (Bana e 

Costa et al., 2003; Bana e Costa et al., 2013; Cerdeira, 2013)) 

Setor de 

atuação 
Estudos 

Transporte 

urbano 

(Bana e Costa & Nunes da Silva, 1994), (Bana e Costa et al., 1995), (Bana e Costa 

et al., 1998), (Bana e Costa, 1999), (Sanchez et al., 2007), (Mateus et al., 2008), 

(Ensslin et al., 2011), (Grzebieluckas et al., 2011), (Amaral et al., 2012) 

Logística 
(Berrah & Clivillé, 2007 e 2008), (Zamcopé et al., 2010), (Junior et al., 2011), 

(Dhouib, 2013 e 2014) 

A escolha desta metodologia deve-se à sua abordagem humanista e interativa do problema sem a 

perda do rigor e consistência necessários e ao facto de a sua utilização ser transversal a inúmeras 

outras temáticas (desde resolução de problemas, priorização e seleção de investimentos, estratégias 

e políticas e alocação de recursos) (Bana e Costa & Beinat, 2010). É uma abordagem tanto para 

estruturar um modelo multicritério como para avaliá-lo e testá-lo e é precisamente a possibilidade de 
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utilizar julgamentos não numéricos a característica que mais distingue o MACBETH (Bana e Costa et 

al., 2003).  

Segundo (Bana e Costa et al., 2005) a metodologia MACBETH testa a consistência dos julgamentos 

tomados pelo decisor, através das seguintes condições e respetivas equações:  

 Uma alternativa mais atrativa que outra tem uma pontuação superior; 

 Alternativas que são igualmente atrativas têm a mesma classificação; 

 Se a diferença de atratividade entre duas alternativas é maior que a diferença entre outras 

duas alternativas, então a diferença de classificação entre as primeiras alternativas tem de 

ser superior à diferença entre as duas outras alternativas. 

A nível matemático tem-se que sendo x, y, w e z níveis de um descritor e ν a pontuação obtida na 

função de valor (Bana e Costa et al., 2003): 

 ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋: [𝑥 é 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑦 ↔ 𝑣(𝑥) > 𝑣(𝑦)] 

 ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋: [𝑥 é 𝑡ã𝑜 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑦 ↔ 𝑣(𝑥) = 𝑣(𝑦)] 

 ∀(𝑥, 𝑦), (𝑤, 𝑧) ∈

𝑣,  se a diferença de atratividade entre os níveis x e y for superior à dos níveis w e z, tem-se 

 que 𝑣(𝑥) − 𝑣(𝑦) >  𝑣(𝑤) - 𝑣(𝑧). 

Os autores Bana e Costa e Beinat (2010) referem ainda que a construção do modelo baseia-se num 

processo recursivo, entre avanços e recuos, e em paralelo com a criação de uma linguagem de 

comunicação comum entre os intervenientes. É a fase que requer mais atenção, pois no contexto 

estão envolvidos, normalmente, interesses conflituantes, múltiplos decisores, valores e opiniões 

diferentes. Concluindo, para Bana e Costa et al. (2013) os aspetos mais valorizados por participantes 

em processos MACBETH são: 

 Utilização de julgamentos qualitativos permitindo modelar situações de divergência; 

 Interatividade na validação de escalas quantitativas compatíveis com julgamentos 

qualitativos; 

 Verificação da consistência dos julgamentos; 

 Promoção da convergência de ideias e compromissos. 

 

4.4 Etapas do modelo metodológico 

Considerando que a problemática alvo definida nesta dissertação envolve a avaliação de alternativas 

com base em diversos critérios de apreciação e que se pretende obter um modelo de apoio à 

decisão, pode-se afirmar que o modelo aditivo de valor é aquele que melhor se adequa às 

especificidades do problema conforme será revisto no seguimento deste subcapítulo. Segundo Bana 

e Costa et al. (2008b) são identificadas três fases para a construção de um modelo multicritério: 

 Estruturação; 

 Construção; 

 Aplicação. 

Estruturação 
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A fase da estruturação de um modelo multicritério pode seguir duas estratégias: uma estratégia 

focada nas alternativas (alternative-focused thinking) ou uma estratégia focada nos valores (value-

focused thinking). A primeira consiste em identificar o problema e suas alternativas para de seguida 

discutir os valores associados a essas alternativas, no entanto, esta estratégia provoca uma colagem 

na discussão às alternativas estudadas e é a estratégia mais utilizada. A outra estratégia (value-

focused thinking), é mais criativa procurando analisar o que acrescenta valor ao objetivo principal e só 

depois, avalia as alternativas (Keeney, 1996). Na presente dissertação, tendo em conta que o 

problema apesar de relevante e atual, não é original e uma vez que as alternativas de intervenção 

foram revistas (no subcapítulo 2.6) e o modelo de avaliação pretende avaliar diferentes alternativas 

de intervenção, a estratégia adotada foi focada nos valores (value-focused thinking) de modo a 

eventualmente identificar outros aspetos relevantes que não foram considerados nas alternativas 

analisadas.  

A estruturação de um modelo multicritério é a etapa mais importante no processo de apoio à decisão, 

é nesta fase que ocorre a definição do problema e do principal objetivo do processo de avaliação, 

seus atores e identificação dos pontos de vista fundamentais (PVF) enquanto fatores chave do 

processo de avaliação, auxiliando na construção de um modelo coerente e compatível com a situação 

real, tipicamente designado por “árvore de valor” (Bana e Costa et al., 1999). Na Figura 21 apresenta-

se um exemplo de uma árvore de valor construída no software M-MACBETH com os diferentes PVF 

inerentes à decisão. 

 

Figura 21 - Exemplo da estruturação do problema em árvore de valor (Bana e Costa et al., 2004) 
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De salientar, que um PVF é utilizado como sinónimo de critério de avaliação nesta dissertação sendo 

necessário garantir que o conjunto de PVF é consensual, exaustivo, não redundante e o mais conciso 

possível (Bana e Costa & Beinat, 2010; Keeney, 2007). Segundo Bana e Costa et al. (1999) um ponto 

de vista é qualquer aspeto inserido no contexto de decisão que no mínimo é considerado relevante 

para um ator tornando-se importante para a avaliação. O processo de estruturação pode ser 

representado segundo a Figura 22. 

 

Figura 22 - Processo cíclico de estruturação (Bana e Costa et al., 1999) 

Desta forma, para identificar os critérios, podem ser utilizados mapas cognitivos enquanto 

ferramentas de apoio à decisão (Bryson et al., 2004). O mapeamento cognitivo ajuda os atores a 

identificar e estruturar os pontos de vista, já os descritores fazem uma descrição (qualitativa ou 

quantitativa) dos valores plausíveis para os decisores operacionalizando os PVF e descrevem 

objetivamente cada nível, facilitando a sua compreensão. Um descritor de desempenho é um 

conjunto de níveis plausíveis de impacto associado a cada critério sendo importante definir níveis de 

referência que permitam classifica-los (ex. 100 para um nível de performance “Bom” e 0 para um nível 

“Neutro”) e compará-los (Bana e Costa & Beinat, 2010). 

Para Bana e Costa et al. (2000) a definição de dois níveis de referência engloba vantagens 

importantes para o modelo metodológico, desde a melhoria da compreensão dos critérios à facilitação 

da comparação entre diferentes critérios através do estabelecimento de referências (com 

desempenhos “Bom” e “Neutro”), por exemplo. Podem ser criados outros níveis de referência que 

auxiliem o decisor a avaliar as alternativas em cada critério. 

Construção do modelo de avaliação 

A construção do modelo metodológico assenta no modelo aditivo de valor que permite obter uma 

pontuação global para cada alternativa. Depois de identificados os critérios e respectivos descritores 

(na fase anterior de estruturação) é necessário avaliar as diferentes opções. Para isso e de acordo 

com (Bana e Costa et al., 2008a) utiliza-se o modelo aditivo conforme descrito abaixo: 

Define-se os critérios Cj ,j=1, …, n assim como os seus descritores de desempenho Aj, j=1, …, n; 

𝑉(𝑎) =  ∑ 𝑘𝑗𝑣𝑗(𝑎)𝑛
𝑗=1  onde ∑ 𝑘𝑗 = 1 e  𝑘𝑗 > 1 e {

      𝑣𝑗(𝑎+) = 100

𝑣𝑗(𝑎0) = 0
𝑛
𝑗   

Onde: 

V(a) representa o valor global da alternativa a; 

vj(a) representa o valor parcial da alternativa a no critério j; 

Descritores 

Pontos de 
vista 

fundamentai
s 

Mapa 
cognitivo 
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kj representa o coeficiente de ponderação (peso) atribuído ao critério j; 

𝑎+ e 𝑎0são respetivamente os níveis “Bom” e “Neutro” atribuídos a cada descritor de desempenho Aj. 

Sucintamente, segundo Keeney e Von Winterfeldt (2007) um modelo aditivo de valor tem como base 

uma função de valor que permite atribuir valores aos diferentes níveis de desempenho associados a 

um determinado critério e refletindo os juízos de valor entre esses mesmos níveis na óptica do 

decisor (Bana e Costa et al., 2008a).  

Após a explicação do modelo aditivo de valor, torna-se necessário abordar a construção das funções 

de valor e coeficientes de ponderação que impactarão na metodologia adotada. Ao utilizar os juízos 

de valor do decisor em relação às diferenças de atratividade a metodologia MACBETH evita assim a 

dificuldade sentida por inúmeros decisores ao expressarem diretamente os seus juízos de forma 

numérica. A abordagem M-MACBETH utiliza a seguinte escala semântica para classificar as 

diferenças de atratividade: “nula”, “muito fraca”, “fraca”, “moderada”, “forte”, “muito forte” e “extrema” 

(Sanchez-Lopez et al., 2012). As funções de valor têm uma ampla utilidade na conversão de um 

desempenho num critério em valor nesse critério. Na revisão de literatura foram encontrados dois 

tipos de técnicas: numéricas e não-numéricas. Nas técnicas numéricas destacam-se o direct rating 

enquanto método simples que pede ao decisor que atribua diretamente valores a cada nível de 

desempenho para um determinado critério, sendo particularmente útil na construção de funções de 

valor com poucos níveis (Sinha & Labi, 2007), e a técnica da bissecção onde é necessário definir dois 

níveis de referência de desempenho, por exemplo, melhor e pior, a que são atribuídos (100 e 0 

unidades de valor respetivamente) para posteriormente pedir-se ao decisor que identifique um nível 

de desempenho que seja equidistante em valor aos acima referidos. A esse desempenho serão 

atribuídos 50 unidades de valor. O procedimento repetir-se-á, criando mais níveis de desempenho 

intermédios aos já referidos, e assim sucessivamente, até atingir o nível de precisão e qualidade 

desejados para a função de valor (Goodwin & Wright, 2004). Nas técnicas não-numéricas, a técnica 

revista e que será utilizada é a MACBETH. Na Figura 23 apresenta-se um exemplo de uma matriz de 

julgamentos para um critério com sete níveis de desempenho (L1,…,L7) com recurso ao software M-

MACBETH. 
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Figura 23 - MACBETH e matriz de julgamentos MACBETH e respectiva função de valor (Bana e 

Costa et al., 2004) 

No que diz respeito aos coeficientes de ponderação a distinção entre técnicas numéricas e não-

numéricas é semelhante. Nas técnicas numéricas temos outros procedimentos envolvidos, tais como 

Tradeoff Procedure que segundo Lourenço (2002) compara pares de alternativas fictícias 

considerando dois critérios de cada vez e assumindo que ambas as alternativas têm desempenhos 

semelhantes nos restantes critérios. As alternativas escolhidas têm desempenhos contrários nos dois 

critérios escolhidos, se no primeiro critério uma alternativa tem o melhor desempenho e a outra 

alternativa tem o pior desempenho, para o segundo critério o procedimento é o inverso. De seguida, o 

decisor indica qual a alternativa escolhida, entre as duas consideradas, a que corresponderá o critério 

com maior peso. Depois é estabelecida uma relação de indiferença entre as duas alternativas fictícias 

melhorando a pior alternativa fictícia no critério que é utilizado como referência, ou piorando a melhor 

alternativa nesse mesmo critério. Este procedimento repete-se n-1 vezes (em que n indica o número 

de critérios) e com as relações de indiferença obtidas pode enunciar-se um sistema de n equações a 

n incógnitas onde a última equação indica que a soma dos pesos dos critérios é igual a 1. Já o Swing 

Weigthing enquanto técnica numérica consiste no estabelecimento de uma ordenação dos 

coeficientes de ponderação dos diversos critérios comparando os swings (incrementos) do nível de 

referência mais reduzido para o mais elevado, de seguida atribui-se ao swing mais relevante a 

pontuação 100 e procede-se à quantificação dos restantes swings (incrementos) por comparação 

com o swing mais relevante, por último, normalizam-se os valores (swing weights) obtidos para que a 

sua soma seja igual a 1 (Belton & Stewart, 2002). Uma vez mais, o MACBETH mantém-se enquanto 

técnica não-numérica adotada na presente dissertação.  

O MACBETH para determinar os coeficientes de ponderação utiliza um método semelhante para a 

obtenção das funções de valor. Em ambos os casos, é pedido ao decisor que explicite as diferenças 

de atratividade conforme a terminologia acima referida. Nas funções de valor questionam-se as 

diferenças entre níveis de desempenho do critério, representando a mudança de um nível de 

desempenho inferior para um superior. Para o caso dos coeficientes de ponderação essa 

avaliação é feita numa primeira fase através da seguinte questão (a título de exemplo): “se pudesse 
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melhorar a alternativa A passando do nível de desempenho de referência inferior (por exemplo, 

neutro) num determinado critério para o nível de desempenho de referência superior (por 

exemplo, bom), mantendo-se os restantes critérios nos níveis de referência inferiores (por 

exemplo, neutros), que critério seria? E de seguida?”. O critério eleito será o que tem o swing 

mais relevante para o decisor. De seguida, são realizados os julgamentos de diferença de 

atratividade em que se pede ao decisor que responda a outro tipo de questão: “A diferença entre 

melhorar do nível de referência “neutro” para “bom” num critério é?” (Bana e Costa & Amora 

Silva, 2008). As respostas a este tipo de questões permitem preencher a coluna da direita da matriz 

de julgamentos de ponderação. Para preencher as demais células da matriz de ponderação pergunta-

se ao decisor questões do tipo, por exemplo, existe uma alternativa fictícia [Time] que tem um 

desempenho bom no critério “Time” e desempenhos neutros nos restantes critérios, e uma alternativa 

fictícia [Surf] com um desempenho bom no critério “Surf” e desempenhos neutros nos demais 

critérios, qual é a diferença de atratividade entre estas duas alternativas fictícias? Neste caso, e tal 

como se pode ver na célula da linha [Time] e coluna [Surf] na Figura 24, a resposta foi “strong” (forte). 

Com base nas respostas a estas questões o software M-MACBETH gera uma proposta de escala de 

pesos recorrendo à programação linear, escala esta que poderá ser ajustada pelo decisor, se 

necessário, e finalmente validada. 

 

Figura 24 - MACBETH e matriz de julgamentos para obtenção de coeficientes de ponderação (Bana e 

Costa et al., 2004) 

Aplicação 

Sucintamente, é uma fase de testes que consiste na definição das alternativas de intervenção, 

aplicação do respetivo modelo, análise da consistência e viabilidade do modelo relativamente ao 

problema alvo de avaliação e seleção da alternativa com maior valor global no processo de 

distribuição de bebidas na baixa de Lisboa. Pode-se ainda recorrer à análise de sensibilidade de 
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forma a ajudar a perceber se a escolha final é a mais correta, análise de robustez e nalguns casos à 

análise custo de investimento-valor agregado. 

A análise de sensibilidade deve ser efetuada para responder a perguntas do seguinte estilo: “Se o 

peso do critério X fosse alterado para um valor plausível a alternativa com maior valor global seria 

alterada?”. Segundo Bana e Costa et al. (2004) a análise de sensibilidade explora até que medida a 

variação dos coeficientes de ponderação dos critérios, afeta as conclusões tiradas, auxiliando a 

validar que o modelo de avaliação foi bem construído. No que à análise de robustez diz respeito, 

Bana e Costa et al. (2000) definem-na enquanto conceito de dominância aditiva segundo o qual uma 

alternativa x domina aditivamente outra alternativa y se o valor global da sua diferença for sempre 

positivo, 𝑣(𝑥) − 𝑣(𝑦) >  0, para um dado conjunto de variações admissíveis dos parâmetros do 

modelo (pesos dos critérios e pontuações das alternativas). Uma análise custo de investimento-valor 

agregado permite determinar quais as alternativas mais eficientes, isto é alternativas que oferecem 

um menor custo global de investimento para obter o mesmo ou superior valor agregado. Este tipo de 

análises acompanhadas pelo apoio do software M-MACBETH são importantes para validar os 

resultados do modelo e fortalecer a confiança dos agentes envolvidos no processo de avaliação 

(Bana e Costa et al., 1999). 

As várias etapas da proposta de modelo metodológico são apresentadas de seguida: 

 Seleção de alternativas; 

 Estruturação da árvore de valor tendo em conta o problema, objetivos e critérios; 

 Operacionalização dos diferentes critérios com a construção de descritores de desempenho; 

 Construção das funções de valor associadas a cada critério e avaliação entre diferentes 

níveis de desempenho; 

 Ponderação dos critérios; 

 Avaliação das alternativas de intervenção e respetiva classificação; 

 Análise custo de investimento-valor agregado. 

Todas estas etapas estão representadas na Figura 25 finalizando o capítulo 4, onde foram revistos 

diferentes métodos para análise multicritério com especial atenção para a metodologia MACBETH. 

Desta forma, a presente dissertação pode prosseguir para a aplicação do modelo metodológico 

proposto no seguimento do capítulo 4. 
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Figura 25 - Proposta de modelo metodológico e respetivas atividades a desenvolver (adaptado de 

(Bana e Costa et al., 2008a)) 

 

Estruturação 

Identificação de pontos de vista relevantes 

Definição dos critérios de avaliação 

Escolha de descritores de desempenho 

 

Seleção de alternativas 

Aplicação do modelo 

Cálculo dos valores globais das 

alternativas 

Custo de investimento-valor agregado 

Análise de resultados 

Construção 

Funções de Valor 

Coeficientes de ponderação 
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5 Aplicação do modelo metodológico 

5.1 Resultado esperado 

A metodologia de avaliação das alternativas definidas baseia-se na existência de um problema 

multicritério que envolve objetivos complexos. O resultado esperado decorrente da aplicação da 

metodologia de apoio à decisão MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based 

Evaluation Technique) no processo de distribuição de bebidas na baixa de Lisboa é a classificação 

das diferentes alternativas de intervenção avaliadas permitindo ordená-las na perspectiva do decisor. 

Esta classificação deverá apoiar a UNICER na tomada de decisões no que toca à organização da 

distribuição de mercadorias na baixa de Lisboa no futuro. Por razões de enquadramento e tempo não 

foi possível adotar uma abordagem multi-stakeholder com os diversos agentes envolvidos na 

problemática que é a logística urbana com especial foco na baixa de Lisboa. Essa abordagem poderá 

ser realizada no futuro no seguimento do trabalho realizado na presente dissertação. Este capítulo 

sintetiza a aplicação prática do caso em estudo e termina com o seu resultado final.  

 

5.2 Formulação do modelo de avaliação 

O modelo assenta num processo sociotécnico e para melhor compreensão do processo de avaliação 

é necessário esclarecer o papel de cada interveniente. Dois atores estiveram envolvidos na 

construção do modelo de avaliação multicritério contribuindo para a sua formulação e validação:  

 O Engº José Catarino enquanto responsável da UNICER pela distribuição de bebidas na 

baixa de Lisboa; 

 O autor desta dissertação enquanto facilitador.  

A construção do modelo com recurso ao software M-MACBETH permite sintetizar, estruturar e 

racionalizar o problema de modo a desenvolver uma recomendação final. Foram ainda definidos 

requisitos para a escolha do representante do agente económico, conforme constam na Tabela 10. 

Tabela 10 - Requisitos para participação no modelo de avaliação 

Agente económico 

Trabalhar na UNICER 

Experiência mínima de 3 anos no processo 

de distribuição e abastecimento 

Ter conhecimentos básicos relativos a 

alternativas de intervenção e seus impactes 

A formulação do modelo concluir-se-á assim que se finalizar duas importantes etapas. Numa 

primeira, a cada critério ou ponto de vista fundamental (PVF) para avaliar as alternativas de 

intervenção será necessário construir uma função de valor e tendo em conta os juízos qualitativos 

sobre diferenças de atratividade entre níveis de desempenho desse mesmo critério. Através de 

questões colocadas ao representante da UNICER e com base nas suas respostas é expectável obter 

uma função de valor para cada critério de desempenho. 

De seguida e numa segunda etapa, a determinação dos coeficientes de ponderação dos critérios de 

desempenho é de extrema relevância no modelo aditivo de valor conforme discutido no capítulo 
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anterior. O método é semelhante ao acima descrito para a construção das funções de valor, sendo 

necessário ter em consideração os níveis de referência “Bom” e “Neutro” de cada critério. De seguida, 

caberá ao decisor efetuar os juízos de valor entre as diferenças de atratividade dos ganhos de neutro 

para bom dos diferentes critérios, obtendo-se os coeficientes de ponderação propostos pelo software 

M-MACBETH e posteriormente validados pelo decisor da UNICER. 

A Tabela 11 mostra as diferentes etapas do modelo metodológico (conforme Figura 25) e respetivos 

intervenientes na execução das mesmas.  

Tabela 11 - Etapas do modelo metodológico e respetivos intervenientes 

Etapa do modelo Intervenientes Definição 

Estruturação em Árvore 

de Valor 

Facilitador; 

 

Agente 

económico; 

A estruturação do modelo em forma de árvore de 

valor deve ser formulada entre agente económico e 

facilitador; 

Operacionalização dos 

descritores de 

desempenho 

Facilitador; 

 

Agente 

económico; 

A relação entre facilitador e agente económico 

mantém-se na construção dos descritores genéricos; 

Construção das funções 

de valor 

Facilitador; 

Agente 

económico; 

O agente económico deve efetuar os juízos de valor 

necessários para classificar diferenças de 

atratividade dentro de cada critério;  

Determinação dos 

coeficientes de 

ponderação 

Facilitador; 

Agente 

económico; 

O agente económico deve uma vez mais efetuar os 

juízos de valor necessários para classificar as 

diferenças de atratividade entre os diferentes ganhos 

de neutro para bom nos critérios;  

Avaliação das 

alternativas 

Facilitador 

Agente 

económico; 

Nesta fase o facilitador com auxílio do agente 

económico introduz os desempenhos de cada 

alternativa; 

Análise custo de 

investimento-valor 

agregado 

Facilitador; 

Agente 

económico 

Nesta última etapa, o facilitador e o agente 

económico analisam o tradeoff entre o custo de 

investimento e o valor agregado de cada alternativa; 

Por último e enquanto método de suporte ao modelo foram realizadas duas reuniões presenciais 

entre facilitador e agente económico com recurso a entrevistas, nos dias 22 de Julho de 2015 e 3 de 

Setembro de 2015 nas instalações da UNICER em Santo Antão do Tojal. No parágrafo seguinte, tem-

se a título de exemplo o tipo de perguntas colocadas ao diretor de distribuição da UNICER. 

Tipo de questões 

 Quais os principais objetivos da UNICER na distribuição de bebidas? 

 Quando pensa em alternativas de intervenção para melhorar a distribuição de bebidas em 

meio urbano, quais os principais ganhos que pretende obter (o que acrescenta valor)? 

 Quais os principais problemas na organização da distribuição de bebidas na baixa de Lisboa? 
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 Que tipos de alternativas de intervenção ajudam a resolver os problemas apresentados no 

capítulo 3? 

 No critério X, como é que conseguimos medir o desempenho (m
2
, %, €, horas)? 

 No critério X, o que é para si um desempenho neutro (i.e. nem positivo nem negativo) e um 

desempenho bom (i.e. significativamente positivo)? 

 Caracterização da vossa frota automóvel (ano, tipo de combustão, nº de veículos)? 

 De que forma cada uma das alternativas apresentadas melhora a organização da distribuição 

de bebidas na baixa de Lisboa (Centro de Distribuição Urbana, Veículos Elétricos e Entregas 

Noturnas)? 

 O critério X tem mais componentes?  

 O critério X é componente de um critério mais geral? 

 Se duas alternativas de intervenção tiverem o mesmo valor global haverá mais algum aspeto 

que as possa diferenciar? 

 Qual a diferença de atratividade entre ter 97,5% e 97% neste critério? 

 Qual dos critérios tem um ganho mais relevante em passar do nível neutro para bom? E de 

seguida? 

 Qual a diferença de preferência em passar do nível neutro para bom no 1º critério? E no 2º?E 

no 3º? 

 Qual a diferença de preferência entre os 2 ganhos de neutro para bom dos critérios X e Y? 

Todas estas questões foram fundamentais para a construção do modelo de avaliação de alternativas 

de intervenção.  

 

5.3 Seleção de alternativas 

A seleção de alternativas foi realizada com o auxílio da entrevista realizada ao decisor. Conforme 

abordado no subcapítulo 2.5, as alternativas de intervenção são diversas e com inúmeros impactes, 

tendo sido fundamental efetuar uma primeira triagem das mesmas para posteriormente serem 

consideradas no modelo de avaliação. No âmbito desta dissertação realizou-se a triagem tendo em 

conta o impacte de cada alternativa de intervenção tendo sido selecionadas as seguintes alternativas: 

entregas noturnas, centro de distribuição urbana e veículos alternativos. Os autores Kleinmuntz e 

Kleinmuntz (1999) sustentam esta decisão sugerindo que no âmbito da análise de decisão os 

decisores devem focar-se nas propostas de maior impacte prevenindo o processo de avaliação de 

uma sobrecarga por parte das propostas de menor impacte. Para além disso, o autor da dissertação 

entendeu resumir as alternativas a serem avaliadas às que estejam parcialmente dependentes do 

decisor (UNICER) e não de entidades externas a este. De salientar que o conjunto de alternativas a 

ser avaliado engloba as alternativas em separado e o seu conjunto, gerando sete opções diferentes. 

De seguida e na Figura 26, mostram-se as alternativas eleitas com os respetivos impactes no 

processo de distribuição em meio urbano. 
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5.4 Estruturação do modelo 

O levantamento dos critérios foi realizado no decorrer da 1ª reunião presencial suportado via 

entrevista e através de um mapeamento cognitivo que resultou na árvore de valor apresentada Figura 

27. A abordagem adotada para a estruturação deste modelo foi o value-focused thinking conforme 

referido no capítulo 4.4 da presente dissertação. 

Foram identificados três grandes pontos de vista fundamentais tendo em conta os objetivos da 

UNICER numa avaliação de alternativas de intervenção em meio urbano: satisfação dos clientes, 

custos operacionais e de investimento.   

A avaliação da satisfação dos clientes foi repartida em cinco áreas de impacte: nível de entrega, 

reclamações, duração da descarga, duração da viagem e janela horária. Para a avaliação dos custos 

operacionais foram enumeradas as seguintes áreas: operação, taxa de ocupação e alteração de rota. 

Os custos de investimento foram tidos em conta na última etapa do modelo com a obtenção de um 

gráfico custo de investimento-valor agregado tendo em conta as necessidades do agente económico. 

Sucintamente, na Figura 27 tem-se representado a base do modelo de avaliação multicritério com os 

respetivos critérios. 

Impactes 

Redução no nº de veículos e km 

percorridos, redução no consumo 

de combustível 

Melhoria na qualidade do ar, ruído 

e congestionamento 

Redução do congestionamento e 

melhoria na fiabilidade da 

distribuição de mercadorias 

Adoção de soluções de valor 

acrescentado em meio urbano 

desde armazenamento e gestão 

de stocks 

Melhoria nas operações de 

entrega e logística inversa 

qualidade do ar, ruído e 

congestionamento 

Alternativas 

 

Veículos 

alternativos 

 

 

Entregas 

noturnas 

 

 

CDU 

 

 

Figura 26 - Alternativas alvo de avaliação e respetivos impactes 
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Figura 27 - Árvore de valor no software M-MACBETH 

Importa ainda referir que na estruturação do modelo foram tidos em conta os seguintes pressupostos: 

 Qualquer operação de distribuição na baixa de Lisboa implica percorrer uma distância de 

55km (percurso ida e volta);  

 Em média a zona da baixa de Lisboa é abastecida com 22ton/dia;  

 O ponto de partida da distribuição dá-se por volta das 7horas da manhã;  

 É fundamental existirem métodos para cobrança de faturas;  

De acordo com o modelo metodológico definido no subcapítulo 4.4 operacionalizaram-se os critérios 

acima definidos conforme Figura 27 atribuindo-lhes um descritor de desempenho. Foi decidido que 

sempre que possível todos os descritores de desempenho teriam no mínimo cinco níveis de 

desempenho. A Figura 28 exemplifica para o critério Nível de Entrega o descritor de desempenho (%) 

com os respetivos níveis quantitativos. Todo este procedimento foi repetido para os oito critérios 

presentes no modelo de avaliação. 
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Figura 28 - Critério “nível de entrega” e descritor de desempenho 

De seguida, foram validados os níveis de referência “Bom” e “Neutro” em todos os critérios conforme 

presente (a verde “Bom” e azul “Neutro”) na Figura 28. De seguida apresenta-se a tabela síntese ( 

Tabela 12) de cada critério com o seu descritor de desempenho e respetivos níveis de referência 

conforme discutido com o agente económico. 

Tabela 12 - Critérios, Descritores e Níveis de Referência 

Critério ou PVF Descritor de desempenho 
Níveis de 

Referência 

Nível de 

entrega 

O rácio entre o nº de faturas entregues sobre o nº de faturas 

emitidas pelo agente económico ou prestadores de serviço. 

Unidade [%] 

Bom=97 

Neutro=96 

Reclamações 
Representa o nº de reclamações recebidas pelo agente 

económico num mês. Unidade [nº] 

Bom=1 

Neutro=3 

Duração 

descarga 

Indica uma média diária do tempo de descarga de mercadorias 

na baixa de Lisboa. Unidade [min] 

Bom=8 

Neutro=14 

Duração da 

viagem 

Indica a duração média de uma viagem entre o ponto de 

distribuição (Tojal) até ao ponto de abastecimento (Baixa de 

Lisboa). Unidade [minutos] 

Bom=30 

Neutro=50 

Janela horária 

Caracteriza o nº de horas disponível para o abastecimento de 

mercadorias. Na baixa de Lisboa a janela horária é entre as 7 e 

as 10horas da manhã. Unidade [hr] 

Bom=6 

Neutro=3 

Operação 
Representa o custo de operação por tonelada entregue. Unidade 

[€/Ton]  

Bom=45 

Neutro=51,5 

Taxa de 

ocupação 

O rácio entre a carga transportada sobre a carga útil. Unidade 

[%] 

Bom=92 

Neutro=80 

Alteração de 

rota 

O rácio o nº de km reais realizados sobre o nº de km 

previstos/sugeridos inicialmente. Unidade [%] 

Bom=8 

Neutro=15 
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5.5 Construção do modelo 

A construção do modelo de avaliação decorreu no âmbito da 2ª reunião presencial com o agente 

económico. Conforme explicitado no subcapítulo 4.4, após conclusão da fase de estruturação o 

primeiro passo foi a construção de funções de valor capazes de converter um desempenho num 

critério em valor nesse mesmo critério. Com recurso à semântica existente no M-MACBETH: “nula”, 

“muito fraca”, “fraca”, “moderada”, “forte”, “muito forte” e “extrema” foram expressas as diferenças de 

preferência para cada critério entre os diversos níveis de desempenho existentes. A Figura 29 

exemplifica a introdução dos juízos de valor para o critério “Nível de entrega”. 

 

Figura 29- Matriz de julgamento para função de valor 

Para obtenção da matriz de julgamentos acima exposta (Figura 29) seguiu-se o seguinte 

procedimento:  

 Questionou-se o decisor acerca da diferença de preferência entre ter um nível de entrega de 

97,5% e 95,5% a título de exemplo, à qual o decisor respondeu classificando-a de “extrema” 

conforme exemplificado na primeira linha da coluna mais à direita da Figura 29 (retângulo a 

vermelho). Este tipo de perguntas foram elaboradas até preencher na totalidade a matriz de 

julgamentos no critério “Nível de Entrega”. 

Este procedimento foi repetido para todos os critérios identificados anteriormente (reclamações, 

duração da descarga, duração da viagem, janela horária, operação, taxa de ocupação e alteração de 

rota). De seguida foi necessário validar as funções de valor com o decisor, comparando sempre os 

valores entre os diferentes intervalos e sempre que necessário ajustando-os consoante indicação do 

decisor e de acordo com os juízos expressos anteriormente. Na Figura 30 temos a função de valor 

validada pelo decisor para o critério “Nível de Entrega”.  
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Figura 30 - Função de valor validada 

De realçar que entre os níveis de referência “Neutro” (96) e “Bom” (97) o declive da reta é igual tendo 

em conta os juízos de valor expressos na matriz de julgamentos (Figura 29) serem iguais (“fraca”) 

conforme retângulos a amarelo. Uma vez mais, o papel do facilitador é também, o de auxiliar o 

decisor na validação das funções de valor questionando-o se a passagem entre diferentes níveis de 

desempenho tem maior valor que noutros (por exemplo: a passagem do nível inferior para neutro tem 

maior valor que a passagem do nível bom para o nível acima do bom conforme demonstrado pela 

Figura 30 através dos declives das retas). Este procedimento de validação é de extrema importância 

de forma a ajustar e validar os juízos de valor expressos pelo decisor e uma vez mais foi repetido 

para todos os critérios integrantes do modelo de avaliação. 

De seguida, na ponderação dos critérios foi pedido ao decisor que ordenasse os critérios por ordem 

de preferência decrescente dos ganhos neutro-bom que proporcionavam. O critério com o ganho 

mais importante em passar do nível “Neutro” de desempenho para o nível “Bom” foi colocado em 

primeiro lugar da ordenação no software M-MACBETH, tendo sido repetido o procedimento para os 

restantes critérios. A Figura 31 exemplifica o procedimento para os critérios inseridos num dos 

objetivos da UNICER “Custos Operacionais”. Os custos associados com a “Operação” foram o critério 

considerado com um ganho mais importante em passar do nível “Neutro” de desempenho para 

“Bom”, já a “Taxa de Ocupação” foi o quinto e a “Alteração de Rota” foi o penúltimo critério de acordo 

com os juízos do decisor. 
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Figura 31 - Critérios e sua ordenação em termos de preferência entre níveis de desempenho 

A Figura 32 mostra a ordenação efetuada no M-MACBETH na coluna mais à esquerda (retângulo a 

vermelho) com o nome de “Referências Globais” com o critério “Operação” em primeiro lugar e o 

critério “Duração da Descarga” em último lugar da escala. 

 

Figura 32 - Ordenação no M-MACBETH e níveis de desempenho 

Após a ordenação de critérios foi necessário preencher uma nova coluna com novos juízos de valor 

expressos pelo decisor. Nessa coluna questionou-se o decisor sobre qual a diferença de preferência 

em passar do nível neutro para bom no primeiro critério “Operação” e assim sucessivamente até 

chegar ao último critério “Duração da Descarga”, conforme visível na coluna mais à direita da Figura 

33 (retângulo a vermelho). No primeiro critério essa diferença de preferência foi classificada entre 

“muito-forte a extrema” e no último critério a diferença de preferência já se situou entre “moderada a 

forte”. 

Operação 

Bom = 
45€/ton 

Neutro 
=51,5€/ton 

Taxa de 
ocupação 

Bom= 92% 

Neutro=80% 

Alteração 
de rota 

Bom=8% 

Neutro=15% 
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Figura 33 - Matriz de julgamentos de valor 

A restante matriz de julgamentos foi obtida questionando a diferença de preferência entre dois 

ganhos em diferentes critérios. A título de exemplo tem-se a Figura 34 e Figura 35 com três critérios 

diferentes (operação, nível de entrega e janela horária) e respetiva exemplificação. Na Figura 34 

questionou-se o decisor sobre qual a diferença de preferência entre os dois ganhos (passar do nível 

de referência “Neutro” para “Bom”) para os critérios “Operação” e “Nível de Entrega”. A resposta a 

essa questão foi “forte” conforme visível a amarelo na Figura 33. 

   

Figura 34 - Ganhos entre dois critérios (operação e nível de entrega) 

De seguida a mesma questão foi colocada para os critérios “Operação e “Janela Horária” (Figura 35) 

e a diferença de preferência foi “forte a muito forte” conforme visível na Figura 33 a azul. 

   

Figura 35 - Ganhos entre dois critérios (operação e janela horária) 

O procedimento foi assim executado até ao preenchimento total da matriz de julgamentos dando por 

concluída a fase de construção do modelo de avaliação multicritério em M-MACBETH. Após 

Operação 

Bom 

Neutro 

Nível de Entrega 

Bom 

Neutro 

Operação 

Bom 

Neutro 

Janela Horária 

Bom 

Neutro 
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preenchimento da matriz o M-MACBETH propôs os coeficientes de ponderação para os critérios do 

modelo de avaliação. Estes coeficientes podem ser ajustados tal como as funções de valor, desde 

que seja mantida a consistência entre julgamentos. Na eventualidade da matriz de julgamentos se 

tornar inconsistente deve-se rever os julgamentos efetuados. A Figura 36 mostra os coeficientes 

ponderação propostos pelo software para este modelo de avaliação e já validados pelo decisor. 

 

Figura 36 - Coeficientes de ponderação/Pesos 

Desta forma conclui-se o subcapítulo 5.5 com a ponderação dos vários critérios destacando-se a 

importância do ganho neutro-bom dos custos de operação a que foi atribuído um peso de 23% 

(aproximadamente ¼ do peso da totalidade dos critérios) refletindo uma grande preocupação do 

agente económico em matéria de custos operacionais.  

  

5.6 Aplicação do modelo 

No subcapítulo 5.6 são apresentados os resultados da avaliação de alternativas, sendo ainda 

realizada uma análise custo de investimento-valor agregado de modo a validar o modelo. A aplicação 

do modelo teve em conta o desempenho das diferentes alternativas de intervenção em cada critério. 

Introduziram-se no M-MACBETH os desempenhos de cada alternativa sabendo de antemão da 

inexistência de qualquer histórico de desempenhos para as mesmas e tendo em conta que foi a 

primeira vez que uma metodologia deste género foi aplicada a um problema de logística urbana, 

reconhecendo-se a incerteza presente no modelo de avaliação e o facto de se ter trabalhado com as 

melhores estimativas possíveis de um decisor com larga experiência no setor e no processo de 

abastecimento da Baixa de Lisboa. Com estes resultados pretende-se auxiliar o agente económico 
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(UNICER) em futuras tomadas de posição em matérias relacionadas com a logística urbana. Os 

custos de investimento só são tidos em conta na análise custo de investimento-valor agregado. 

O grupo de alternativas a serem avaliadas estão representadas na Figura 26, presente no subcapítulo 

5.3 no entanto, conforme explicado anteriormente entendeu-se avaliar as alternativas de intervenção 

em conjunto e não só em separado, conforme consta na Figura 37. Desta forma, foram avaliadas sete 

alternativas diferentes. 

 

Figura 37 - Alternativas de intervenção introduzidas no M-MACBETH 

De seguida, foram introduzidos os desempenhos de cada alternativa consoante o critério de 

avaliação (Figura 38).  

 

Figura 38 - Desempenho de cada alternativa no M-MACBETH 

Desta forma cada alternativa de intervenção obteve uma pontuação para cada critério que 

posteriormente e através do modelo aditivo de valor permitiu obter um desempenho global conforme 

discutido no subcapítulo 4.3 ordenando desta forma as alternativas de intervenção. De referir que os 

critérios com pontuação superior a 100 pontos representam uma pontuação acima do nível de 

referência “Bom” segundo o decisor, o inverso passa-se nos critérios com pontuação inferior a 0 

pontos. Por último, conforme ilustrado na Figura 39, o M-MACBETH ordenou as diferentes 

alternativas de intervenção consideradas que também podem ser analisadas através do termómetro 

global que o software possui (Figura 40).  
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Figura 39 - Tabela de pontuações 

A Figura 39 representa a tabela de pontuações elaborada pelo M-MACBETH com as alternativas 

ordenadas segundo as suas pontuações globais fruto das pontuações parciais em cada critério e dos 

pesos dos critérios. 

 

Figura 40 - Termómetro global do M-MACBETH 

Como é visível na Figura 40 cinco em sete alternativas de intervenção situam-se com pontuações 

inferiores a zero pontos, situando-se as restantes uma entre o nível “Neutro” e “Bom” (90,74 pontos) e 

a última com 156,45 pontos acima do nível de referência “Bom” sendo a primeira ordenada segundo 

este modelo de avaliação.  

A alternativa designada por A representa a implementação de um centro de distribuição urbana na 

zona da baixa de Lisboa e obteve uma pontuação de 156,45 pontos situando claramente acima do 

nível de referência “Bom”; não muito longe e ainda com um desempenho positivo temos a alternativa 

B representando a introdução de veículos elétricos no processo de distribuição de bebidas para a 

baixa de Lisboa; as restantes conforme dito anteriormente apresentam pontuações negativas. 
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Destaca-se ainda a o critério “Operação” (custos de operação) cujo peso é o mais representativo 

(23%, retângulo a azul na Figura 39) e cuja ponderação impactou de forma negativa em seis das sete 

alternativas tidas em conta, revelando uma grande preocupação por parte do decisor em obter 

reduzidos custos de operação por tonelada entregue.  

Ainda no seguimento deste subcapítulo recorreu-se a um análise custo de investimento-valor 

agregado multicritério de forma a mostrar as alternativas mais eficientes, salientar as ineficientes e 

por ser uma decisão em que os recursos disponibilizados são parcos. Para este exercício foi ainda 

importante perceber o tradeoff do decisor entre optar pelas diferentes alternativas eficientes. No 

processo para estimação dos custos associados às sete alternativas de intervenção envolvidas foram 

assumidos os seguintes pressupostos de acordo com as melhores estimativas do decisor. 

Pressupostos assumidos 

 Um centro de distribuição urbana necessita de 500m
2
 para abastecer a baixa de Lisboa; 

 A alternativa de intervenção constituída por veículos elétricos necessita entre 10 a 12 viaturas 

do novo modelo Mitsubishi Fuso Canter E-Cell (produzido e testado em Portugal) com 

capacidade de armazenamento de 2 toneladas de forma a satisfazer as 22 ton/dia com que o 

agente económico abastece a zona em estudo; 

 Tudo o que envolva entrega noturnas não tem nenhum custo de investimento associado, 

estando extremamente dependente de uma negociação entre lojistas e autoridades e uma 

flexibilização dos custos laborais. 

A Tabela 13 mostra os cálculos realizados na estimação dos custos de investimento. 

Tabela 13 - Custos de investimento das alternativas 

Alternativa de intervenção Custo Unitário Custo Total 

Centro de distribuição urbana 1836 €/m
2
 500x1836 = 918 000 € 

Veículos elétricos 75 000 € 75 000x12 = 900 000 € 

Entregas noturnas 0 € 0 € 

Os custos unitários podem ser consultados no Anexo 6 - Custos unitários para cálculo do custo de 

investimento com as referidas referências bibliográficas (INE e Associação Portuguesa de Veículos 

Elétricos). 

Na Figura 41 foi gerado um gráfico XY via M-MACBETH, com as dimensões custo de investimento e 

valores agregados das alternativas de acordo com as estimativas apresentadas na Tabela 13 e com 

os custos de investimento inseridos conforme Figura 37 (retângulo a preto).  
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Figura 41 - Gráfico custo de investimento-valor agregado 

As alternativas mais eficientes são as A, B e C, unidas através do segmento de reta a vermelho e as 

restantes alternativas situadas na zona sombreada a amarelo estão inseridas na zona ineficiente do 

modelo de avaliação. Esta análise apresenta as alternativas de intervenção (A,B e C) com o menor 

custo unitário por cada unidade na pontuação global. Nesta situação e tendo em conta que a 

alternativa C apresenta um desempenho negativo não se questiona a opção pelas alternativas A e B 

enquanto melhores opções para o caso de estudo. Relativamente à opção entre a alternativa A e B e 

tendo em conta a diferença de custos (918 000 - 900 000) e ao incremento de pontuação (156 - 90), o 

tradeoff entre as duas alternativas é compensatório do ponto de vista do decisor. A alternativa A com 

um incremento no custo de 18 000€ proporciona um ganho de 66 pontos no modelo de avaliação ou 

de 272€ por cada unidade na pontuação global satisfazendo o decisor. 

Deste modo fecha-se a aplicação do modelo de avaliação cujo principal resultado é a recomendação 

da alternativa A (centro de distribuição urbana) enquanto medida que melhor corresponde às 

necessidades do agente económico/decisor. 

 

5.7 Recomendações 

No desenrolar da aplicação do modelo metodológico foram levantadas uma série de recomendações 

pelo facilitador que devem ser enumeradas para que constem na presente dissertação.  

Após a realização da avaliação das alternativas e da análise custo de investimento-valor agregado, 

utilizando o modelo avaliação construído para o efeito pode-se recomendar a alternativa A (centro de 

distribuição urbana) enquanto alternativa que melhor responde às preocupações e necessidades de 

um agente económico com dois eixos fundamentais na sua atuação: satisfação dos clientes; menor 

custo possível. Entre os inúmeros benefícios que a alternativa A tem destacam-se os seguintes: 

Custo de Investimento 
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solução de valor acrescentado em meio urbano que permite gerir o armazenamento de stocks, 

redução do nº de veículos e consequentemente da pegada ecológica e melhoria nas operações de 

entrega e recolha de bebidas conforme exemplificado na Figura 26. De referir que segundo o decisor, 

existe na zona em estudo (Baixa de Lisboa) um local apropriado para a implementação de um centro 

de distribuição urbano, o Jardim do Tabaco. Em segundo lugar tem-se a alternativa que envolve a 

adoção de veículos elétricos como meio de transporte de mercadorias, as cinco alternativas restantes 

apresentam pontuações negativas não sendo por isso alvo de qualquer recomendação. No que à 

analise custo de investimento-valor agregado diz respeito, uma vez mais a alternativa com melhor 

tradeoff é a alternativa A, no entanto restringindo a nossa análise à variável custo, a alternativa B 

seria a eleita já que teria um menor custo para um beneficio relevante. Importa ainda referir que 

durante a aplicação deste modelo metodológico o decisor revelou uma preocupação excessiva por 

custos, refletindo-se no peso do critério “Operação”. Segundo o decisor, outro impedimento é a lei 

laboral portuguesa, fruto da sua baixa flexibilidade em temáticas sensíveis como esta, não lhe 

restando qualquer dúvida que com uma lei laboral mais flexível a alternativa C (entregas noturnas) 

obteria um resultado muito melhor em termos globais.  

As recomendações efetuadas neste subcapítulo só têm em conta a opinião de um dos vários 

participantes na temática da logística urbana, o agente económico, o que de certo modo enviesa a 

discussão dos resultados. Como já foi referido anteriormente, a logística urbana é um assunto com 

diversos stakeholders e com conflitos de interesses, ao restringirmos o nosso modelo de avaliação ao 

escrutínio de um só participante, naturalmente os resultados serão reflexos dos seus juízos de valor e 

não terão em conta os restantes. Com isto, quer-se dizer que as recomendações realizadas nesta 

dissertação podem ser complementadas com mais juízos e estudos dos restantes stakeholders sendo 

este modelo uma boa base de teste a outros trabalhos que se julguem interessantes realizar. A 

abordagem aqui defendida é de um único stakeholder, fruto do tipo de trabalho aqui realizado, no 

entanto uma abordagem multi-stakeholder seria muito mais robusta e englobaria inputs de todos os 

atores envolvidos nesta temática. Não menos importante, é a recomendação do próprio agente 

económico na procura de soluções mais micro e não tão macro, soluções quase porta-a-porta e que 

resolveriam outros pequenos problemas encontrados pela UNICER na baixa de Lisboa. Por último, 

deve ser realizado um esforço adicional entre fortalecer as parcerias entre lojistas, agentes 

económicos e população de forma a fortalecer a confiança entre eles e desta forma agilizar melhor 

determinados problemas. 

No próximo e último capítulo (capítulo 6) desta dissertação são discutidas as principais 

potencialidades, possíveis melhorias, dificuldades e limitações do modelo de avaliação construído 

assim como algum trabalho futuro que possa vir a ser realizado. 
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6 Conclusão 

Neste capítulo da presente dissertação apresenta-se um resumo e discute-se os resultados do 

trabalho desenvolvido na aplicação de um modelo de avaliação multicritério com recurso à 

metodologia MACBETH a um problema atual e relevante no seio do setor dos transportes, 

sustentabilidade e cadeia de abastecimento (logística urbana). Este documento enquanto dissertação 

de mestrado revela-se como um bom princípio exploratório que futuramente pode originar outro tipo 

de trabalho mais profundo, incorporando uma abordagem multi-stakeholder e que se encontrava fora 

de âmbito deste trabalho. 

O modelo metodológico revelou-se simples e adequado ao caso de estudo, mais, a ligação com um 

agente económico (UNICER) com especial interesse na Baixa de Lisboa foi fundamental para a 

conclusão da presente dissertação. Os resultados foram fruto da aplicação de um modelo 

metodológico baseado no levantamento de problemas afetos à distribuição de bebidas na baixa de 

Lisboa que resultaram em critérios bem definidos, seleção de alternativas atraentes para o agente 

económico, julgamento entre diferenças de preferência e contextualização do problema. O modelo 

construído foi legitimado pelo decisor em duas reuniões presenciais, a primeira com o objetivo de 

estruturar o modelo de avaliação e a última para construir e aplicá-lo ao caso em estudo. 

O primeiro capítulo do presente trabalho contextualiza a temática em estudo, a logística urbana 

enquanto temática complexa e cujas responsabilidades estão espalhadas por diversos stakeholders e 

define quais os objetivos, etapas de desenvolvimento e estrutura do presente documento.  

O segundo capítulo dotou a presente dissertação de uma revisão de literatura abrangente. Incluindo, 

desde a perspectiva ao nível das políticas europeia e portuguesa (legislação e regulação), ao 

investimento que tem sido realizado em investigação e desenvolvimento no setor dos transportes, à 

problemática da logística urbana enquanto componente da fase final da cadeia de abastecimento e 

com impactes em grandes centro urbanos com conflitos de interesse entre população, turistas, 

agentes económicos e autoridades locais e governamentais, aos métodos existentes e conducentes a 

ganhos de eficiência significativos na fase final de distribuição, às externalidades causadas por este 

tipo de operação impactando no bem-estar social e por último ao tipo de métodos de avaliação 

existentes que permitem auxiliar a tomada de decisão no problema em estudo.  

O capítulo 3 realizou o levantamento dos problemas identificados para a zona em estudo (Baixa de 

Lisboa) e define o perfil logístico para o caso em estudo. Ao nível dos problemas identificados 

conclui-se que a inadequada disponibilidade de infraestruturas logísticas de apoio e a ocupação dos 

espaços para cargas e descargas são das principais causas para uma deficiente distribuição, vindo 

ao encontro do resultado obtido no modelo de avaliação e que recomenda a implementação de um 

centro de distribuição urbana para a zona em causa. Adicionalmente, o perfil logístico descrito 

assenta numa elevada frequência de entregas, cuidado no manuseamento do produto e origina uma 

duração das descargas algo lenta. Por último, realçou-se a inexistência de soluções universais para 

este tipo de problemas, os quais variam consoante o tipo de cidade, produto e agente económico.  

No capítulo 4 foi concebida a proposta de modelo metodológico tendo em conta a revisão de literatura 

que já havia sido concluída no capítulo 2 para os métodos de avaliação de projetos. Foram 

contextualizadas as distintas correntes de opinião e pensamento no âmbito da avaliação multicritério, 
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tendo sido selecionada a metodologia MACBETH. Esta metodologia enquanto abordagem interativa 

tem provado ser eficaz no combate a erros comuns relatados na literatura atual e no final auxiliou o 

concluir do principal objetivo da presente dissertação, a avaliação de alternativas de intervenção no 

processo da distribuição de bebidas na baixa de Lisboa. 

O capítulo 5 consistiu na aplicação do modelo de avaliação multicritério construído com base no caso 

em estudo, esta aplicação é mais um exemplo das potencialidades deste tipo de modelo de avaliação 

(multicritério) com recurso à metodologia MACBETH. De salientar a utilização de dados e indicadores 

segundo as melhores estimativas do decisor (representante do agente económico) sendo 

reconhecida a incerteza nos desempenhos. Com esta aplicação ficou provado que é possível adotar 

a metodologia MACBETH a diversas problemáticas, tais como a logística urbana. A avaliação das 

alternativas foi extremamente contundente, só duas em sete alternativas obtiveram pontuações 

globais positivas fruto do elevado peso do critério Operação (custo por tonelada entregue). A 

alternativa com melhor pontuação global foi o centro de distribuição urbano com 156 pontos, numa 

escala em que 100 pontos representam um desempenho bom e 0 pontos representa um desempenho 

neutro. Foi ainda realizada uma análise custo de investimento-valor agregado e o resultado foi 

idêntico: a alternativa do centro de distribuição urbana foi a eleita. Estes resultados são importantes 

para futuras tomadas de decisão sobre o processo de distribuição de bebidas em meios urbanos, 

sabendo de antemão que a logística urbana é mais um problema político que económico e que as 

autoridades locais e governamentais devem ser elos de ligação entre os diversos intervenientes de 

forma a desenvolverem políticas capazes de promover o bem-estar económico e social. De acordo 

com o decisor deve-se olhar para outro tipo de alternativas mais micro e qualquer tomada de decisão 

terá nas autoridades locais e centrais os atores principais. De realçar que na aplicação do modelo 

metodológico não foi possível desenvolver uma análise de sensibilidade e robustez ao modelo de 

avaliação ficando para trabalhos futuros. Estas análises auxiliariam o modelo a lidar com as 

incertezas inerentes ao processo metodológico, todas as restantes etapas do modelo metodológico 

foram aplicadas. 

Para a construção do modelo teria sido importante contar com a colaboração de mais agentes 

envolvidos na problemática de forma a salvaguardar e garantir que todos os interesses estariam 

incorporados no modelo, não tendo sido possível fruto da complexidade de juntar todos a uma mesa 

de reunião seguiu-se esta abordagem em que só foram tidos em conta os julgamentos de um agente, 

constituindo-se como a principal limitação da dissertação. Uma abordagem multi-stakeholder seria 

mais robusta e traria outras perspetivas para a avaliação. A fase final de distribuição de mercadorias 

é considerada a operação de transporte mais dispendiosa de qualquer cadeia de abastecimento, na 

presente dissertação é ainda um entrave à mobilidade da cidade de Lisboa fruto das suas 

características. Com o desenvolvimento do presente trabalho foi ainda visível o esforço e que tem 

vindo a ser realizado a nível europeu de forma a dotar os seus membros das melhores ferramentas 

possíveis na resolução deste tipo de problemas, Portugal uma vez mais, foi lento na disseminação 

das boas práticas e na sua implementação. A logística urbana é uma temática complexa fruto da 

divisão de responsabilidades por vários stakeholders dificultando a coordenação das políticas e 
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soluções propostas, nesta tese é ainda defendido que qualquer decisão necessitará de um papel 

preponderante das autoridades locais e governamentais no apadrinhamento deste futuras iniciativas.  

A metodologia MACBETH tem sido cada vez mais utilizada neste tipo de problemas e revela-se uma 

ferramenta extremamente útil no auxílio a tomadas de decisão entre alternativas com diferentes 

impactes e não implica a conversão dos desempenhos segundo uma visão exclusivamente 

monetária. A principal vantagem é dotar o agente económico de uma ferramenta mais potente que os 

tradicionais métodos de decisão e que enquanto modelo de avaliação permite sintetizar, racionalizar 

e estruturar o problema de forma a desenvolver uma recomendação final. 
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Anexos 

Anexo 1 - Políticas europeias para o transporte de mercadorias em meio 

urbano 

Tabela A 1 - Medidas inseridas nas políticas europeias (adaptado de (European Comission, 2007; 

European Comission, 2011a) 

Objetivo Medidas 

Redução do congestionamento nos centros urbanos e 

respetiva melhoria da qualidade de vida 

Restrições de acesso; 

Gestão do estacionamento público; 

Serviços logísticos e transporte de bens; 

Reduzir para metade o número de carros 

convencionalmente abastecidos até 2030 e libertar os 

centros urbanos do CO2 e outros gases poluentes 

através da estratégia zero-emission urban logistics 

Partilha de automóveis; 

Aposta em veículos e combustíveis limpos; 

Aposta noutros meios de transporte; 

Melhorar a percentagem de veículos verdes nas frotas 

públicas e privadas 

Incentivos públicos à adesão a este tipo de 

veículos; 

Promoção da contratação pública a este 

tipo de veículos; 

Aumentar a eficiência dos sistemas de transportes 

urbanos 

Aposta na intermodalidade e 

desenvolvimento do conceito e-Freight; 

Promoção do transporte público; 

Introdução de sistemas de gestão e 

monitorização do transporte urbano (ex: 

centros de consolidação, fatores de carga e 

descarga e janelas de entregas) 

Aumentar a competitividade dos transportes públicos 
Melhoria na informação e gestão da rede de 

transportes; 

Anexo 2 - Regulamento geral de estacionamento na via pública da cidade de 

Lisboa 

 

Figura A 1 - Tarifas aplicadas na cidade de Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa, 2013) 
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Anexo 3 - Zona de emissões reduzidas em Lisboa 

 

Figura A 2 - Exemplo de sinalização para a 3ª fase da ZER (Câmara Municipal de Lisboa, 2014) 

 

Figura A 3 - Localização da ZER (Câmara Municipal de Lisboa, 2014) 
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Anexo 4 - Métricas classificadoras dos perfis logísticos 

Características da cidade 

Tabela A 2- Perfil logístico (adaptado de (TURBLOG, 2011)) 

Características Classificação 

Densidade comercial Baixa Média Elevada 

Homogeneidade Baixa Média Elevada 

Acessibilidade logística Má  Razoável Boa 

Restrições aplicadas Sim Não - 

Características do produto e serviço 

Tabela A 3 - Perfil logístico (adaptado de (TURBLOG, 2011)) 

Características Classificação 

Facilidade de 
manuseamento 

Difícil  Razoável Fácil 

Tamanho Grande Médio Pequeno 

Peso Pesado Médio Leve 

Condições especiais Necessidades 
especiais 

Pode necessitar de necessidades 
especiais 

Não 
necessita 

Frágil Frágil Pode necessitar de necessidades 
especiais 

Não 
necessita 

Perecibilidade Perecível Não perecível - 

Características dos agentes 

Tabela A 4 - Perfil logístico (adaptado de (TURBLOG, 2011)) 

Características Classificação 

Urgência Irrelevante Relevante Urgente 

Frequência Baixa Média Alta 

Quantidades Poucas Algumas Muitas 

Número de lojas Uma Algumas  Centros de retalho/Lojas 
grandes 

Peso e tamanho dos 
veículos 

Veículos ligeiros Vans Veículos pesados 

Entregas planeadas Sem 
planeamento 

Com 
planeamento 

- 
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Anexo 5 - Classificação dos veículos de transporte de mercadorias 

 

Figura A 4 - Tipos de veículos (TIS, 2013) 

  

Tipo de veículo:

1 Comercial: < 3,5 ton  

2 Veículo de pequenas dimensões: < 6,5 ton e > 3,5 ton e < 6,5 m de comprimento

3 Veículo de média dimensão: < 19 ton e > 6,5 ton ou > 6,5 m de comprimento

4 Veículo de grande dimensão:  > 19 ton

3. Média dimensão

1. Comercial

2. Pequenas dimensões

4. Grandes dimensões
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Anexo 6 - Custos unitários para cálculo do custo de investimento 

 

 

Figura A 6 - Custo unitário de veículo elétrico (Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, 1999) 

 

Figura A 5 - Custo unitário m
2
 em Lisboa (INE, 1935) 


