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Resumo 
 

Nas últimas décadas, a maior incidência de eventos naturais ou terroristas alertaram a sociedade global 

para a necessidade de identificação e protecção de activos, cujas consequências da sua destruição ou 

disrupção, podem pôr em causa o bem-estar das populações (infra-estruturas críticas). Para a 

identificação destes activos, cada país designa um grupo de trabalho específico para que este 

desenvolva um modelo analítico que classifique e priorize este tipo de infra-estruturas. 

 

Dada a sua importância para o bem-estar da sociedade, estes modelos necessitam de estar 

fundamentados por métodos de análise à decisão, para que os seus resultados sejam compreendidos 

pela generalidade dos intervenientes. Das metodologias disponíveis, nomeadamente do Canadá e 

Portugal, verificou-se que ambos padecem de inconsistências conceptuais que, desta forma, afectam os 

propósitos dos modelos e dos seus resultados. 

 

Para resolver este problema, este trabalho propõe uma nova abordagem metodológica na correcção do 

modelo canadiano, utilizando a metodologia multicritério MACBETH. Esta é uma metodologia sócio-

técnica, que desenvolve um modelo de avaliação quantitativa a partir das preferências dos decisores. 

 

Tendo por base todos os pressupostos definidos no modelo canadiano, as etapas metodológicas 

seguidas na sua correcção foram: a definição dos objectivos do modelo, o processo sócio-técnico 

adequado ao modelo, a reestruturação dos seus critérios e respectivos descritores de impacto. 

Adicionalmente, procedeu-se à determinação das funções de valor e dos pesos dos critérios, bem como 

a construção e distribuição das categorias de urgência, tendo em conta o grau de criticidade e protecção, 

para melhor se distinguir as diferentes necessidades das infra-estruturas avaliadas. 

 

Palavras Chave: infra-estruturas críticas, modelo multicritério, MACBETH, modelo de identificação de 

infra-estruturas críticas, interdependência. 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 
 

The increasing incidence of natural and terrorist events in recent decades alerted the global society for 

the need to identify and protect assets (“critical infrastructures”) from their destructive or disruptive 

consequences that affect seriously the well-being of any nation in the world. In order to identify these 

assets each country designates a specific working group to develop an analytical model that identifies 

and ranks this kind of infrastructure. 

 

Given the importance of these assets to the nation’s well-being, the model needs to be supported by 

decision analysis tools, to produce consistent results, so that they must be accepted and understood by 

all the participants. In two available models, Canada and Portugal, it was possible to analyze that both 

suffer conceptual inconsistencies that affect the purpose of each model and, therefore, the social and 

economical well-being of each nation. 

 

To solve these problems, this paper proposes a new methodology approach in order to correct the 

Canadian model, using the MACBETH multi-criteria methodology. The MACBETH approach is a socio-

technical methodology in developing a quantitative assessment model, according to the decision maker 

preferences. 

 

Based on the assumptions set out in the Canadian model, were developed the followed steps: the 

definition of the model’s objectives, the suitable socio-technical process to the required model, the 

restructuring of the assessment criteria and their descriptors, the determination of value functions and 

weights of each criteria, and the conceptual procedure to build and distribute the evaluated assets by 

urgency categories, for better distinguish according to their needs. 

 

Keywords: critical infrastructure, multicriteria model, MACBETH, identification of critical infrastructures, 

interdependency. 
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Introdução 
 

No início do século XXI, os acontecimentos do 11 de Setembro nos EUA e os seus impactos, a nível 

mundial, fizeram com que o estudo sobre a protecção de infra-estruturas críticas começasse a ser visto 

com maior atenção por toda a comunidade internacional. Neste sentido, a União Europeia tem vindo a 

dar relevância ao tema, com o desenvolvimento e coordenação de grupos de trabalho para a concepção 

de modelos de identificação e priorização destes activos. No início do presente século, foi pedido a cada 

Estado Membro da UE que apresentasse uma proposta metodológica para a identificação deste tipo de 

infra-estruturas, uma vez que a destruição de uma delas poderá afectar qualquer outra infra-estrutura 

situada na zona europeia. 

 

A investigação que se apresenta tem como objectivo o desenvolvimento de uma metodologia multicritério 

(MACBETH) de identificação e priorização de infra-estruturas críticas, tendo por base o modelo 

multicritério do Canadá. Na sequência da investigação efectuada, foi realizada uma revisão de literatura, 

nacional e internacional, sobre o tema em análise. O primeiro capítulo corresponde à introdução teórica 

de todos os conceitos respeitantes ao propósito da protecção das infra-estruturas críticas, no que diz 

respeito ao seu contexto, importância e impacto que estas têm nos dias de hoje. 

 

O segundo capítulo desta investigação consiste no estudo e análise das metodologias disponíveis para a 

identificação e classificação de infra-estruturas críticas. Por ser um tema recente, foram apenas 

apuradas duas metodologias desenvolvidas, nomeadamente no Canadá (implementado) e em Portugal 

(em fase de estudo), bem como um conjunto de modelos considerados “de referência” por parte dos 

grupos de trabalho dos respectivos países. Das análises metodológicas realizadas, foi identificado um 

conjunto de problemas metodológicos que serviram de base para a elaboração da proposta de tese 

(terceiro capítulo). 

 

O terceiro capítulo apresenta a proposta metodológica, isto é, as suas directrizes gerais e os passos 

definidos para a correcção do modelo canadiano, de acordo com a abordagem multicritério e o 

procedimento da metodologia MACBETH. Neste capítulo definem-se os passos para o desenvolvimento 

da correcção do referido modelo; a definição dos objectivos, o processo sócio-técnico e a estruturação 

do modelo aditivo em que este assenta, bem como a definição dos critérios de avaliação e respectivos 

descritores de impacto, a determinação das escalas de valor e pesos, e ainda todo o processo de 

construção e distribuição das infra-estruturas por categorias de valor. 
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Capítulo I - Protecção de Infra-Estrutura Crítica (PIC) 
 

Este capítulo pretende introduzir a problemática da protecção de Infra-estruturas. Na sociedade actual e 

na vida quotidiana, nomeadamente nos países desenvolvidos, existe um conjunto de serviços que 

providenciam um vasto leque de produtos básicos e necessários. Em Portugal, a energia (ex: Central 

Termoeléctrica do Pego), o gás, a luz, as comunicações (ex: Sede da RTP), os transportes (ex: 

Aeroporto da Portela), o serviço de saúde e o sistema de defesa, são alguns dos serviços básicos ou 

elementares, ao normal funcionamento, quer das pessoas quer das instituições (Marcelino, 2011). 

 

Numa perspectiva de Segurança Nacional, existe um conjunto de serviços indispensáveis ao 

funcionamento do país e das respectivas forças que asseguram a Defesa Nacional. A existência destas 

forças é providenciada pelo Estado, através de um leque de serviços específicos. Com esta exposição, 

pretende-se que o mesmo raciocínio seja aplicado ao sector empresarial, nomeadamente, nas empresas 

que asseguram a produção da riqueza nacional, as quais apresentam necessidades básicas que devem 

ser garantidas (Guedes Soares, 2008:23). 

 

A produção e a distribuição de electricidade, água e gás, bem como a prestação de serviços de 

telecomunicações e de transportes, são alguns dos exemplos de serviços básicos sob comando do 

sector privado. A disponibilidade da prestação de serviços ao nível básico e o seu impacto no bem-estar 

do seu público-alvo, implica que as empresas privadas, devam ser elas próprias a  assegurar a 

protecção das suas infra-estruturas. 

 

“[Serviços básicos] estão normalmente a cargo de empresas e portanto na lógica normal da gestão de 

risco e do funcionamento de economias de mercado, caberia a essas empresas a responsabilidade de 

procurar o nível adequado de risco de operação” (Guedes Soares, 2008:23). 

 

Estes tipos de serviços são fundamentais ao normal funcionamento da sociedade em geral. Dadas as 

suas características, estas instituições devem ser consideradas de interesse nacional, ao nível da 

intervenção Estatal, e, por sua vez, passíveis de serem definidas como Infra-Estruturas Críticas (IC). 

 

O tema da protecção de infra-estruturas críticas (PIC) tem vindo a ganhar relevância, quer no seio das 

Organizações Internacionais quer ao nível das Nações, nomeadamente na análise da gestão de riscos 

que este tipo de Infra-Estruturas está sujeito. Guedes Soares (2008) refere que estas apresentam 

especificidades únicas no que respeita à sua dimensão e complexidade, sem esquecer as suas 

características de interdependência. 
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 ““As características fundamentais destas (Infra-estruturas) ligam-se à grande complexidade dos 

problemas e à sua grande dimensão. Normalmente, o funcionamento de uma infra-estrutura critica 

necessita que pelo menos parte de outras infra-estruturas também estejam a funcionar havendo pois 

um nível importante de interdependências que têm de ser tidas em conta” (Guedes Soares, 2008:24). 

 

Apostolakis and Lemon (2005) realça a extrema importância da protecção das infra-estruturas críticas 

para a sociedade moderna; “Estas infra-estruturas são complexas e interdependentes. Proteger as infra-

estruturas críticas do terrorismo constitui um enorme desafio. Reconhecer que a sociedade não pode 

permitir o custo associados à protecção absoluta, é necessário identificar e periodizar as 

vulnerabilidades nestas infra-estruturas” (Apostolakis and Lemon, 2005:361). 

 

As relações entre as infra-estruturas e suas interdependências, a monitorização destas instalações na 

sua gestão de risco e a identificação de alternativas ou planos de contingência a elaborar, de forma a 

reduzir e minorar possíveis desastres, são algumas das confrontações a ter em conta. Em consonância 

com este facto, importa referir as infra-estruturas críticas, que quando são alvo de ataque ou desastre, 

tenham impacto para além da sua zona geográfica e se estendam a infra-estruturas de outras nações 

(Pais et al. 2007). 

 

Fritzon et al. (2007) sustenta que estas complexas relações de interdependência constituem um desafio 

acrescido no que respeita ao tipo de tratamento que deve ser dado, de maneira a garantir, por um lado a 

sua operacionalidade mínima requerida, e por outro lado, a sua destruição e consequente propagação 

(efeito cascata). 

 

Apesar de todos os esforços efectuados no estudo desta problemática, ainda não existe um tipo de 

protecção adequada a este tipo de infra-estruturas. Isto deve-se ao facto de ainda não existir um 

conhecimento claro e objectivo das relações de interdependência entre infra-estruturas críticas, no 

sentido de se observar como estas se propagam e afectam outras. Sob forma de mitigar e minorar as 

consequências deste tipo de fenómenos do efeito cascata no seio das organizações empresariais, a 

inclusão de um Plano de Continuidade de Negócio eficiente constitui uma importante ferramenta de 

prevenção e gestão de riscos (Pais et al., 2007). 
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Os principais desafios, segundo Pais et al. (2007), consistem na dimensão e complexidade das infra-

estruturas envolvidas, e num conjunto de questões associadas à sua legalidade, ao conflito entre a 

segurança e a privacidade e aos interesses organizacionais e comerciais. Pretende-se deste modo, 

capacitar o Estado e outras entidades no aumento da prevenção, reduzindo e minimizando deste modo 

as vulnerabilidades e a sua resiliência (tempo de recuperação), quando confrontados com ataques às 

infra-estruturas consideradas como “críticas” ao sistema social. 

1.1 - Contexto Histórico 
 

A introdução da temática em estudo será feita através de uma breve análise ao contexto histórico e dos 

principais actores que enquadram a definição de IC: NATO, União Europeia e Portugal. 

  

Desde o início dos anos 90, que alguns países e organizações (NATO, ONU) abordavam o estudo sobre 

a PIC pelo facto de se tratar de uma matéria crucial ao desenvolvimento e estabilidade económico-social 

das nações (Pais and Mota de Sá, 2005). 

 

A necessidade de haver uma PIC, segundo Pais and Mota de Sá (2005:26), advém de três factores: o 

alto nível de investimento no desenvolvimento económico em contraste com o baixo nível do mesmo em 

segurança; o crescente aumento em número e dimensão das catástrofes de origem humana ou natural; 

e a existência de novas ameaças, nomeadamente o terrorismo transnacional. Segundo a fonte 

supracitada, “a procura de maiores níveis de prosperidade e bem-estar, grande objectivo das sociedades 

modernas, e porque tal tem ocorrido sobretudo por via do desenvolvimento económico, frequentemente, 

sem a correspondente contrapartida em termos de investimento em matéria de segurança, originou o 

emergir de riscos acrescidos, alguns até desconhecidos”. O segundo factor aparece como consequência 

do facto referido anteriormente, ou seja, o aumento de ocorrências quer em número quer em dimensão, 

de desastres de características naturais e humanas nos últimos vinte, trinta anos (Figura 1 e 2). 
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Figura 1: Gráfico dos Desastres Naturais entre 1975 e 2008 (CRED) 

 
Fonte: EM-DAT – The OFCA/CRED International Disaster Database, http://www.emdat.be/natural-disasters-trends 

 

Figura 2: Gráfico dos Desastres Tecnológicos entre 1975 e 2008 (CRED) 

 
Fonte: EM-DAT – The OFCA/CRED International Disaster Database, http://www.emdat.be/technological-disasters-trends. 
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Os desastres naturais ocorridos principalmente nos EUA, pelo furacão Katrina (23 de Agosto 2005) e o 

tsunami asiático (26 de Dezembro de 2004) revelaram que estes também têm consequências danosas 

nas infra-estruturas das nações. As falhas da rede eléctrica nos EUA e Canadá (Agosto de 2003), em 

Itália (Setembro de 2003) e mais recentemente a falha de comunicações na Alemanha (Novembro de 

2006), são exemplos dos principais acontecimentos, que resultantes de desastres naturais têm  

consequências nefastas para as nações (Pais et al. 2007). 

 

Ao nível dos desastres por acção humana, há a destacar o ataque a vários servidores (governamentais, 

fornecedores de serviços de internet, banca electrónica e de redes de pagamento ATM) na Estónia (Maio 

de 2007). Segundo Pais et al. (2007:1): “só veio demonstrar as fragilidades originadas pelas fortes 

interdependências que se foram criando entre infra-estruturas, bem como pela igualmente forte 

dependência do funcionamento dos Estados e do bem-estar da sua população, em relação ao grau de 

segurança e fiabilidade das suas infra-estruturas.”  

 

Os acontecimentos registados no princípio deste século, mais especificamente os ataques terroristas 

registados nos EUA (11de Setembro de 2001), em Madrid (11 de Março de 2005) e em Londres (5 de 

Julho de 2005), vieram dar uma nova dimensão e um novo significado ao estudo sobre a PIC, alertando 

o mundo para a importância deste assunto, bem como para a forma de se combater os seus efeitos 

(Pais et al. 2007). De forma a saber responder a este tipo de ameaças, o tema da protecção de infra-

estruturas críticas tem vindo a ganhar cada vez maior importância como forma de providenciar a 

manutenção e estabilidade, a nível mundial, da paz e segurança entre todas as nações. 

 

De acordo com Pais and Mota de Sá (2005:26), as infra-estruturas críticas ou pontos sensíveis 

constituem-se como alvos potenciais, “relativamente fáceis”, dado o forte impacto que a sua destruição 

pode provocar. Os seus efeitos não se limitam à sua zona de impacto ou raio de acção, mas também a 

outro tipo de danos colaterais, como os “efeitos de propagação em cascata, derivados da proximidade 

geográfica ou do carácter interdependente com que as infra-estruturas se relacionam, podem propagar-

se quer geograficamente quer temporalmente muito para além do lugar onde ocorram, o que constitui 

uma ameaça acrescida”. 

 

Dado o aumento das ocorrências que estes acontecimentos têm vindo a registar e respectivas 

consequências no bem-estar global, a protecção das infra-estruturas críticas constitui um importante 

activo na garantia e sustentabilidade na paz mundial e no bem-estar económico-social dentro das 

nações. Por esse motivo, e dada a preocupação crescente da temática em causa, foram desenvolvidos 

estudos e projectos ao nível das organizações internacionais (NATO e UE) e a nível nacional, no que 

respeita ao cada país, garante último das infra-estruturas em causa (Pais and Mota de Sá 2005). 

 



 

 

8 

 

Segundo a mesma fonte, de todos os desastres exemplificados acima, o 11 de Setembro de 2001 foi o 

acontecimento catalisador que despertou o mundo para a importância da protecção de infra-estruturas 

críticas. Desde então, a NATO tem vindo a desenvolver estudos e trabalhos nessa área, nomeadamente 

através dos Comités Sectoriais (Planning Boards & Commitees) sob tutela do SCEPC (Senior Civil 

Emergency Planning Commitee), sendo que na área da protecção de infra-estruturas críticas, esta é 

assegurada pelo Ad-hoc Working Group on Critical Infrastructure Protection onde Portugal, através da 

CNPCE (Conselho Nacional de Planeamento Civil e Emergência) é membro desde 2004. 

 

Em relação à UE, o estudo sobre a PIC teve início num pedido elaborado pelo Conselho Europeu junto 

da Comissão Europeia, no sentido de se elaborar uma estratégia comum sobre o tema em questão. A 

Comissão Europeia (20 de Outubro de 2005) propôs a criação de um “Programa Europeu de Protecção 

de Infra-Estruturas Críticas” (PEPIC). Inicialmente este Plano teve como principal objectivo o combate ao 

terrorismo (CEU, 2008). 

 

Segundo a mesma fonte, em Dezembro de 2005, o seu âmbito foi alargado para todos os actos, perigos 

e riscos que pudessem de alguma forma, causar a interrupção numa nação, sendo que o terrorismo 

continuava a ter prioridade sobre todos os outros. Nesta altura foi apresentada pela Comissão Europeia 

ao Conselho de Justiça e Assuntos Internos, uma proposta que constituiria o primeiro passo para a 

Identificação e Designação de Infra-estrutura Crítica Europeia bem como a sua avaliação para melhorar 

a sua protecção: “Directiva relativa às Infra-estruturas Críticas Europeias e a sua Protecção”. 

Conjuntamente com esta foi também emitido um Comunicado da Comissão (CEU, 2008) sobre o 

“Programa de Infra-estruturas Críticas” sendo que esta é mais direccionada para as infra-estruturas 

nacionais, recomendando a criação de programas nacionais para o efeito. 

 

Portugal tem vindo a acompanhar os esforços da comunidade internacional na protecção de infra-

estruturas críticas, assumindo também um papel interventivo junto dos seus parceiros internacionais, 

dada a sua participação no grupo de trabalho sobre Infra-estruturas Críticas - NATO CPC Ad-hoc 

Working Group on Critical Infrastructure Protection (Pais and Mota de Sá, 2005). O CNPCE é a entidade 

responsável pelo estudo e desenvolvimento do Projecto PIC, outrora denominada “Carta Nacional de 

Pontos Sensíveis”, iniciado em 2003.  

 

Em 18 de Março 2004 o Projecto foi formalmente atribuído ao CNPCE, pelo Conselho de Ministros, 

assim como todo o enquadramento jurídico e respectivo grupo de trabalho. Segundo Pais and Mota de 

Sá (2005:28), existem três fases no desenvolvimento deste projecto: 

1. Concepção e construção de uma definição formal de “Ponto Sensível” (IC); 

2. Conceptualização, desenvolvimento e operacionalização do Modelo de Classificação de Pontos 

Sensíveis; 
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o Desenvolvimento de uma metodologia formal para a classificação da importância relativa 

das Infra-estruturas; 

o Operacionalização do Modelo com informação obtida pelas entidades que integram o 

grupo de trabalho sobre o sector que representam e as respectivas infra-estruturas; 

o Avaliação da importância relativa e classificação de Pontos Sensíveis; 

3. Construção de uma Base de Dados de natureza geográfica agregada à componente e ao 

Modelo desenvolvido (Geodatabase). 

 

Segundo o CNPCE, o PNPIC (Plano Nacional de Protecção de Infra-Estruturas Críticas), a denominação 

proposta aos Estados-Membros (EM) pela Comissão Europeia (Dezembro de 2006), é o conjunto das 

fases de desenvolvimento do processo do Projecto PIC. Segundo esta fonte, “o reforço da resiliência dos 

Sectores Estratégicos Nacionais, preparando-os para fazer face a situações de crise numa óptica de 

promoção de reforço da segurança e da resiliência nacional a acontecimentos adversos, constitui um dos 

principais pilares de acção da CNPCE, e disso depende uma protecção eficiente das ICs que se 

alimentam” (Site Institucional da CNPCE - http://www.cnpce.gov.pt/). 

 

Os resultados atingidos no âmbito da 1ª Fase permitiram identificar alguns factos e conclusões  de uma 

realidade nacional preocupante (Pais et al., 2007). Foram identificadas cerca de 12000 Infra-estruturas, 

das quais se destacam os seguintes aspectos: 

• Mais de 65% das Infra-estruturas Críticas Nacionais podem ser gravemente afectadas por uma 

ocorrência sísmica, provável ou plausível; 

• Mais de 300 sugerem um elevado potencial para acções mal intencionadas; 

• Algumas infra-estruturas encontram-se em zonas de elevado risco de incêndio Florestal ou em 

Leitos de Cheia; 

• Necessidade extrema de implementação de medidas e políticas de protecção e reforço da 

segurança. 

 

Os resultados obtidos foram alcançados com base no “desenvolvimento de uma metodologia robusta, de 

natureza funcional, reflectida numa modelação matemática que inclui a construção de um algoritmo que 

permite avaliar os efeitos de propagação e interdependências entre infra-estruturas e entre os sectores a 

que pertencem”. Através desta, “foi possível a criação de indicadores de criticidade que permitem 

ordenar, por ordem de importância relativa, os Sectores Estratégicos Nacionais mais as Infra-Estruturas 

inventariadas, quer dentro do sector a que pertencem, quer a nível do total nacional, tornando possível a 

identificação das infra-estruturas a serem denominadas Críticas Nacionais.” (Site Institucional da 

CNPCE). 
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De acordo com Marcelino (2011), em 2007, foi feita uma avaliação provisória pelo CNPCE, onde 60% 

dessas infra-estruturas foram consideradas "vulneráveis" ao terrorismo (foram analisadas apenas 89 

instalações críticas, não tendo sido avaliados todos os sectores de actividade). Numa lista actualizada 

em 2011 (Figura 3) pelo mesmo organismo, num conjunto de 270 infra-estruturas críticas avaliadas (falta 

apenas as referentes ao sector financeiro), verifica-se que, em relação ao risco sísmico, 60% das 

instalações estão em zonas de alto risco (55,1% pertencem aos SEN). 

 

Figura 3: Distribuição das Instalações e Instalações em zonas de risco sísmico por Sector de 

Actividade (Marcelino, 2011) 

 

 

Em 24 De Março de 2011 foi aprovado em Portugal o decreto-lei para a PIC da UE. Segundo a mesma 

fonte, Portugal fica obrigado a elaborar planos de segurança para as instalações que ficarem dentro da 

"zona" europeia. A identificação das ICE susceptíveis de fazerem parte desta rede é feita com base em 

critérios rigorosos, que têm em conta a gravidade do impacto, dos pontos de vista humano, económico, 

funcional e público, no EM, pelo menos, mais de um país (Marcelino, 2011). 

 

Em 2012 a UE pretende fazer uma revisão da directiva sendo que todos os países já devem ter 

apresentado os seus planos de segurança. O estabelecimento de uma política comum para protecção 

das infra-estruturas mais importantes e o aumento, por conseguinte, da resiliência estrutural e funcional 

face aos riscos a que estas possam estar sujeitas são os grandes objectivos a serem alcançados até 

então (Marcelino, 2011). 
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1.2 - Conceito de Infra-Estrutura Crítica 
 

Nesta secção analisam-se os conceitos chave relevantes para o estudo de ICs. Conforme enuncia Pais 

and Mota de Sá (2005:29), a “concepção e construção de uma definição formal de Ponto Sensível (IC), 

capaz de servir de base a todo o projecto (PNPIC), constitui um passo fundamental” para o apoio e 

suporte de “uma formulação estruturada e robusta” para toda a problemática em questão, ou seja, desde 

a fase de identificação e designação até, posteriormente, à fase de hierarquização das Infra-estruturas 

consideradas. 

 

Com base no levantamento bibliográfico nacional e internacional, identificou-se um conjunto de 

definições sobre o termo IC bem como da sua envolvente. Moteff and Parfomak (2003) analisam a 

evolução que a definição de IC sofreu ao longo do tempo, nomeadamente no caso americano. 

 

“The criteria for determining what might be a critical infrastructure, and which infrastructures thus 

qualify, have expanded over time. Critical infrastructures were originally considered to be those whose 

prolonged disruptions could cause significant military and economic dislocation. Critical infrastructures 

now include national monuments (e.g. Washington Monument), where an attack might cause a large 

loss of life or adversely affect the nation’s morale. They also include the chemical industry. While there 

may be some debate about why the chemical industry was not on earlier lists that considered only 

military and economic security, it seems to be included now primarily because individual chemical 

plants could be sources of materials that could be used for a weapon of mass destruction, or whose 

operations could be disrupted in a way that would significantly threaten the safety of surrounding 

communities.” Moteff and Parfomak (2003:2) 

 

A actual definição da NATO data de 2008 e contempla a introdução de critério do cyber terrorismo, mas 

também critérios relacionados com o bem-estar social dos EM da NATO e dos seus cidadãos. 

 

“Consists of the physical and information technology facilities, networks, services and assets essencial 

to security, safety, public health, economic well-being of NATO citizens, or the effective functioning of 

government. Countries rely on the critical infrastructure to sustain their quality of live.” (Pais et al. 

2007:5) 

 

Sobre as designações europeias e nacionais de “Infra-Estrutura Crítica”, importa referir as diferenças 

existentes entre elas. As Infra-Estruturas Nacionais são aquelas cuja responsabilidade recai sobre cada 

EM no assegurar do seu funcionamento, conforme estabelecido no PNPIC de cada país. 
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“An asset, system or part thereof located in Members States which is essential for the maintenance of 

vital society functions, health, safety, security, economics or social well-being of people, and the 

disruption or destruction of which would have a significant impact in a Member State as a result of the 

failure to maintain those functions.” (CEU, 2008) 

 

Em contraste, a designação de Infra-Estrutura Europeia (ICE) contempla todas aquelas infra-estruturas, 

que em caso de disfunção ou destruição, podem afectar dois ou mais EM ou apenas um, em caso desta 

instalação se situar noutro EM (de acordo com a Directiva Europeia de 15 de Dezembro de 2008). São 

apenas estas infra-estruturas que serão abrangidas não só pela DE já supramencionada, como também 

pelo PEPIC. 

 

, as definições encontradas seguem a mesma estrutura que a definição anteriormente apresentada pela 

NATO, numa maior abrangência de critérios e sectores sempre tendo em vista o assegurar do 

funcionamento das Instituições Governamentais e o bem-estar da sociedade, conforme se pode observar 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Propostas de definições de Infra-estrutura Crítica Europeia (ICE) 

Proposta de Definição 

“Are those physical resources, services, and information technology facilities, networks and assets, 

which, if disrupted or destroyed, would have a serious impact on the health, safety, security or economic 

well-being of Europeans or the effective functioning of the EU or its Members States Governements.” 

(CEU, 2008) 

“Means critical infrastructure located in Member States the disruption or destruction of which would have 

a significant impact on at least two Member States. The significance of the impact shall be assessed in 

terms of cross-cutting criteria. This includes resulting form cross-sector dependencies on the other types 

infrastructure.” (Bouchon et al. 2008:6) 

 

Relativamente às Infra-Estruturas Nacionais (ICN), e pelo facto de serem da responsabilidade de cada 

EM, estas obedecem a uma lógica de como cada país observa as suas infra-estruturas e as suas 

prioridades. Mesmo assim, e tendo em conta o nível de variabilidade das definições encontradas, 

assiste-se a uma convergência nos pontos-chave, similares no seu conteúdo, conforme se pode 

observar na Tabela 2, na página seguinte. 

 

Apesar de não haver uma definição generalizada, existe um conjunto de pontos comuns entre todas as 

definições apresentadas. No caso português, a mesma não foge à regra, sendo a sua definição assente 

em bases de critérios funcionais, como se verá a seguir. Conforme é mencionado em Pais and Mota de 

Sá (2005:29), “uma correcta identificação dos critérios definidores era fundamental”. Com base na 
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literatura bibliográfica estudada, o grupo de trabalho responsável pelo projecto, CNPCE, definiu e 

identificou um conjunto de critérios fundamentais (Sectores Estratégicos Nacionais), a “Economia”, a 

“Segurança da Nação”, a “Actividade Governativa” e os “Valores e Símbolos”, que em caso de disfunção 

ou destruição de pelo menos um destes, podem pôr em causa o funcionamento do país.  

 

Tabela 2: Definições Nacionais de Infra-estrutura Crítica (baseado em Gordon and Dion, 2008:4) 

País Definições Nacionais de IC 

Austrália 

“Critical infrastructure is defined as those physical facilities, supply chains, information 

technologies and communication networks which, if destroyed, degraded or rendered 

unavailable for an extended period, would significantly impact on the social or economic 

well-being of the nation, or affect Australia’s ability to conduct national defence and ensure 

national security.” 

Canadá 

“Canada’s critical infrastructure consists of those physical and information technology 

facilities, networks, services and assets which, if disrupted or destroyed, would have a 

serious impact on the health, safety, security or economic well-being of Canadians or the 

effective functioning of governments in Canada.” 

Alemanha 

“Critical infrastructures are organisations and facilities of major importance to the 

community whose failure or impairment would cause a sustained shortage of supplies, 

significant disruptions to public order or other dramatic consequences.” 

Holanda 

“Critical infrastructure refers to products, services and the accompanying processes that, in 

the event of disruption or failure, could cause major social disturbance. This could be in the 

form of tremendous casualties and severe economic damage… ” 

Reino 

Unido 

“The [Critical National Infrastructure] comprises those assets, services and systems that 

support the economic, political and social life of the UK whose importance is such that loss 

could: 1) cause large-scale loss of life; 2) have a serious impact on the national economy; 

3) have other grave social consequences for the community; or 3) be of immediate concern 

to the national government.” 

EUA 

"systems and assets, whether physical or virtual, so vital to the United States that the 

incapacity or destruction of such systems and assets would have a debilitating impact on 

security, national economic security, national public health or safety, or any combination of 

those matters." For investment policy purposes, this definition is narrower: “systems and 

assets, whether physical or virtual, so vital to the United States that the incapacity or 

destruction of such systems and assets would have a debilitating impact on national 

security." 
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Todos estes critérios têm como objectivo principal contribuir para o “Bem-Estar Social”, pois “caso haja 

uma disfunção que afecte os critérios referidos, o Bem-Estar da sociedade e dos seus cidadãos será 

afectada, atingindo por sua vez seriamente a vida da Nação”, de acordo com a fonte supracitada. A 

definição portuguesa resultante deste estudo para Portugal foi a seguinte; 

 

 “Considera-se Infra-Estrutura Crítica, aquela cuja destruição total ou parcial, disfunção ou utilização 

indevida possa afectar, directa ou indirectamente, de forma pertinente ou prolongada: 

o funcionamento do sector a que pertence, ou de outros sectores, o funcionamento de Órgãos de 

Soberania, o funcionamento de Órgãos de Segurança Nacional, os Valores Básicos, afectando, desta 

forma, gravemente o Bem-Estar Social. A sua criticidade determinar-se-á pelo impacto que a sua 

destruição, disfunção ou utilização indevida possa determinar no conjunto dos critérios referidos”. (Pais 

and Mota de Sá, 2005:30) 

 

Observa-se pela definição portuguesa, e conforme foi referido na presente secção, que um dos critérios 

fundamentais identificados pelo grupo de trabalho foi o critério “Economia”. Ainda segundo a mesma 

fonte, o mesmo coaduna as “actividades que garantem a subsistência da Nação”. Energia, 

Comunicações, Indústria, Agricultura e Transportes são algumas das actividades subjacentes a este 

critério. 

 

Alguns dos subsectores mencionados são detidos por empresas do sector privado. Esta situação faz 

com que tenha de haver uma colaboração e cooperação destas com as organizações estatais no sentido 

de melhor garantir a sua funcionalidade. No entanto, por existirem interesses diferentes entre ambas as 

identidades, no que diz respeito ao investimento em segurança e ao seu tratamento, a complexidade na 

protecção deste tipo de infra-estruturas é extremamente elevada. Moteff and Parfomak (2004) abordam o 

importante papel que este tipo de entidades tem na questão da PIC, bem como a análise que deve ser 

feita de forma a incorporá-las na problemática em questão.  

 

Para os proprietários deste tipo de infra-estruturas, e reconhecida a sua importância no seu papel para a 

PIC, a Comissão Europeia (CEU 2008) procedeu também à sua designação e definição: 

“Proprietário/Operador de uma ICE” 

 

“means those entities responsible for investments or day-to-day operation and investment in a particular 

asset, system or part thereof designated as a European Critical Infrastructure under this Directive" 

(Bouchon et al., 2008:6). 

 

 



 

 

15 

 

1.3 - Terminologia Complementar 
 

O presente subcapítulo, procura identificar os termos importantes a ter em conta no decorrer desta 

identificação. A sua diferenciação consiste na identificação de termos que acompanham a temática da 

PIC. Os termos identificados são de extrema importância para uma posterior análise às infra-estruturas 

críticas face a possíveis ameaças, assim como o estudo, disseminação e aplicação de medidas eficazes 

para o reforço da segurança e resiliência deste tipo de instalações.  

 

A definição do termo “Protecção” apresentada foi obtida e caracterizada de acordo com a problemática 

em questão. Mais uma vez, é dado um especial enfoque ao carácter funcional das infra-estruturas em 

causa, conforme se pode observar. A definição dada ao termo “Protecção” consiste na seguinte 

descrição. 

 

“means all activities aimed at ensuring the functionality, continuity and integrity of critical infrastructures 

in order to deter, mitigate and neutralise a threat, risk or vulnerability.” (Bouchon et al., 2008:6) 

 

Esta definição, a par daquela que é dada ao termo “Infra-Estrutura Crítica”, constitui o objectivo principal 

que esta problemática pretende ver estudada e analisada. Daí que, quer uma quer outra, sejam extensas 

na sua caracterização e abrangência de conceitos. Embora os conceitos “Risco” e “Protecção” estejam 

interligados, estes situam-se em patamares opostos no que toca à sua intervenção na PIC. O termo 

“Risco”, conforme a definição seguinte enuncia, contém na sua noção, dois termos a serem tidos em 

consideração - “vulnerabilidade” e “ameaça” (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Definições dos Conceitos de Risco, Vulnerabilidade e Ameaça 

Conceito Definição 

Risco 

“means consideration of relevant threat scenarios, in order to assess the 

vulnerability and the potential impact of disruption or destruction of critical 

infrastructure.” (Bouchon et al., 2008:6). 

Vulnerabilidade 

“The concept of vulnerability expresses the multidimensionality of disasters by 

focusing attention on the totality of relationships in a given social situation which 

constitute a condition that, in combination with environmental forces, produces a 

disaster” (Bankoff et al. 2004: 11) 

Ameaça 
“is a potential intent to cause harm or damage to the system by adversely changing 

its states.” (Haimes and Horowitz, 2004) 

 

Outra definição de vulnerabilidade, mais simples e concisa, pode ser encontrada novamente no artigo já 

supracitado de Apostolakis and Lemon (2003:362) como uma “manifestação de estados inerentes do 
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sistema (quer sejam eles físicos, técnicos, organizacionais, culturais) que podem ser explorados por uma 

adversidade para danificar ou causar danos no sistema”. 

 

Sobre o termo “Risco”,  Guedes Soares (2008:22) enuncia os riscos públicos identificados e 

considerados prioritários pelo governo português, através de uma listagem das diferentes áreas onde 

estes se inserem: segurança alimentar, prevenção e controle de epidemias, qualidade e segurança de 

medicamentos, segurança ambiental, das infra-estruturas, contra incêndios, rodoviária, qualidade do 

controle de tráfico aéreo e marítimo, segurança no trabalho, minimização de riscos associados a 

actividades sísmicas e vulcânicas, protecção radiológica e nuclear, capacidade de previsão 

meteorológica e segurança dos sistemas informáticos. 

 

Segundo a referida fonte, os riscos públicos são “os riscos associados à operação de empresas ou 

organismos públicos ou então riscos que atingem grupos sociais com consequências para além do que 

razoavelmente lhes poderá ser atribuído”. Para além deste tipo de risco, a definição de risco dada pela 

Comissão Europeia, abrange todo o tipo de ameaças independentemente da sua origem. 

 

Outro conceito por diversas vezes mencionado neste trabalho tem por nome “interdependência”. Á luz do 

contexto em que esta se encontra inserida, a interdependência entre infra-estruturas consiste na 

dependência que essas têm entre si (O’Rourke, 2007). Como referem Moteff and Parfomak (2003), 

nenhuma infra-estrutura está completamente isolada das outras e a sua dependência mútua entre si 

pode levar, em caso de um ataque/fenómeno natural a provocar danos noutras infra-estruturas. 

 

“None of the infrastructures mentioned above are completely isolated from the others. Energy production 

depends on transportation. Transportation depends on energy. They both depend on information 

networks. Information networks depend on energy. It is because of these interdependencies that an 

attack on one segment of an infrastructure could have a debilitating impact on other infrastructures. 

Identifying and focusing on those assets that connect one infrastructure to another may be a cost-

effective way to reduce the overall impact of an attack.” Moteff and Parfomak (2003:12) 

 

Outra dimensão adjacente a este conceito tem a ver com a “Segurança Interdependente” abordada por, 

Kunreuther and Heal (2002), no qual este chama a atenção para a procura de um equilíbrio entre o papel 

do estado como entidade pública e das entidades privadas no investimento na redução de risco e na 

importância de uma forte cooperação entre ambas. 

 

Gordon and Dion (2008) considera o fenómeno da interdependência como o maior desafio no que diz 

respeito à gestão de risco das IC. Este argumento é fortalecido pela diversidade de actores e de sectores 

que estão dependentes entre si, nomeadamente, os sectores económicos e os restantes sectores da 
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sociedade culminando com o fenómeno de “Cascata de Eventos” em caso de disrupção de uma ou mais 

infra-estruturas. Á semelhança dos anteriores, este expressa a importância que tem e deve ser dada à 

cooperação e colaboração entre os sectores públicos e privados. 

 

“Inter-dependence is a major challenge for risk management in critical infrastructure. This is because 

economies and societies rely on interdependent and inter-connected infrastructure systems. This gives 

rise inter alia to a phenomenon known as “cascading events” – that is, once one disruption occurs, 

others are likely to follow within systems and processes that are connected to the infrastructure affected 

by the initial disruption. (…) Because of the “all hazards” approach to risk management and the inter-

dependence of infrastructure systems, critical infrastructure protection necessarily involves diverse 

actors. These include many different government agencies from different levels of government, as well 

as international organisations. Private operators of critical infrastructure facilities are also important 

participants in all phases of critical infrastructure protection. It also requires a range of expertise.” 

(Gordon and Dion, 2008:5) 
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Capítulo II - Metodologias de Identificação & Classificação de IC 
 

No presente capítulo, é efectuada uma descrição sobre a metodologia desenvolvida por Portugal 

(CNPCE), no âmbito do projecto Europeu (PEPIC) e Nacional (PNPIC), na identificação e designação de 

IC. Posteriormente efectua-se uma descrição da formulação desenvolvida pelo grupo de trabalho do 

Canadá (NCIAP - National Critical infrastructure Assurance Program), metodologia de referência na 

literatura internacional. 

 

A nível internacional, pelo facto de este ser um assunto recente no que diz respeito à sua importância no 

seio das organizações e EMs, ainda existe muito por fazer, estando neste momento a ser objecto de 

estudo por parte quer dos EMs da eu, quer pelo grupo de trabalho designado pela Comissão Europeia. 

Em Março de 2010 foi realizada uma conferência em Madrid sobre esta problemática, com o objectivo de 

se discutirem as abordagens metodológicas estudadas pelos EM da UE e os EUA (“EU-US Critical 

Infrastructure Protection Experts Meeting”), numa “perspectiva de colaboração mútua, aplicada às áreas 

das Boas Práticas, Interdependências Sectoriais e Identificação de Infra-estruturas Críticas, entre outras” 

(Site Institucional da CNPCE). 

 

A nível internacional, a PIC é frequentemente apresentada como uma sequência de acções em cadeia, 

as quais têm sido alvo de várias propostas de formulação por parte de diversos países, coincidindo todas 

elas no facto de que o nó inicial dessa cadeira consiste na “identificação e classificação das infra-

estruturas críticas” (Pais and Mota de Sá, 2005:27).  

 

A descrição e estudo da metodologia será efectuada, tendo por base o modelo de estruturação definido 

por Bana e Costa and Beinat (2005). No capítulo seguinte (Capítulo III) é feita uma análise crítica 

comparativa sobre os dois métodos estudados. 

2.1 - PORTUGAL 
 

A metodologia utilizada para o caso Português tem por base um documento elaborado por Mota de Sá 

(2005), intitulado “Ranking Critical Infrastructures – The Portuguese Methodology”. Pelo facto de se 

encontrar em fase de estudo desde 2005, como inicialmente foi enunciado, muitos documentos foram 

publicados sobre o caso português, entre os quais há a destacar:  “Identificação da importância relativa 

de infra-estruturas face a um acontecimento adverso de grandes dimensões” (Mota de Sá et al., 2009) e 

“Protecção de Infra-Estruturas Críticas – A Cooperação Público-Privada” (Pais et al. 2007). 

 

A estruturação seguida para a descrição da metodologia portuguesa compreende duas etapas: (1) 

Definição do Problema e (2) Método de Avaliação de Infra-estruturas Críticas (ICs). A primeira etapa 
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consiste na formulação e identificação do problema. Em seguida é feita uma descrição, passo a passo, 

da metodologia seguida. 

2.1.1 - Definição do Problema 
 

Mota de Sá (2005) refere o aumento de catástrofes de origem natural e humana, a concentração de bens 

expostos e a interdependências entre si como os maiores desafios a ter em conta nesta problemática do 

PIC. 

 

“Constata-se que as consequências das catástrofes naturais tem vindo a aumentar, seja devido à 

concentração de bens expostos, seja ao crescente valor dos mesmos ou ainda devido à 

interdependência com que estes se relacionam, induzindo uma grande amplificação através da 

propagação de efeitos de natureza geográfica e funcional. Simultaneamente, a probabilidade de 

ocorrência de acontecimentos adversos intencionais (terrorismo nas suas múltiplas formas) tem 

também ela, vindo a crescer.” (Mota de Sá et al., 2009:1) 

 

Assim, a identificação de necessidades de intervenção em componentes de um sistema complexo, tendo 

em vista minorar as consequências de possíveis disfunções induzidas por um acontecimento adverso, 

constitui paradigma de crescente relevância, que impera abordar. 

2.1.2 – Modelo de Avaliação de ICs 
 

De acordo com Mota de Sá (2005) a elaboração de uma definição de IC consistiu no primeiro passo do 

projecto. Esta etapa permitiu ao grupo de trabalho (CNPCE), com base nos critérios e impactos 

presentes na definição de IC, identificar e estruturar um conjunto de sectores indispensáveis ao 

funcionamento do país (Sectores Estratégicos Nacionais). No mesmo estudo o autor enuncia que o 

principal objectivo de uma nação consiste na salvaguarda do “Bem-Estar” da população, estando este 

dependente de quatro sectores: “Segurança”, “Actividade Governativa”, “Economia”, "Valores 

Simbólicos” (Figura 4). 

 

Figura 4: Estruturação dos Principais Critérios (baseado em Mota de Sá, 2005) 

 

 

A etapa seguinte consistiu na medição do grau de criticidade das infra-estruturas. O grau de criticidade 

das infra-estruturas foi medido com recurso ao uso de probabilidades condicionadas, no sentido de se 

Well-Being

Security Governance Economy
Values and 

Symbols
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obterem índices de interdependências entre sectores/infra-estruturas entre si. A razão para este opção 

consistiu no facto de que, de acordo com o estudo elaborado pelo autor, o conceito de “criticidade” 

incluía um conjunto de variáveis (risco, vulnerabilidade, consequência) que não seria possível de 

calcular, com exactidão. Assim, o autor estipulou que uma infra-estrutura deve ser mais critica que outra, 

se apresentar uma elevada evidência que a sua vulnerabilidade possa, severamente, afectar um dos 

objectivos principais presentes na definição de IC (Mota de Sá, 2005). 

 

Deste modo, o segundo passo consiste na construção de uma Matriz de Dependências (Figura 5) no 

sentido de identificar e quantificar, através das probabilidades acima referidas, as dependências 

existentes (ou não) entre os “Sectores Dependentes” (linhas) e os Sectores (colunas). 

 

Figura 5: Matriz de Dependências sobre o caso Português (Mota de Sá, 2005:25) 

 

 

Para uma melhor compreensão e face à complexidade da problemática optou-se por ilustrar o exemplo 

referido no estudo de Mota de Sá (2005). Considere-se a Matriz seguinte (Tabela 4) baseada no 

documento referido, onde 
jip

,

 é a probabilidade do Sector “i” (linha) ser gravemente afectado caso 

Sector “j” (coluna), imediatamente a montante, seja fortemente disrrompido. 
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Tabela 4: Exemplo de Matriz de Dependências (baseado no estudo de Mota de Sá, 2005:20) 

Si,j 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 0,8      

2  1      

3 0,3  1  0,1 0,2  

4 0,6  0,6 1    

5   0,3 0,7 1  0,5 

6  0,4   0,4 1  

7      0,8 1 

 

Esta Matriz, por sua vez, pode ser apresentada por via de um Grafo (Figura 6) sobre o Sistema onde os 

“Nós” - Node (referidos na citação, no final da página anterior) representam os Sectores (Sub-Sectores, 

Infra-Estruturas ou outros elementos ou activos) e as “Setas” – Arrows - representam as dependências e 

as probabilidades entre sectores. 

 

Figura 6: Exemplo do Grafo de Dependências (Mota de Sá, 2005:20) 

 

 

As probabilidades usadas na Matriz (Tabela 4) e no Grafo (Figura 6) são valores subjectivos obtidos por 

via de inquéritos e entrevistas aos responsáveis nacionais dos sectores e infra-estruturas, considerados 

pelo grupo de trabalho. A estes, foram pedidos juízos de valor qualitativos e utilizou-se o software 

MACBETH (ou PROMETHEE III) para converter esses valores em valores quantitativos (ver Figura 7). 

 

 “MACBETH is itself a method to transform Qualitative Judgements in numerical scales and is available 

as a software package.” (Mota de Sá, 2005:22). 
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Figura 7: Método PROMOTHEE III (Mota de Sá, 2005:23) 

 

 

O passo seguinte consistiu no cálculo das probabilidades condicionadas entre Sectores através da 

aplicação do algoritmo de ADPA ao grafo acima, no sentido de serem obtidas as probabilidades dos 

Sectores, entre si, se afectarem mutuamente. 

 

O algoritmo de ADPA foi desenvolvido para “medir o potencial de cada infra-estrutura em propagar 

disfunções funcionais, tendo-se recorrido a MACBETH para o apoio à captação de probabilidades 

subjectivas dos múltiplos intervenientes” (Pais et al., 2007:22). Este processo permite avaliar Efeitos de 

Propagação e Interdependências entre Sectores e Infra-estruturas, bem como identificar, quantificando, 

aquelas que, caso sofram uma disrupção, podem causar maior afectação sobre outras infra-estruturas 

do mesmo sector ou de outros sectores, e ainda aquelas que podem ser mais gravemente afectadas 

pela disfunção de outras. 

 

 “[O algoritmo ADPA] surge como uma modificação do algoritmo de Dijkstra onde em vez do “caminho 

mais curto ou de menor custo” se procuram “caminhos com maior probabilidade”.(…) Adequa-se bem a 

situações onde se ponha o problema de “informação pobre” e, quando em complemento com 

MACBETH, permite retirar a máxima utilidade da disponibilidade de “Expert Opinion”.” (Pais et al., 

2007:22) 

 

Ou seja, o algoritmo calcula a probabilidade máxima, isto é, a probabilidade máxima do Sector “i” ser 

gravemente afectado caso o Sector “j” (não necessariamente adjacente, mas por efeito de propagado) 

seja, também ele, severamente afectado (Equações 1 e 2). 

 

��,� � �������� "i" ��� ���������� � ����!� �� ������ """  �� ����������� !#�����$#!�%      (1) 

��,� � ��"i" � &�'(��|"j" � &�'(��%            (2) 
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Tabela 5: Exemplo de Matriz de Incidências (baseado no estudo Mota de Sá, 2005) 

Si,j 1 2 3 4 5 6 7 

1 1  0,3 0,6 0,42 0,17 0,13 

2 0,8 1 0,24 0,48 0,34 0,4 0,32 

3   1 0,6 0,42 0,17 0,13 

4   0,07 1 0,7 0,28 0,22 

5   0,1 0,06 1 0,4 0,32 

6   0,2 0,12 0,4 1 0,8 

7   0,05 0,03 0,5 0,2 1 

 

“This Matriz represents “The Probability of each Node in a Complex System of Interconnected or 

Interdependent Sub-Systems (or Nodes) being Seriously Disrupted, Directly or Indirectly by Propagation 

Effects due to the Disruption of another Node.” (Mota de Sá, 2005:22). 

 

No caso particular em análise (Tabela 5), a probabilidade máxima do Sector “7” (ver grafo e tabela 

acima) ser gravemente afectado se “1” for também ele atingido, é de 0,13 (~0,1344), ou 13%. Como se 

pode ver no grafo da Figura 6 existem duas alternativas, dois “caminhos” possíveis (3), para que o 

sector “7” seja gravemente afectado pelo sector “1”. O primeiro “caminho” (Trajecto 1) começa no sector 

“1” e depois passa pelos sectores “3”, “4”, “5” e “6” até chegar a “7”, com as respectivas probabilidades 

condicionadas entre sectores 0,3 (“1” a “3”), 0,6 (“3” a “4”), 0,7 (“4” a “5”), 0,4 (“5” a “6”) e 0,8 (“6” a “7”). 

O segundo “caminho” (Trajecto 2) começa, novamente, no sector “1” e até chegar ao “7” passa pelos 

seguintes caminhos entre sectores (com as respectivas probabilidades entre sectores); “1” a “4” (0,6), “4” 

a “5” (0,7), “5” a “6” (0,4), e de “6” a “7” (0,8). 

 

�+,, � ��"7" � &�'(��|"1" � &�'(��% � /á1�2��"���� 1; 2��"���� 2%        (3) 

�+,, � ��"7" � &�'(��|"1" � &�'(��% � /á1��5,, 6 �7,5 6 �8,7 6 �9,8 6 �+,9; �7,, 6 �8,7 6 �9,8 6 �+,9%        (4) 

 

Com base na metodologia enunciada, a probabilidade do Sector “7” ser severamente afectado, se o 

Sector “1” for também atingido, será o maior resultado do cálculo do produto das probabilidades 

condicionadas, (3) e (4), entre dois trajectos, “1” e “2”. 

 

�+,, � ��"7" � &�'(��|"1" � &�'(��% � /á1�0,3 6 0,6 6 0,7 6 0,4 6 0,8; 0,6 6 0,7 6 0,4 6 0,6%               (5) 

�+,, � ��"7" � &�'(��|"1" � &�'(��% � /á1�0,040; 0,1344% � 0,1344 ? 13%        (6) 

 

Deste modo, a probabilidade do Sector “7” ser gravemente afectado é maior pelo valor do Trajecto “2”, 

ou seja, a probabilidade de o Sector em questão falhar se “1” falhar também, é de 13% (5 e 6). Foi com 

base nesta formulação teórica que se procedeu, no estudo supracitado, ao último passo; o ranking das 

Infra-estruturas a classificar e designar como “críticas”. 
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O estudo de Mota de Sá (2005) conclui com a obtenção de uma Matriz de Incidências, a partir da qual 

são obtidos os rankings relativos aos sectores, infra-estruturas ou outros elementos. Tendo por base a 

Matriz de Dependências (Figura 5) elaborada, para o caso Português, e com a metodologia apresentada 

na secção anterior do presente capítulo, foram obtidos os seguintes valores expostos na seguinte Matriz 

de incidências (Figura 8). 

 

Figura 8: Matriz de Incidências no caso do modelo Português (Mota de Sá, 2005:26) 

 

 

A partir do algoritmo de ADPA, é obtido o indicador a partir do qual permite classificar, de uma forma 

relativa, as infra-estruturas. Com base nos resultados a vermelho, foi construído um ranking (ordem 

crescente) e respectivo gráfico, como se pode ver nas imagens seguintes (Figura 9). Uma análise sobre 

esta metodologia é apresentada no Capítulo IV. 

 

“De acordo com a metodologia utilizada: “Uma infra-estrutura pode ser considerada mais crítica do que 

outra, se houver uma forte evidência (probabilidade) que a sua destruição, ou exploração de uma 

vulnerabilidade sua, pode afectar seriamente um dos grandes objectivos presentes na definição de IC.” 

(Pais et al, 2007:7) 
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Figura 9: Ranking dos Sectores/Infra-estruturas (Mota de Sá, 2005:26) 

 

2.2 – CANADÁ 
 
A metodologia seguida para o caso canadiano encontra-se no documento OCIPEP (2004b). A 

metodologia que se apresenta em seguida está estruturada do seguinte modo; (1) Definição do 

Problema e (2) Método de Avaliação de ICs. A primeira etapa tem como objectivo a identificação do 

problema e as etapas seguidas pelo grupo de trabalho para definição do modelo de avaliação; 

identificação dos actores, identificação dos critérios e dos respectivos descritores. 

 

A segunda etapa consiste na descrição e formulação do método de avaliação das infra-estruturas a 

serem consideradas de “IC”. Posteriormente, no capítulo seguinte, é feita uma análise crítica 

comparativa aos dois métodos estudados. 

 

2.2.1 - Definição do Problema 
 

De acordo com o documento OCIPEP (2004a) sobre o plano canadiano, as infra-estruturas críticas são 

indispensáveis para o bem-estar económico e social. A própria definição elaborada pelo grupo de 

trabalho (ver Tabela 2) do Canadá estabelece o bem-estar dos seus cidadãos e o funcionamento 

efectivo dos governos do Canadá como objectivos principais a ter em conta em todo o processo PIC. 

 

Para o grupo de trabalho, existe uma relação entre a interdependência e a interligação de infra-

estruturas com a vulnerabilidade ou destruição que estas podem sofrer. O “efeito cascata”, isto é, o efeito 

de propagação de danos entre diversos sectores/sistemas é especialmente mencionado como sendo um 

dos principais problemas na afectação do bem-estar social e económico. Neste sentido o documento 

refere que “uma infra-estrutura terá uma maior vulnerabilidade à destruição ou disrupção quanto maiores 

sejam  as suas relações de interdependência e interligação com outras”. 
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 “Canada and Canadians rely on infrastructures that are essential to their health, safety, security and 

economic well-being. These infrastructures are highly connected and highly interdependent. Corporate 

consolidation, industry rationalization, efficient business practices such as just-in-time manufacturing, and 

population concentration in urban areas have all contributed to this situation. Perhaps most importantly, 

over the past decade or so, the nation's critical infrastructures have become more dependent on common 

information technologies, including the Internet. Failure or disruption of even one infrastructure system 

can cascade through other systems, causing unexpected and increasingly more serious failures of 

essential services. Interconnectedness and interdependence also make these infrastructures more 

vulnerable to disruption or destruction.” (OCIPEP, 2004a:4) 

 

O Plano Nacional de Segurança do Canadá (PNSC) foi apresentado em Abril de 2004 pelo Vice-Pimeiro 

Ministro Anne McLellan. O PNSC foi elaborado de acordo com dois objectivos; a problemática PIC, no 

sentido de estabelecer uma base de estudo para a protecção deste tipo de infra-estruturas, e a 

segurança cibernética contra o cyber terrorismo. Deste modo o governo do Canadá pretendeu ver 

reforçada a sua “capacidade de prevenção” e de modo a impedir ataques cibernéticos (OCIPEP, 

2004a:3). A Figura 10 mostra o organigrama elaborado e utilizado pelas entidades governamentais do 

Canadá, no desenvolvimento de uma estratégica nacional para a PIC. 

 

“Development of the CIP and cyber security strategies in addition to a comprehensive, modern legislative 

foundation are essential to providing national leadership to help reduce vulnerabilities, detect threats and 

risks more effectively, and improve response and recovery efforts and timing.” (OCIPEP, 2004a:3) 
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Figura 10: Organigrama sobre a PIC no Canadá (OCIPEP, 2004a:4). 

 

Segundo a fonte referida, a abordagem tradicional seguida internacionalmente para a protecção de infra-

estruturas críticas consistiu em identificar os activos físicos específicos de importância nacional e no 

desenvolvimento de planos estratégicos que visem a sua protecção. No caso Canadiano, esta lógica é 

apenas uma parte das estratégias disponíveis pelos proprietários e operadores de IC no sentido de 

prevenir a ameaça, reduzir as vulnerabilidades dos activos específicos, contribuindo deste modo para a 

sua salvaguarda. 

 

O documento supracitado refere ainda que, devido à diversidade das infra-estruturas canadianas, a 

componente de gestão de risco foi tida em conta como forma de garantir a normal operacionalidade das 

mesmas em qualquer sector. A cooperação entre o sector público e privado, através da formação de 

parcerias, no sentido de garantir a protecção e segurança das IC consistiu num dos objectivos 

estabelecidos pelos governantes canadianos no sentido de assegurar os serviços e bens essenciais à 

população da nação. 

 

Neste sentido, o PSEPC (Public Safety and Emergency Preparedeness Canada), grupo designado pelo 

governo canadiano para o estudo da problemática em questão, identificou 10 sectores (Tabela 6) que 

formaram a base de trabalho do NCIAP (semelhante ao PNPIC no caso português). O passo seguinte 

consistiu no desenvolvimento de elementos chave, directrizes estratégicas, com base na National Critical 

Infrastructure Protection Strategy (NCIPS), conforme é apresentado na Tabela 7. 
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Tabela 6: Sectores e Subsectores do NCIAP (baseado no OCIPEP, 2004a:13) 
Sector Sub Sector 

1 Energy and Utility 
Electrical Power (generation, transmission, nuclear); Natural Gas; Oil 

Production and Transmission Systems 

2 
Communications and 

Information 
Technology 

Broadcasting systems; Software; Hardware; Networks (internet) 

3 Finance Banking; Securities; Payments System 

4 Health Care 
Hospitals; Health-care facilities; Blood-supply facilities; Laboratories; 

Pharmaceuticals 
5 Food Food safety; Agriculture and food industry; Food distribution 
6 Water Drinking water; Wastewater management 
7 Transportation Air; Rail; Marine; Surface 

8 Safety 
Chemical, biological, radiological, and nuclear safety; Hazardous 
materials; Search and rescue; Emergency services (police, fire, 

ambulance and others); Dams 

9 Government 

Government facilities; Government services (for example meteorological 
services); Government information networks; Government assets; Key 

national symbols (cultural institutions and national sites 
and monuments) 

10 Manufacturing Chemical industry; Defence industrial base 
 

Tabela 7: Linhas Estratégicas sobre o programa PIC (baseado no OCIPEP, 2004a:12) 

Guidelines 
Principles 

Description 

1 Awareness 

The first step toward taking specific action is to raise awareness of CIP among 
senior managers in industry and all levels of government by presenting a compelling 
business case for corporate action (i.e., that industry has a fiduciary responsibility to 
mitigate risk for the benefit of corporate stakeholders, clients and the general public 
from both an economic and public safety perspective). 

2 Integration 
CI assurance can be achieved by integrating physical and cyber security issues into 
emergency management programs, and encouraging the integration of CIP at the 
corporate level with good business practices (such as business continuity planning). 

3 Participation 

Success of CI assurance will only be achieved through broad participation of 
industry stakeholders and federal, provincial and territorial governments. A national 
strategy must complement and build on current CIP activities and relationships, 
both those that are established as well as those that 
are in the formative stages. While the national strategy will focus on initiatives within 
Canada, it must also recognize cross-border and international activities. 

4 Accountability 
CI partners are jointly accountable to Canadians (through legislation, regulation, 
policy, and due diligence) for safeguarding their own CI assets and ensuring the 
continued viability of their services. 

5 
All-hazards 
approach 

Canada's CI could be disrupted or destroyed as a result of deliberate attack, natural 
disaster, accident, computer virus or malfunction. CIP must be approached from an 
all-hazards perspective. 
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O grupo de trabalho designado para o estudo da problemática da PIC do Canadá teve a colaboração de 

um grupo de Sectores Estratégicos Nacionais (Sector Working Groups) e dos respectivos ministérios 

(Tabela 8). Ficou definido ainda, atribuir aos Municípios o papel de identificar as infra-estruturas críticas 

de sua responsabilidade, avaliar os riscos potenciais para cada infra-estrutura, reduzir os riscos e 

identificar métodos alternativos de prestação dos serviços essências (OCIPEP, 2004b). 

 

Tabela 8: Sectores Estratégicos do Canadá (baseado no OCIPEP, 2004b) 
Sector Working Groups Description Ministry Leads 

Food and Water 

Food Production and Distribution 
Systems and Drinking Water and Waste 

Water Treatment and Distribution 
Systems 

Ministries of Agriculture and 
Food and the Environment 

Electricity 
Electrical Power Generation and 

Distribution Systems 
Ministry of Energy 

Transportation 

Air, Rail, Marine and Surface 
Transportation Systems –works with 

federal government on federal areas of 
transportation authority 

Ministry of Energy 
Transportation 

Oil and Gas 
Natural Gas and Oil Refining and 

Transmission / Distribution Systems 
Ministry of Energy and 

Infrastructure 
Financial Institutions Financial Services Ministry of Finance 

Telecommunication 
Systems 

Telecommunication and IT Networks and 
Assets 

Ministry of Economic 
Development Ministry of 
Government Services 

Public Safety and 
Security 

Emergency Services, Policing Services, 
Search/Rescue etc. 

Ministry of Community 
Safety and Correctional 

Services 

Health 
Health Care Services (e.g., hospitals, long 

term care etc.) 
Ministry of Health and Long-

Term Care 

Continuity of Government 
Provincial and Municipal Government 

Decision Making 
Ministry of Government 

Services 
 

O documento OCIPEP (2004b) serviu de base à descrição da metodologia estudada no Canadá. O 

mesmo, ao contrário do caso português, não faz referência a nenhuma simulação feita, nem aos 

resultados obtidos pelo mesmo. A metodologia seguida pelo grupo de trabalho Canadiano teve como 

principais objectivos a elaboração de um plano estratégico de acção sobre as IC e a construção de um 

modelo padrão de IC. A análise das consequências da disrupção ou destruição de uma infra-estrutura 

particular depende de seis critérios fundamentais (Tabela 9). 

 

“Its goals are to provide a national framework for action and to build a resilient national critical 

infrastructure.” (OCIPEP, 2004a:4) 
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Tabela 9: Os 6 Critérios Fundamentais e respectiva descrição (baseado no OCIPEP, 2004b) 
Criterion Description 

1 
Concentration of 

people and assets 
 

This category looks at a measure of the impact of service delivery 
degradation, attributable to the loss of a critical asset on the physical well-
being of co-located people and assets. It is an assessment of possible 
fatalities, serious injuries, or number of people evacuated due to the loss of 
the service or facility, but does not include people inconvenienced by the loss 
of the asset and/or service. This also provides a determination of the potential 
impact on the surrounding environment (event locations, collateral damage 
area). The higher the concentration of people and assets, the greater the 
potential for catastrophic effects. 

2 Economic 

This criterion measures potential economic impact (to the enterprise) arising 
from degraded service attributable to the loss of a critical infrastructure asset. 
In addition to the direct physical loss or disruption of an asset, it includes a 
general assessment of the damage on the asset and associated information 
and people within the organization in general quantitative terms. 

3 
Critical 

infrastructure 
sector 

This factor measures the sectoral assessment of how the loss or degradation 
of the service or asset relates to a critical infrastructure sector, for example, 
as defined in the NCIAP. 

4 Interdependency 

Interdependency impact is the cross-sectoral assessment of the impact of the 
loss or degradation of the service to other critical services or sectors. This 
criterion also provides an assessment of possible dependencies that other 
critical services or functions may have on the asset being reviewed. The 
purpose is to determine if there is likelihood of a high cascading effect 
resulting from the loss of the service or asset on other critical services or 
functions within the sector and across sectors. Types of interdependencies 
include: physical (e.g. material output of one infrastructure used by another), 
geographic (e.g. common corridor) and logical (e.g. dependency through 
financial markets). 

5 Service Delivery 

This impact category is the measurement in qualitative terms of the impact 
that the destruction or temporary loss of an asset/element of a sector would 
have in terms of lost or degraded service delivery in the general economy. 
Initially, a measurement could be made of the allowable downtime before 
immediate significant impacts occur. Ultimately, the service impact is a 
combination of the availability of substitutes, the time and costs incurred 
before the asset or service is restored. 

6 Public Confidence 

This criterion measures how the loss of an asset or service would impact 
public confidence including employee confidence, customer confidence, 
perceived value of an asset or service in comparison with other assets or 
services, the potential impact on a government's ability to continue to function 
and on public confidence in government that could arise from the loss of the 
service or asset. Ultimately, it is an assessment of possible impacts on the 
public's confidence in the ability of the government to preserve public health 
and safety, economic security, or to assure the provision of essential 
services. 
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2.2.2 – Modelo de Avaliação das ICs 
 

O método estudado e implementado pelo grupo de trabalho do Canadá (OCIPEP, 2004) consiste numa 

formula (7), a partir da qual uma infra-estrutura, “i”, é designada como “crítica” com base num valor 

obtido, iC , através da adição da pontuação dos impactos, 
jiV

,

, em cada um dos seis critérios, de 

“j=1,…,N”, descriminados anteriormente para cada infra-estrutura ou elemento considerado; 

 

A� � ∑ C�,�D�E,            (7) 

 

Estes impactos foram divididos em quatro graus de severidade com a respectiva pontuação, conforme se 

pode observar na Tabela 10.  

 

Tabela 10: Metodologia de Identificação de ICs do Canadá (OCIPEP, 2004b) 

 

Importa ressalvar, que o próprio documento refere, na parte final, que a metodologia em causa pode ser 

melhorada, refinada e complementada com mais informação. 
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 “If an asset is not critical, as it has a negligible consequence, a score of “0” should be used. Estimates 

can be further refined by having experts examine other variables such as potential impact on people, the 

environment, and confidence in government, etc, either through models or through Bussiness Impact 

Assessment Studies.” (OCIPEP, 2004b) 

2.3 – Análises Metodológicas 
 

A presente secção destina-se a analisar as duas metodologias estudada. Numa primeira análise os dois 

estudos seguiram abordagens e metodologias completamente distintas sobre o mesmo problema 

(identificação e designação de IC), sendo que, em ambos os casos, os processos iniciais são idênticos, 

no que diz respeito à formação de um grupo de trabalho designado para o efeito e na identificação dos 

Sectores Estratégicos Nacionais. Se no caso português houve a necessidade de desenvolver um 

algoritmo de raiz (ADPA), no caso canadiano tal não sucedeu, tendo-se recorrido a uma metodologia 

aditiva. Na Figura 11 apresenta-se a estrutura resumida dos dois modelos, com base na informação 

estudada nos pontos anteriores. 

 

Figura 11: Estrutura dos Modelos de Portugal e do Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objectivo dos dois métodos consiste na identificação e prioritização das infra-estruturas passíveis de 

se classificarem como “IC”. Como se analisou nos primeiros capítulos, trata-se de um problema de 

elevada complexidade, face aos actores (Sectores/Infra-estruturas) a ter em conta, e incerteza, relativo à 

dificuldade de previsão das consequências que este tipo de infra-estruturas pode sofrer. A decisão 

relativa classificação de “IC” é tomada com base nos resultados de aplicação de metodologias analíticas 
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desenvolvidas para o efeito. Sobre os dois modelos (Figura 11), a definição de IC assumiu um papel 

importante no que diz respeito à identificação deste tipo de infra-estruturas mas também serviu de “linha 

orientadora”, na elaboração das metodologias estudadas.  

2.3.1 – Análise da Metodologia Portuguesa 
 

No caso português a definição de IC sustenta que uma infra-estrutura é considerada como crítica se 

esta, em caso de disfunção ou interrupção prolongada, afectar o “Bem-Estar” da nação, sendo que a sua 

criticidade é medida pelo impacto que a sua destruição, disfunção ou interrupção possa ter no conjunto 

de critérios presentes na sua definição. No entanto a metodologia portuguesa não segue, na íntegra, 

esta definição porque não estão claros quais são os impactos presentes e porque os mesmos não estão 

presentes no modelo proposto. 

 

O autor enuncia três tipos de impacto (disrupção, disfunção e interrupção) mas não os quantifica quanto 

ao grau de severidade que cada um deles tem. O segundo problema identificado reside na ausência 

destes impactos na formulação metodológica. De acordo com a metodologia seguida pelo autor, foi 

desenvolvido um algoritmo (ADPA) que procura medir os efeitos de propagação e interdependências 

entre sectores/infra-estruturas em caso de disrupção. Adicionalmente, procura avaliar a criticidade de 

uma infra-estrutura pelo grau de afectação que esta pode ter sobre outra (em caso de destruição), isto é, 

o único critério (abordagem monocritério) seguido para a avaliação da criticidade é o nível de 

interdependência entre infra-estruturas/sectores.  

 

No modelo de avaliação português é obtido um “indicador de interdependência” através do produto de 

probabilidades condicionadas entre os sectores. No entanto este resultado não contempla nem o número 

nem o impacto que esta pode sofrer. Isto porque o método em si, apenas avalia as interdependências 

entre os sectores e não o seu grau de afectação no “Bem-Estar Social”, critério principal a ser 

considerado, de acordo com a definição. 

 

Considere-se o seguinte exemplo; um sistema formado por quatro sectores “A”, “B”, “C” e “D”. O Sector 

“C” é afectado por “B” que por sua vez é afectado por “A” com as respectivas probabilidades 

condicionadas entre sectores 
ABP

,

 e 
BCP

,

. Finalmente, o Sector “D” também afecta “C” com a 

probabilidade 
CDP

,

. No caso 
CDP

,  
ser maior que 

ACP
,

 (
BCAB PP

,,

× ) não se pode afirmar, tendo por base 

apenas o critério da interdependência, que o Sector “D” é mais crítico para “C” que os Sectores “A” e “B”, 

sem se ter em conta o número de sectores que afectam este, o seu impacto e importância. 

 

O modelo português apresenta uma inconsistência entre a definição de “Infra-estrutura Crítica” e a 

metodologia utilizada, que também tem consequências na estruturação do modelo e no objectivo final do 



 

 

34 

 

modelo. Bana e Costa and  Beinat (2005) sustentam que a dificuldade da tomada de decisão depende 

da complexidade do problema e da incerteza dos agentes de decisão. A complexidade prende-se com o 

facto de existirem muitos aspectos a serem levados em conta, e de se saber se estes se relacionam 

entre si e se têm ritmos de variações diferentes. Todos estes factores, segundo os autores, dificultam a 

identificação dos factores chave para a tomada de decisão.  

 

Sobre a incerteza dos agentes de decisão, é feita referência a objectivos pouco claros, à informação 

escassa, aos dados pouco precisos, ao desconhecimento de decisões relacionadas e/ou a falta de 

coordenação, entre outros, como factores a ter em conta (Bana e Costa and  Beinat, 2005).  

2.3.2 – Análise da Metodologia Canadiana 
 

No que diz respeito ao modelo canadiano, este segue uma metodologia multicritério com seis critérios. 

Existe, no entanto, uma ausência de pesos nos critérios de avaliação. A título de exemplo (Tabela 10), 

para o grupo de trabalho canadiano, o peso do critério sobre o grau de população afectada (critério “1”) é 

igual ao peso do critério das interdependências entre sectores (critério “4”). Neste caso assiste-se a uma 

inconsistência que, segundo Keeney (1994), consiste no problema mais comum no processo de tomada 

de decisão. 

 

Este problema, aliado ao facto de ambos os métodos não terem sido anteriormente aplicados ou 

estudados noutros casos – ausência de fundamentação teórica – constitui um problema metodológico. 

Bana e Costa and Beinat (2005) referem que o processo analítico está sujeito à adopção de 

procedimentos analíticos pouco consistentes. Uma das fontes de inconsistência deve-se à adopção de 

técnicas quantitativas sem base teórica. A adopção de técnicas quantitativas robustas sem condições 

teóricas durante todo o processo e/ou que não se ajustam às características do problema em análise, 

são as outras fontes identificadas pelos autores como fontes de inconsistência no processo analítico 

(Bana e Costa and  Beinat 2005). 

 

Outro problema identificado reside nas pontuações de cada descritor de impacto. Sobre a construção 

das escalas de valor utilizadas na pontuação dos impactos, não está claro como o mesmo foi 

conseguido, quer por uma função de valor quer por um outro método auxiliar. Os problemas levantados 

por estas fontes de inconsistência residem numa não independência da melhor escolha relativamente às 

alternativas relevantes e na ausência de ponderação dos critérios (Bana e Costa and  Beinat,2005). O 

problema reside na avaliação da importância relativa de um objectivo face a outro. Quando isto acontece 

leva a uma decisão pobre, no sentido em que é produzida má informação sobre valores, sem que os 

cenários sejam tidos em conta (Keeney, 1994).   
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Ainda sobre o problema identificado anteriormente (relativo à ponderação dos critérios), o mesmo se 

passa no tratamento que é dado ao critério da interdependência entre infra-estruturas/sectores. A 

extensa rede de ligações e de dependências entre múltiplos sectores, e a dificuldade de medição em 

sistemas de grande complexidade são alguns dos principais problemas identificados (Mota de Sá et al., 

2009). No caso português, o critério “Interdependência” é visto como o único critério a ser tido em conta 

em todo o processo de avaliação e, na metodologia canadiana, este critério faz parte de um conjunto de 

critérios de avaliação. No entanto, ao ser avaliado como um critério torna difícil de perceber o seu grau 

de impacto para com outras infra-estruturas. Considere-se o seguinte exemplo. 

 

Existem três infra-estruturas, “1”, “2” e “3”, sediadas em duas zonas “A” e “B”. A infra-estrutura “1” é 

afectada por um corte de Energia na zona “A” com um impacto “I1”. A infra-estrutura “2”, por sua vez, é 

afectada por um corte de Energia na zona “A” e “B” com um impacto “I2”. Finalmente “3” é atingido por 

um corte apenas na zona “B” (impacto “I3”). Com base neste exemplo como se pode medir o impacto de 

um corte de energia nestas três infra-estruturas e as suas implicações na afectação do sector e do bem-

estar da nação? 

 

No entanto esta abordagem padece de consistência no sentido em que todos os seis critérios se 

interligam, directa ou indirectamente entre si. Segundo Bana e Costa and Beinat (2005), um conjunto de 

critérios devem ser exaustivos, não redundantes, concisos e consensuais. Cada um deles deve ser 

descrito de uma forma clara (não ambígua) e, preferencialmente, independentes entre si. A Tabela 11 

seguinte pretende resumir os pontos mais importantes analisados, com base na fundamentação teórica 

adequada para cada caso. 

 

Tabela 11: Tabela Síntese dos erros mais importantes dos Modelos estudados. 

Problemas Metodológicos Identificados nos dois Modelos de avaliação de Infra-estruturas Críticas 

Modelo Portugal Canadá 

Adequação da Definição 

com o Modelo 
Inconsistente 

Ponderação de Critérios 

Ausência da integração dos critérios 

identificados na definição no Modelo de 

avaliação 

Inconsistência na Definição dos Critérios 

Bana e Costa and Beinat (2005) e 

Keeney (1994) 

Fundamentação Teórica 
 Desenvolvimento de Processos Analíticos sem forte sustentação teórica (problema 

metodológico, Bana e Costa and Beinat, 2005) 

Erros de Estruturação 
Ausência da definição de critérios e 

descritores 

Incorrecta construção das escalas de 

valor e dos critérios 

Adequação ao Problema da 

Identificação das ICs 

O modelo desenvolvido não se 

coaduna ao objectivo do problema 

Os erros apresentados não permitem 

uma correcta avaliação do problema 
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2.4 – Modelos de Referência: Estudo e Análise 
 

Nesta secção ilustram-se os estudos que, de acordo com a comunidade científica, serviram de referência 

para a construção de metodologias de identificação de IC’s do Canadá e de Portugal. Como se referiu no 

inicio deste trabalho, o estudo sobre a Identificação de Infra-estruturas Críticas é um assunto recente. De 

forma a colmatar esta dificuldade na obtenção de modelos de identificação de ICs, para além daqueles 

apresentados (Canadá e Portugal), resolveu-se abordar e analisar os modelos que serviram de base 

para o estudo do problema da tese (Mota de Sá, 2005). 

 

Foram identificados um conjunto de estudos, sobre os quais se pretendem retirar insights, com base nos 

seguintes pressupostos; a estruturação e abordagem do modelo, o seu grau de 

enquadramento/adequação ao tema da tese e na complexidade inerente à sua construção. Sobre as 

metodologias multicritério, foram considerados os estudos de Cardona (2006) e de Carreño et al. (2007). 

Adicionalmente, foram ainda considerados sobre o fenómeno do efeito cascata e da interdependência os 

estudos de Dueñas-Osorio et al. (2004), Dueñas-Osorio (2005), Rinaldi (2001), Rinaldi (2004) e Buxton 

et al. (2010). 

 

O grau de enquadramento dos modelos permite observar se estes foram elaborados com base em 

contextos semelhantes com o tema da identificação de ICs. Os modelos construídos por Cardona (2006) 

e Carreño et al. (2007) avaliam e identificam, com base num sistema de indicadores (Indicadores de 

Risco), áreas geográficas urbanas (países, cidades) quanto ao seu nível de risco através de um conjunto 

de pontos de vista, numa abordagem multicritério. 

 

Constata-se que o conceito de risco e de criticidade estão intimamente ligados no que concerne ao 

objecto do estudo em questão. Se, por parte dos autores, se identificam as áreas de risco (zonas 

urbanas críticas), por parte do tema da tese, procura-se identificar infra-estruturas de risco (infra-

estruturas críticas). Não obstante a semelhança entre o tema da tese e os trabalhos dos autores, estes 

podem ser complementares. 

 

Enquanto os modelos dos autores trabalham numa vertente “macroscópica” do problema (zonas urbanas 

críticas), os modelos de identificação de ICs operam numa vertente “microscópica” pois avaliam todas as 

infra-estruturas que podem estar dentro dessas zonas. 

 

Cada modelo de avaliação de risco será acompanhado por uma análise com duas vertentes; a estrutural, 

no que diz respeito à estrutura metodológica que suporta o modelo, e uma crítica, quando ao grau de 

complexidade dos conceitos trabalhados no seu desenvolvimento. 
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2.4.1 - Indicadores de Risco 
 

Nesta secção apresenta-se os modelos escolhidos com base nos pressupostos apresentados 

anteriormente. Dado o enquadramento que foi feito para a sua inserção neste trabalho, pretende-se 

deste modo, estudar e analisar a estruturação e a organização de como estes foram elaborados. 

 

Os estudos de referência, que se apresentam em seguida, têm em comum o facto de que o resultado 

final dos modelos ser traduzido por meio de um indicador de risco que congrega um conjunto de factores 

considerados pertinentes para o efeito. Cardona (2006) foca o seu trabalho no tratamento e estudo do 

risco e da gestão do risco. Segundo o autor, o âmbito da gestão do risco precisa de ser alargado para 

que este inclua não só os factores ligados ao dano físico, perdas humanas e económicas, mas também 

factores sociais, organizacionais e institucionais. 

 

O autor sustenta que o conceito de risco difere consoante a área geográfica onde o mesmo actua e o 

modo como é encarado pela população afectada. Refere ainda que se o risco não se manifestar numa 

forma adequada que atrai a atenção das partes interessadas, então não será possível promover medidas 

que redução de desastres. 

 

Neste sentido, o autor desenvolveu um sistema de indicadores com o objectivo de facilitar o acesso à 

informação relevante sobre o risco de desastres e a gestão de risco pelos decisores, possibilitando deste 

modo a identificação e inclusão de políticas e acções eficazes para o efeito (Tabela 12). 

 

Tabela 12: Sistema de indicadores baseado no Trabalho de Cardona (2006) 

Indicators Description 
Local 

Disaster 

Index 

(LDI) 

“Identify the social and environmental risk that derives from more recurrent lower level 

events which are often chronic at the local and sub national levels. These particularly 

affect the more socially and economically fragile population and generate a highly 

damaging impact on the countries development.” 

Prevalent 

Vulnerability 

Index 

(PVI) 

“Is made up of a series of indicators that characterize prevailing vulnerability conditions 

reflected in exposure in prone areas, socioeconomic fragility and lack of social resilience 

in general.” 

Risk 

Management 

Index 

(RMI) 

“Brings together a group of indicators related to the risk management performance of the 

country. These reflect the organizational, development, capacity and institutional action 

taken to reduce vulnerability and losses, to prepare for crisis 

and efficiently recover.” 
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“On the other hand, the LDI is a synthetic index using inductive type indicators related to the occurrence 

of past events with differing impact levels (memory and registers). The PVI as well as RMI are 

composite indices derived by aggregating quantitative and qualitative indicators. These indices have 

been constructed using a multi attribute technique and its component indicators have been carefully 

related and weighted.” (Cardona, 2006:9) 

 

No caso de Carreño et al. (2007), a avaliação global do risco é resultado da afectação do risco “físico” 

com o factor “impacto”, como resultado da integração das condições contextuais da fragilidade 

socioeconómica e da falta de resiliência, que agravam o cenário da perda física inicial. A sua proposta 

apresenta uma abordagem holística, no modelo de avaliação dos múltiplos riscos, através de um 

conjunto de variáveis de entrada (descritores), onde estes reflectem o risco físico e as condições de 

perigo que podem contribuir para um potencial impacto. 

 

“The indicators to be used at this level of analysis are similar to those used at other levels but in this 

case we agree to estimate an Index of Physical Risk (hard) and a Factor of Impact, based on (soft) 

variables associated to the social fragility and the lack of resilience of the context, to obtain by this way 

an Index of Total Risk for each unit of analysis.” (Carreño et al. 2007) 

 

2.4.1.1 - Indicador de Risco I 
 
O LDI (Local Disaster index) tem por objecto a identificação dos riscos sociais e ambientais decorrentes 

de eventos desastrosos de menor escala. Estes eventos têm um impacto desproporcional sobre as 

populações mais vulneráveis, quer a nível social, quer a nível ambiental. Para além destes impactos, têm 

ainda efeitos bastante negativos ao nível do desenvolvimento nacional. Este indicador representa a 

propensão que um país tem para com um desastre de baixa escala e dos seus impactos cumulativos no 

desenvolvimento local. Com base na natureza destes impactos, ao nível social e ambiental, pode haver 

alguma evidência de interdependência, dada a propagação de efeitos cumulativa que estes podem ter no 

progresso das populações.  

 

O LDI é calculado através da soma de três sub-indicadores (K, A, e L). De acordo com o autor do estudo, 

a fórmula de cálculo resulta da seguinte equação matemática (8); 

FGH � FGHI J FGHK J FGHL          (8) 

 

Onde FGHI representa o Sub-Indicador Local do Número de Mortes, FGHK o Sub-Indicador do Número de 

Pessoas Afectadas e FGHL, o Sub-Indicador de Perdas em quatro variedades de eventos; deslizamentos, 

sismos, inundações e tempestades, entre outros. A Figura 12 representa o esquema sobre a forma 

como este índice, de estrutura aditiva, é obtido para um país, com base nas informações dos eventos 

registados em cada município. 



 

 

39 

 

Figura 12: Esquema do Indicador LDI, baseado em Cardona (2006) 

 
 

Por sua vez, os sub-indicadores K, A e L, são calculados através das seguintes fórmulas, com a equação 

(9) como referência; 

FGH�I,K,L% � M1 N ∑ OPQRPQ S
TUVE, W X|�I,K,L%        (9) 

 

Onde por sua vez, o Índice de Persistência, PI, é obtido com base nas condições da equações (10), (11); 

�H�I,K,L% � ∑ �HV �I,K,L%UV            (10) 

 

Em que, para se proceder ao cálculo da equação (10), se deve calcular a equação (11) e (12), 

respectivamente; 

 �HV �I,K,L% � 100∑ FAVY �I,K,L%ZYE,          (11) 

 

E finalmente, a equação (12); 

FAVY�I,K,L% � [R\[R]
[\[] ^|�I,K,L%         (12) 

 

Onde; 

λ: Coeficiente de Escala. 

�HV: Índice de Persistência dos efeitos K, A e L causados pelos Eventos E. 

FAVY �I,K,L%: Coeficiente de Localização dos efeitos _ (K, A e L) causados por cada tipo de eventos E em 

cada município M. 

 

Os valores das variáveis _ correspondentes aos efeitos K, L e A são os seguintes; 

_VY: Valor causado pelo evento e no município m. 

_Y: Soma total para _ causado por todos os tipos de eventos considerados em cada município m. 

_V` : Valor de _ para um evento e em todo o país. 

_`: Soma total de _ para o evento e em todo o país. 
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^: Relação entre todos os tipos de eventos E e do número de municípios no país M, onde alguns efeitos 

tenham sido registados. 

 

Constata-se, através do factor ^, a evidência sobre o conceito de interdependência presente neste 

modelo, dado que este relaciona o evento destrutivo, cumulativo ou não, com o número de municípios 

afectados por este, ou seja, a propagação de efeitos nefastos registados a nível local ou regional. Assim, 

quanto maior o índice LDI, maior será a magnitude e a distribuição e propagação de efeitos de risco 

pelos municípios atingidos. O autor sustenta que este tipo de indicador pode ser útil para o sector 

económico e governamental no desenvolvimento urbano e rural de um determinado país, na medida em 

que este indicador ajuda a detectar a persistência e acumulação de efeitos de desastres locais e 

nacionais (Cardona, 2006). 

 

Numa análise ao indicador LDI, constata-se que este não apresenta uma estruturação multicritério, pois 

não estão presentes na sua concepção aspectos relacionados com a definição de critérios, dos 

respectivos descritores e pesos relativos. Desta forma, e apesar da inclusão do conceito de 

interdependência, o mesmo não respeita a natureza que se pretende desenvolver neste trabalho de tese. 

 

2.4.1.2 - Indicador de Risco II 
 

O índice PVI (Prevalent Vulnerability Index), formulado por um indicador composto, caracteriza a 

prevalência de condições de vulnerabilidade reflectidas e medidas em áreas propensas ao risco, do 

ponto de vista da sua fragilidade sócio-económica e da falta de resiliência social. Estes aspectos, 

segundo o autor, favorecem o impacto directo (exposição e susceptibilidade) e indirecto (fragilidade 

sócio-económica e falta de resiliência), em caso de ocorrência de um evento catastrófico. 

 

“On the whole, the PVI reflects susceptibility due to exposure degree of the physical goods and people; 

this favors the direct impact. Besides, it reflects the social and economic fragility conditions that favor 

the indirect and intangible impact. And, also, it reflects the lack of capacity to absorb the consequences, 

for responding efficiently and for recovering. A reduction of these types of factors as a result of a 

sustainable process of human development and explicit policies of risk reduction are one of the aspects 

that must be given special attention.” (Cardona, 2006) 

 

Á semelhança do índice LDI, o facto de haver um impacto indirecto, este indicador pode trazer consigo 

uma evidência de interdependência com base na propagação de efeitos que um evento negativo pode 

ter no panorama sócio-económico e na falta de resiliência.  
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O indicador PVI é composto por três sub-indicadores (ES, SF, LR). De acordo com o estudo de Cardona 

(2006), a fórmula de cálculo resulta da média dos três sub-indicadores, conforme se demonstra na 

equação (13); 

�CH � ��CHUa J �CHab J �CHLc%/3        (13) 

 

Onde; 

ES: Indicador de Exposição e Susceptibilidade 

SF: Indicador de Fragilidade Sócio-Económica 

LR: Indicador de Falta de Resiliência 

 

Este indicador de agregação aditiva, com base na equação (13), apresenta o mesmo problema 

identificado no modelo canadiano, no que diz respeito ao tratamento e ponderação dos pesos. Isto 

porque o autor considera que não existe diferença no grau de relevância de qualquer um dos indicadores 

(ES, SF, LR). Trata-se de um índice, obtido através de fórmulas standarizadas, onde os pesos se 

encontram ocultos e que padece dos problemas mais comuns de análise à decisão, conforme se discutiu 

na análise do modelo canadiano. 

 

Cada sub-indicador, no entanto é calculado separadamente através de um modelo matemático composto 

pelas equações (14), (15) e (16). Os indicadores utilizados para descrever as três ordens de impactos 

(ES, SF, LR) foram formuladas no sentido de se avaliar a sua influência, na explicação de eventos de 

risco que afectem áreas como a económica, a social e a ambiental. Para cada sub-indicador foi 

postulado um conjunto de critérios que, de acordo com o autor, melhor descrevem e representam a 

essência de cada um deles, conforme se verificam nas Tabelas 13, 14 e 15. 

 

Tabela 13: Descritores do Sub-Indicador �����, baseado em Cardona (2006) 

Description Indicators Weight 
Population growth, average annual rate (%) ES1 w, 

Urban growth, avg. annual rate (%) ES2 wT 

Population density, people/5 Km2 ES3 w5 

Poverty-population below US$ 1 per day PPP ES4 w7 

Capital stock, million US$ dollar/1000 km2 ES5 w8 

Imports and exports of goods and services, % GDP ES6 w9 

Gross domestic fixed investment, % of GDP ES7 w+ 

Arable land and permanent crops, % land area ES8 wf 
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Tabela 14: Descritores do Sub-Indicador �����, baseado em Cardona (2006) 

Description Indicators Weight 
Human Poverty Index, HPI-1 SF1 w, 

Dependents as proportion of working age population SF2 wT 

Social disparity, concentration of income measured using Gini index SF3 w5 

Unemployment, as % of total labor force SF4 w7 

Inflation, food prices, annual % SF5 w8 

Dependency of GDP growth of agriculture, annual % SF6 w9 

Debt servicing, % of GDP SF7 w+ 

Human-induced Soil Degradation (GLASOD) SF8 wf 

 

Tabela 15: Descritores do Sub-Indicador �����, baseado em Cardona (2006) 

Description Indicators Weight 
Human Development Index, HDI [Inv] LR1 w, 

Gender-related Development Index, GDI [Inv] LR2 wT 

Social expenditure; on pensions, health, and education, % of GDP [Inv] LR3 w5 

Governance Index (Kaufmann) [Inv] LR4 w7 

Insurance of infrastructure and housing, % of GD [Inv] LR5 w8 

Television sets per 1000 people [Inv] LR6 w9 

Hospital beds per 1000 people [Inv] LR7 w+ 

Environmental Sustainability Index, ESI [Inv] LR8 wf 

 

O símbolo [Inv] indicado o inverso da variável (R:1-R). O cálculo de cada sub-indicador (ES, SF, LR) é 

obtido através da equação (14); 

PVIj�kl,lm,no%p � ∑ qrsrtuvrwx∑ qrvrwx |�kl,lm,no%         (14) 

 

Onde; 

wy: Peso designado para cada indicador. 

Iyzp : Indicador normalizado através da equação (15), para os sub-indicadores ES e SF, e da equação (16), 

para o caso do sub indicador LR. 

Iyzp � {rtu |}y~ �{ru���~� �{ru�             (15) 

Iyzp � }�{ �{ru�|{rtu��~� �{ru�            (16) 

 

Onde: 
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xyzp : dados originais para a variável do país C durante o tempo t. 

xyp: variável considerada em conjunto para todos os países. 

min �xyp%: valor mínimo definido para a variável no período t. 

max �xyp%: valor máximo definido para a variável no período t. 

rank �xyp%: diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. 

 

A técnica de ponderação utilizada no cálculo dos pesos para cada Sub-indicador, na obtenção do 

indicador PVI foi, segundo o autor, o Processo Hierárquico Analítico (em inglês Analytic Hierarchy 

Process – AHP). Sobre o modelo de AHP, também este apresenta problemas conceptuais graves. Bana 

e Costa and Vansnick (2008) alertam para o facto de este, através do método de eigenvalue (EM), violar 

um dos principais fundamentais do processo de tomada de decisão, ao violar a condição de preservação 

de ordem. 

 

“Our main conclusion is that, although the EM is very elegant from a mathematical viewpoint, the 

priority vector derived from it can violate a condition of order preservation that, in our opinion, is 

fundamental in decision aiding – an activity in which it is essential to respect values and judgements. In 

light of that, and independently of all other criticisms presented in the literature, we consider that the EM 

has a serious fundamental weakness that makes the use of AHP as a decision support tool very 

problematic.” Bana e Costa and Vasnick (2008) 

 

Ao analisar-se este indicador, constata-se que estão presentes as premissas essenciais que se 

pretendem incluir neste trabalho de tese. O conceito de interdependência é abordado e incluído no 

método. A estruturação seguida pelo autor apresenta uma abordagem multicritério, com um conjunto de 

descritores bem definidos para o sistema ao qual este método foi designado. Ao nível dos pesos, o 

problema reside no método utilizado para a sua obtenção (AHP) conforme é referido. Sobre a 

complexidade do modelo, o mesmo apresenta um conjunto de variáveis de entrada de difícil medição, 

como são os casos do valor do tempo (t). 

2.4.1.3. - Indicador de Risco III 
 

O índice RMI (Risk Management Index), um pouco à semelhança do indicador anterior, consiste num 

índice composto na medida em que para cada sub-indicador adjacente, traz consigo um conjunto de 

indicadores de forma a medir o desempenho de gestão de risco de um determinado país. Este índice 

procura reflectir as acções organizacionais, de desenvolvimento, de capacidade e institucionais que 

devem ser levadas a cabo no sentido de se reduzir a vulnerabilidade e as perdas, para uma eficaz 

recuperação em tempos de crise, em caso de um evento catastrófico. 
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 “The RMI was constructed by quantifying four public policies, each of which has six indicators. The 

policies include the identification of risk, risk reduction, disaster management, and governance and 

financial protection. Risk identification (RI) is a measure of individual perceptions, how those 

perceptions are understood by society as a whole, and the objective assessment of risk. Risk reduction 

(RR) involves prevention and mitigation measures. Disaster management (DM) involves measures of 

response and recovery. And, finally, governance and financial protection (FP) measures the degree of 

institutionalization and risk transfer.” (Cardona, 2006) 

 

A sua fórmula de cálculo é em tudo idêntica ao cálculo do índice PVI. A obtenção do índice RMI resulta 

do cálculo da média dos quatro sub-indicadores RI, RR, DM e FP, conforme se demonstra na equação 

(17); 

�/H � ��/HcQ J �/Hcc J �/H�Z J �/HbP%/4       (17) 

 

Onde; 

RI: Indicador de Identificação de Risco 

RR: Indicador de Redução de Risco 

DM: Indicador de Gestão de Risco 

FP: Indicador de Protecção Financeira 

 

Na equação (17), este indicador, de estrutura aditiva, apresenta o mesmo problema identificado no 

modelo canadiano e no indicador PVI, no tratamento e ponderação dos pesos. Neste sentido, o autor 

considera que nenhum indicador se sobrepõe a outro, considerando que todos eles representam a 

mesma importância, sem ordem preferencial. Cada Sub-indicador foi obtido separadamente, se bem 

que, a fórmula utilizada no seu processo de cálculo é igual para todos, conforme se pode ver na equação 

(18). Para cada sub-indicador foi identificado um conjunto de critérios que, de acordo com o autor, 

melhor representam cada um deles, conforme se verificam nas Tabelas 16, 17, 18 e 19. 

 

Tabela 16: Descritores do Sub-Indicador �	���, baseado em Cardona (2006) 

Description Indicators Weight 

Systematic disaster and loss inventory RI1 w, 

Hazard monitoring and forecasting RI2 wT 

Hazard evaluation and mapping RI3 w5 

Vulnerability and risk assessment RI4 w7 

Public information and community participation RI5 w8 

Training and education on risk management RI6 w9 
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Tabela 17: Descritores do Sub-Indicador �	���, baseado em Cardona (2006) 

Description Indicators Weight 

Risk consideration in land use and urban planning RR1 w, 

Hydrographical basin intervention and environmental protection RR2 wT 

Implementation of hazard-event control and protection techniques RR3 w5 

Housing improvement and human settlement relocation from prone-areas RR4 w7 

Updating and enforcement of safety standards and construction codes RR5 w8 

Reinforcement and retrofitting of public and private assets RR6 w9 

 

Tabela 18: Descritores do Sub-Indicador �	�
	, baseado em Cardona (2006) 

Description Indicators Weight 

Organization and coordination of emergency operations DM1 w, 

Emergency response planning and implementation of warning systems DM2 wT 

Endowment of equipments, tools and infrastructure DM3 w5 

Simulation, updating and test of inter institutional response DM4 w7 

Community preparedness and training DM5 w8 

Rehabilitation and reconstruction planning DM6 w9 

 

Tabela 19: Descritores do Sub-Indicador �	���, baseado em Cardona (2006) 

Description Indicators Weight 

Interinstitutional, multisectoral and decentralizing organization FP1 w, 

Reserve funds for institutional strengthening FP2 wT 

Budget allocation and mobilization FP3 w5 

Implementation of social safety nets and funds response FP4 w7 

Insurance coverage and loss transfer strategies of public assets FP5 w8 

Housing and private sector insurance and reinsurance coverage FP6 w9 

 

O cálculo de cada sub-indicador (RI, RR, DR, FP) é obtido através da equação (18); 

RMIj�os,oo,��,m�%p � ∑ qrsrtuvrwx∑ qrvrwx |�os,oo,�o,m�%        (18) 

Onde; 

wy: Peso designado para cada indicador. 

Iyzp : Sub-Indicador normalizado 

RMIjp : Cada sub-indicador (RI, RR, DR, FP) de cada unidade territorial c num período de tempo t. 
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Mais uma vez, e com os problemas mencionados anteriormente, a metodologia seguida na ponderação 

dos pesos para cada Sub-indicador, para posterior obtenção do índice RMI foi, de igual modo relativo ao 

PVI, o Processo Hierarquico Analítico (em inglês Analytic Hierarchy Process – AHP). 

 

A abordagem metodológica seguida na obtenção deste indicador, com base na utilização de níveis de 

referência, permite uma comparação e identificação de medidas, nas quais, os governantes devem 

canalizar e direccionar os seus esforços, na formulação e implementação de políticas de redução e 

mitigação de risco (Cardona, 2006). 

 

Em suma, numa observação feita ao presente indicador, constata-se que este apresenta uma vertente 

proactiva no que concerne ao tratamento e à gestão de risco. Como tal, e apesar do cariz multicritério do 

modelo, a correcta definição dos descritores ao modelo em questão não se adequa aos propósitos da 

tese. Ao nível do seu grau de adequação ao trabalho de tese, constatou-se que o conceito de 

interdependência é modelado dentro de alguns critérios. 

2.4.1.4 - Índice de Risco IV 
 

O método desenvolvido e proposto por Carreño et al. (2007) foi concebido para a avaliação de múltiplos 

riscos. O facto de, segundo o autor, se dispor de estimativas e outros dados relevantes (informações 

históricas entre outras fontes) sobre a identificação de perigos significativos, permite a identificação do 

principal factor de risco e do potencial crítico da situação. Para o autor, a fragilidade social e a falta de 

resiliência (potenciais efeitos indirectos ou intangíveis) constituem o conjunto de factores que agravam o 

desenvolvimento do risco físico (potenciais efeitos directos). Assim, o risco total depende dos efeitos 

directos e indirectos do risco. Mais uma vez, à semelhança da exposição que foi feita no indicador PVI, é 

possível identificar este “impacto indirecto“ como uma forma de interdependência, dado o efeito cascata 

(fenómeno de propagação) presente, de igual modo, na falta de resiliência e na fragilidade social. A 

Figura 13 ilustra o sistema gestão de risco e os seus constituintes, do modelo proposto por Carreño et 

al. (2007). 

Figura 13: Sistema de Gestão de Risco proposto por Carreño et al. (2007) 
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Com base na Figura 12, observa-se que o Risco é função de dois tipos de impactos; o risco físico, �b, 

que incorpora a exposição e susceptibilidade física (impacto de primeira ordem) e o factor “Impacto”, F, 

que por sua albergar as condições da fragilidade social e a falta de resiliência (impacto de segunda 

ordem). A fórmula de cálculo utilizada pelo autor para o cálculo do índice do risco total, ��, mais 

conhecida como equação de Moncho, é descriminada na equação (19) matemática seguinte; 

 
�� � �b�1 J &%           (19) 

Onde; 

��: Indicador de Risco Total 

�b: Indicador do Risco Físico 

F: Factor de Agravamento/Impacto 

 

Com base na equação (19) e na argumentação, inicialmente feita, na inclusão do conceito de 

interdependência é representado por F. Na Tabela 20 resume-se os descritores utilizados pelo autor 

para os factores constituintes do impacto F; a fragilidade social (“Social Fragility”) e a falta de resiliência 

(“Lack of Resilience”). 

 

Tabela 20: Descritores do Impacto F, baseado em Carreño et al. (2007) 

Aspect Description 

Social fragility 

Slums-squatter neighbourhoods 

Mortality rate 

Delinquency rate 

Social disparity index 

Population density 

Lack of resilience 

Hospital beds 

Health human resources 

Public space 

Rescue and firemen manpower 

Development level 

Preparedness emergency planning 

 

O coeficiente F, equação (20), depende por sua vez da soma ponderada de um conjunto de factores de 

agravamento relacionados com a fragilidade socioeconómica, &ba�, e a falta de resiliência, &bc�, e dos 

respectivos pesos relativos, respectivamente, �ba� e �bc�, que representam as influências ou os pesos 

de cada “i” e dos factores de “j”, onde “m” é o número total de descritores da fragilidade socioeconómica 

e “n” o número total de descritores da falta de resiliência. 

 



 

 

48 

 

& � ∑ �ba�Y�E, 6 &ba�+∑ �bc���E, 6 &bc�        (20) 

 

Onde; 

�ba�: Pesos da Fragilidade Social. 

&ba�: Factores da Fragilidade Social. 

�bc�: Pesos da Falta de Resiliência 

&bc�: Factores da Falta de Resiliência. 

 

De acordo com o estudo do autor, quer os factores relativos à fragilidade sócio-económica e à falta de 

resiliência, respectivamente &ba� e &bc�, são calculados a partir de funções que padronizam os valores 

brutos dos descritores, transformando-os por sua vez em factores mensuráveis (para informação mais 

pormenorizada ver estudos de Carreño et al. 2007, e de Cardona, 2006). Os pesos relativos de ambas 

as variáveis, respectivamente �ba� e �bc�, são calculados através do método do Processo Analítico 

Hierárquico (em inglês, AHP), para a obtenção de escalas de razão (para informação mais 

pormenorizada, ver estudos de Carreño et al., 2007). Como se mencionou anteriormente, este método 

apresenta alguns problemas conceptuais graves (Bana e Costa and Beinat, 2005).  

 

A Tabela 21 ilustra, com maior detalhe, os descritores, indicadores, unidades e pesos dos respectivos 

impactos integrantes de F, necessários para a sua fórmula de cálculo do índice expressa na equação 

(20). 

Tabela 21: Indicadores, Descritores e Unidades de F, baseado em Carreño et al. (2007) 

Description Indicators Units Weight 
Slums-squatter 

neighbourhoods 

Fml, Slum-squatter neighbourhoods area/Total area Wml, 

Mortality rate FmlT Number of deaths each 10,000 inhabitants WmlT 

Delinquency rate Fml5 Number of crimes each 100,000 inhabitants Wml5 

Social disparity index Fml7 Index between 0 and 1 Wml7 

Population density Fml8 Inhabitants/Km2 of build area Wml8 

Hospital beds Fmo, Number of hospital beds each 1,000 inhabitants Wmo, 

Health human resources FmoT Health human resources each 1,000 inhabitants WmoT 

Public space Fmo5 Public space area/Total area Wmo5 

Rescue and firemen 

manpower 

Fmo7 Rescue and firemen manpower each 10000 

inhabitants 

Wmo7 

Development level Fmo8 Qualification between 1 and 4 Wmo8 

Risk management index Fmo9 Index between 0 and 1 Wmo9 
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Por sua vez, a formula utilizada para o cálculo do índice do risco físico, �b, é expressa na equação (21). 

O cálculo deste índice resulta da soma ponderada dos factores correspondentes ao Risco Físico, &cb� , 
com os respectivos pesos, �cb� . 
 

�b � ∑ �cb���E, 6 &cb�          (21) 

Onde; 

�cb� : Pesos relativos do Risco Físico. 

&cb�: Factores relativos ao Risco Físico. 

$: Número total dos descritores do índice do Risco Físico. 

 

Carreño et al. (2007) adverte que o objectivo da metodologia desenvolvida não passa pelo cálculo dos 

cenários de risco físico. O índice do Risco Físico é obtido a partir de avaliações das perdas existentes. 

De acordo com o estudo do autor Carreño et al. (2007), este estima que os efeitos indirectos dos eventos 

de risco possam ser da mesma ordem que os efeitos directos. A Tabela 22 mostra todos os descritores, 

e respectivos indicadores, unidades e pesos, necessários ao cálculo do índice do risco físico, de acordo 

com o trabalho do autor. 

 

Tabela 22: Indicadores, Descritores e Unidades de RF, baseado em Carreño et al. (2007) 

Description Indicators Units Weight 
Damaged area Fom, Percentage (damaged area/build area) Wom, 

Dead people 
FomT Number of dead people each  1,000 

inhabitants 

WomT 

Injured people 
Fom5 Number of injured people each 1,000 

inhabitants 

Wom5 

Ruptures in water mains Fom7 Number of ruptures/Km2 Wom7 

Rupture in gas network Fom8 Number of ruptures/Km2 Wom8 

Fallen lengths on HT power 

lines 

Fom9 Metres of fallen lengths/Km2 Wom9 

Telephone exchanges affected Fom+ Vulnerability index Wom+ 

Electricity substations affected Fomf Vulnerability index Womf 

 

Na literatura cientifica sobre esta matéria, no que diz respeito à construção de indicadores, em que a sua 

agregação é aditiva (compensatória), Mota de Sá et al. (2009) e Cox Jr. (2009) sustentam que a 

utilização deste tipo de agregação pode constituir um grave problema dado que “muitos destes 

indicadores conduzem a resultados que, uma formulação puramente arbitrária traria melhores”. Outra 
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observação a ter em conta, reside na extrema complexidade que está por detrás de todas as 

formulações matemáticas evidenciadas na construção dos mesmos, podem complicar ainda mais o 

processo de obtenção dos índices e tornar os seus resultados inconsequentes, como advertem Mota de 

Sá et al. (2009) e Cox Jr. (2009). 

 

A nível conceptual observa-se que grande parte da informação trabalhada se coaduna com o propósito 

do tema da tese, mais especificamente os critérios e os descritores designados em todos os indicadores 

estudados. Como se mencionou no início desta secção, a introdução da temática destes índices permitiu 

analisar metodologias utilizadas em áreas relacionadas com o tema da tese. 

2.4.2 - Interdependência 
 

Segundo Rinaldi (2004) o fenómeno da interdependência constitui-se por uma relação de dependência 

entre uma ou mais infra-estruturas. No entanto essas dependências podem ser classificadas quanto ao 

seu grau de afectação que uma pode ser sobre outra ou outras infra-estruturas. Rinaldi (2001) classificou 

as interdependências em classes conforme se pode observar na Tabela 23. 

 

“Interdependency is a bidirectional relationship between infrastructures through which the state of each 

infrastructure is influenced by or correlated to the state of the other. More generally, two infrastructures 

are interdependent when each is dependent on the other.” (Rinaldi, 2004) 

 

Tabela 23: Classes de Interdependências, baseado em Rinaldi (2001) 
Interdependency 

Classes 
Description 

Physical 
Interdependency 

Two infrastructures are physically interdependent if the state of each depends 
upon the material output(s) of the other. Physical interdependencies arise from 
physical linkages or connections among elements of the infrastructures. 

Cyber 
Interdependency 

an infrastructure has a cyber interdependency if its state depends on information 
transmitted through the information infrastructure. The computerization and 
automation of modern infrastructures and widespread use of supervisory control 
and data acquisition (SCADA) systems have led to pervasive cyber 
interdependencies. 

Geographic 
Interdependency 

infrastructures are geographically interdependent if a local environmental event 
can create state changes in all of them. This implies close spatial proximity of 
elements of different infrastructures, such as collocated elements of different 
infrastructures in a common right-of-way. 

Logical 
Interdependency 

Two infrastructures are logically interdependent if the state of each depends upon 
the state of the other via some mechanism that is not a physical, cyber, or 
geographic connection. For example, various policy, legal, or regulatory regimes 
can give rise to logical linkage among two or more infrastructures. 

 
Face à complexidade da matéria em questão, importa coadunar, de todas as classes de 

interdependências trabalhadas por Rinaldi (2001), quais são aquelas que melhor se adequam ao 

tratamento dado ao mesmo conceito, no âmbito da protecção das infra-estruturas críticas. No entanto, e 
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de acordo com Rinaldi (2004), existem factores que condicionam a análise de Interdependências 

conforme se pode observar na Tabela 24. 

 

Tabela 24: Factores que afectam a análise de Interdependências, baseado em Rinaldi (2004) 

Factor Implication for the Analyses 

Time Scales 

Infrastructure dynamics vary from milliseconds (e.g., electrical grid 

disturbances) to decades (construction of major new facilities). 

Different infrastructures will have varying time scales of 

importance. 

Geographic Scales 

Specific scenarios and issues range from cities to national or 

international levels in scale. Scale affects the resolution and 

quantity of infrastructure and interdependency data required for 

models. 

Cascading and Higher Order Effects 
Disruptions in one infrastructure can ripple or cascade into other 

infrastructures, creating second and higher order disruptions. 

Social / Psychological Elements 

Infrastructures are socio-technical systems. Social networks and 

behavioral responses can influence infrastructure operations, such 

as the spread of an infectious disease and the response of the 

public health infrastructure. 

Operational Procedures 
Company-specific procedures influence the state of an 

infrastructure, such as responses to market fluctuations. 

Business Policies 
Specific corporate business policies affect the operations of the 

infrastructures. 

Restoration and Recovery 

Procedures 

Company-specific procedures influence the state of an 

infrastructure during a crisis or emergency, and may affect 

coordination among various infrastructure owners. Cross-

infrastructure restoration/recovery procedures may not exist. 

Government Regulatory, Legal, 

Policy Regimes 

Government actions will influence operational behaviors as well as 

the response to and recovery from disasters or disruptions. 

Stakeholder Concerns 
Stakeholders have differing motivations and different sets of 

concerns that drive M&S requirements. 

 

No entanto, aquele que aparece como sendo o problema principal de interdependência entre infra-

estruturas diz respeito ao efeito cascata e o seu impacto na rede complexa de interligações entre infra-

estruturas (Rinaldi, 2004; Rinaldi et al. 2001; Dueñas-Osorio, 2005; Dueñas-Osorio, 2009; Buxton, 2010; 

OCIPEP, 2004a; Gordon and Dion 2008; Apostolakis and Lemon., 2005; Crowther et al., 2007; Bouchon 

et al., 2008; Mota de Sá, 2005). 
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Para Buchon et al. (2008), o Efeito Cascata constitui um dos principais aspectos que devem ser tidos em 

conta na construção de cenários no procedimento de identificação e classificação de IC’s. Segundo os 

mesmos autores, a perda de serviço, a duração do evento disruptivo e a sua propagação, a existência de 

medidas de protecção a este tipo de infra-estruturas e a existência de alternativas são outros aspectos, 

igualmente importantes, que devem ser tidos em conta neste processo. Buxton (2010) enuncia no seu 

artigo alguns dos modelos desenvolvidos no tratamento de sistemas de redes complexas no que diz 

respeito ao conceito de interdependências e ao fenómeno do efeito cascata, efeito a partir do qual uma 

infra-estrutura afectará todas aquelas que se encontram dependentes dela, que por sua vez estas 

afectarão outras nas mesmas circunstâncias (Tabela 25). 

 

Tabela 25: Modelos de Interdependência, baseado em Buxton (2010) 

Models Description 

Agent-based Models 

Computer simulations of systems where entities called agents are used to 

represent the behaviour of system components. One notable example of 

agent-based modelling applied to the area of interdependent infrastructure is 

the Critical Infrastructure Modelling Software (CIMS) developed by a group at 

Idaho National Laboratory. 

Input-Output 

Inoperability Models 

(IIM) 

Financial models that have been used for analyzing cascade effects in critical 

infrastructure systems. IIM uses inoperability levels to describe the state of 

each infrastructure network. 

Neural Network 

Collection of densely interconnected simple computing units called artificial 

neurons loosely based on the architecture of the human brain. Neural networks 

have been used for reliability analyses on interdependent lifelines. 

Scaleable Multi-graph 

Models 

Proposed as a means of representing both services that are consumed 

instantly (eg. electricity and telecoms) and those that exhibit buffering (eg. 

water and gas) in the same model structure. 

Bayesian Belief 

Networks (BBN) 

Probabilistic modelling technique used in artificial intelligence and by the 

machine learning community as a successful basis for decision support 

systems. BBNs represent a system being modelled as a Directed Acyclic 

Graph (DAG) where nodes represent variables and arcs represent causal links 

implying dependency. 

 

De acordo com uma das propostas de trabalho feito pelo artigo de Buxton (2010), o nível de 

interdependência pode ser trabalhado com base numa Matriz de Dependência exemplificada na Tabela 

26. Segundo o autor, a maneira de se interpretar a tabela consiste em dizer que 80% da Industria de 

Produção (Manufactoring), baseado na actividade económica, é dependente das Telecomunicações 
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(Telecoms). Outra interpretação válida, segundo o autor, consiste em afirmar que até as 

Telecomunicações estarem restauradas, 80% da Industria em causa não estará capacitada para 

restabelecer as suas operações. 

 

Tabela 26: Exemplo de Matriz de Dependências (baseado em Buxton, 2010). 

Industry Water Gas Electricity Telecoms Road 
Agriculture 40% 20% 100% 40% 100% 

Mining 100% 20% 100% 100% 100% 
Manufacturing 100% 20% 100% 80% 100% 

Elect./Gas/Water 100% 20% 100% 60% 100% 
Construction 100% 20% 100% 60% 100% 

Wholesale trade 100% 20% 100% 100% 100% 
Retail Trade 100% 20% 100% 100% 100% 

 

 

Rinaldi (2004) sustenta que a ciência relativa ao fenómeno das interdependências ainda é um conceito 

pouco estudado e pouco explorado. Defende que um dos caminhos para se alargar o conhecimento 

sobre esta matéria passa pelo desenvolvimento e entrosamento de outras ciências do conhecimento, 

como são os casos da ciência política, sociologia, engenharia entre outras. Para o autor, o papel da 

Modelação e da Simulação no desenvolvimento desta ciência é decisivo. 

 

Constata-se assim que o conceito de interdependência ainda é um termo que carece de um estudo mais 

aprofundado. Não existe nenhuma definição deste termo na directiva europeia (CEU, 2008) que permita 

estabelecer uma comparação com aquela elaborada por Rinaldi (2004), no sentido de se poder concluir 

se esta se coaduna com o conceito de interdependência enunciado na referida directiva. 

 

A referida directiva europeia (CEU, 2008) apenas faz referência ao termo “interdependência”, como uma 

interligação entre aquelas infra-estruturas que, em caso de disrupção ou destruição, possam afectar 

outras infra-estruturas noutros estados membros, pelo facto de estas serem dependentes entre si. Mas 

não estipula nem faz referência aos tipos ou classes, ou factores de interdependências que estas têm 

entre si. Por este motivo, e com base no trabalho realizado por Rinaldi (2004), não é possível de 

identificar a que tipo de classe o conceito de interdependência da directiva europeia (CEU, 2008) 

pertence, visto que qualquer uma das quatros classes enunciadas pelo autor são compatíveis de serem 

interpretadas como tal. 

 

O fenómeno do efeito cascata também não ajuda à definição e à clarificação do conceito de 

interdependência. Isto porque os seus efeitos podem ser variados, dado que a sua abrangência está ou 

pode estar presente, directa ou indirectamente, em todas as classes observadas por Rinaldi (2004). No 

modelo canadiano, a título de exemplo, a definição do descritor de interdependência inclui todos os 

tipos/classes de interdependências com excepção feita à Cyber Interdependency. 
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Importa ainda referir a similaridade de conceitos entre a designação de “ICE” (CEU, 2008:3) e a definição 

de “interdependência” de Rinaldi (2001), sendo que ambas apresentam as relações de dependências 

entre infra-estruturas como o principal factor para a sua classificação. Desta forma, comprova-se que 

uma ICE tem como principal característica a interdependência entre infra-estruturas críticas no espaço 

europeu. 

 

Com base na exposição que foi feita nesta secção sobre o critério de interdependência, constata-se que 

a definição de Rinaldi (2004) se coaduna com o contexto da protecção das infra-estruturas críticas, na 

medida em que, de uma forma simples e concisa, o sintetiza como sendo uma relação de dependências 

entre infra-estruturas. Para finalizar, acresce referir que os modelos apresentados na Tabela 14 apenas 

estudam o fenómeno da interdependência e das relações entre infra-estruturas, e, como enunciam 

Rinaldi (2004) e Buxton (2010) o estudo sobre esta matéria ainda se encontra numa fase embrionária. 
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Capítulo III: Proposta Metodológica 
 

Esta tese de mestrado propõe uma nova abordagem metodológica para o estudo da identificação e 

priorização de infra-estruturas críticas, a partir da correcção do modelo canadiano, uma vez que este 

está assente numa base multicritério, ao contrário do modelo português. Pretende-se corrigir os 

problemas metodológicos observados na metodologia canadiana - erros de estruturação do modelo e 

dos critérios de avaliação (ver Tabela 11) - baseadas na literatura multicritério de apoio à decisão. 

 

O modelo proposto tem em consideração todo o trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho canadiano 

no que diz respeito aos critérios e descritores definidos por estes. Com base na literatura multicritério e 

de análise à decisão, pretende-se reestruturar o modelo canadiano original (MCO), designadamente, na 

sua abordagem metodológica: estruturação do modelo aditivo (base do modelo canadiano) e dos 

respectivos critérios de avaliação, readaptando e aproveitando grande parte da informação 

disponibilizada por este, sem nunca descaracterizá-lo ou alterar os seus objectivos. 

 

Neste sentido foi estabelecido um conjunto de etapas para o desenvolvimento do modelo canadiano 

corrigido (MCC), conforme se observa na Tabela 27, adaptadas ao contexto da tese a partir dos estudos 

de Bana e Costa and Beinat (2005). 

 

Tabela 27: Estruturação do MCC, adaptado de Bana e Costa and Beinat (2005). 

Estruturação do MCC 

FASES ETAPAS 

Definição do Problema 
• Identificação dos Objectivos 

• Processo Sócio-Técnico 

Estruturação do Modelo e Avaliação 

de Impacto 

• Definição de Critérios e Descritores de Impacto 

• Determinação das Funções de Valor e Pesos 

Análise dos Resultados 
• Construção e Distribuição das Infra-estruturas por 

categorias de valor 

 

Na primeira fase, uma vez que o objectivo do modelo não sofre qualquer alteração, é feita ainda uma 

referência aos pressupostos de base que se pretendem ver inseridos na construção do modelo e o 

alcance dos mesmos (subsecção 3.1.1.). Nesta fase é dado um especial ênfase ao processo sócio-

técnico para se perceber quem deve participar neste processo (componente social) e no método de 

análise à decisão utilizado na construção (componente técnica) do referido modelo. É feita uma 

abordagem à estruturação de um processo sócio-técnico adequado ao objecto desta tese e à 

identificação e selecção de stakeholders (subsecção 3.1.2.). 
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A abordagem metodológica que se propõe para o MCC, tem em conta a existência de um problema 

multicritério, que envolve objectivos complexos, razão pela qual se adequa a utilização de metodologias 

de análise de decisão. Neste sentido, a metodologia multicritério utilizada no MCC, é a metodologia 

MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) e respectivo 

software M-MACBETH. 

 

A razão para a escolha desta metodologia (Figura 14) tem a ver com o facto de esta utilizar uma 

abordagem humanista e interactiva do problema, cuja construção de um modelo quantitativo é baseado 

em julgamentos qualitativos, permitindo a modelação da preferência ordinal a cardinal, sem a perda de 

rigor e consistência (Bana e Costa et al., 2008). A metodologia referida é ainda muito utilizada na 

resolução de problemas de avaliação, priorização e selecção de projectos de investimento, estratégia e 

políticas, e alocação de Recursos. (Bana e Costa et al., 2001) (Bana e Costa and Oliveira, 2002) (Clivillé 

et al. 2007) (Bana e Costa and Beinat, 2005) (Bana e Costa et al., 2010). 

 

Figura 14: Metodologia MACBETH (Bana e Costa et al., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A abordagem MACBETH utiliza na sua formulação de base um modelo compensatório de agregação 

aditiva. Este modelo permite um melhor entendimento, por parte do decisor, do problema uma vez que 

este é repartido em pequenas partes, para posteriormente os analisar e integrar de uma forma 

construtiva. O software M-MACBETH, no final do processo, determina os respectivos coeficientes de 

ponderação de cada critério de avaliação (Bana e Costa and Beinat, 2005). 

 

Uma das principais vantagens da metodologia MACBETH, tem a ver com o facto de esta solicitar, aos 

actores participantes, julgamentos qualitativos (ao invés de quantitativos) para comparar as diferenças 

de atractividade entre pares de elementos (Bana e Costa, et al., 2005). Estas comparações podem ser 

obtidas nas conferências de decisão, permitindo o estabelecimento de uma iteração e interacção 

reflexiva entre os decisores e o modelo, para que a informação inserida neste possa ser analisada e 

Definição dos Critérios 
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compreendida por todos os actores e para que estes entendam todas as fases de desenvolvimento 

modelo (Bana e Costa and Beinat, 2005). 

 

A segunda fase – estruturação do modelo e avaliação de impacto – corresponde ao processo de 

correcção e construção do modelo canadiano. Na estruturação do MCC pretende-se implementar um 

modelo compensatório simples de agregação aditiva com uma sustentação teórica e que corrija as 

deficiências observadas (subsecção 2.3.2.) no MCO, com a introdução de pesos, descritores e funções 

de valor. 

 

Finalmente na última fase foram construídas exemplos de diferentes categorias de valor com base nos 

impactos definidos no MCO e nos perfis de referência designados. Estas categorias de valor foram 

obtidas com base na definição quatro impactos trabalhados pelo grupo de trabalho canadiano 

(subsecção 3.2.3.). 

  

No desenvolvimento do MCC é utilizado um conjunto de referências bibliográficas onde se procura 

descrever e aplicar a metodologia MACBETH na base de resolução de problemas multicritério, 

nomeadamente, no caso particular do objecto desta tese de mestrado. Neste sentido, foram 

considerados estudos como Bana e Costa and Vansnick (2005), Goodwin and Wright (2004), Bana e 

Costa and Beinat (2005), Bana e Costa, et al. (2010) e Bana e Costa et al. (2003). 

3.1. – Correcção do Modelo Canadiano 

3.1.1. – Identificação dos Objectivos 
 

Os objectivos identificados para o MCC são exactamente os mesmos que foram identificados na 

subsecção 2.2.1. (Tabela 10), ou seja, identificar e priorizar (hierarquizar) aquelas infra-estruturas que 

são indispensáveis para o Bem-Estar Social e Económico de uma Nação. 

 

Como se fez referência anteriormente, uma “infra-estrutura crítica” corresponde a um activo que, no caso 

de disrupção ou destruição, pode trazer consequências catastróficas uma vez que apresentam riscos e 

vulnerabilidades que põem em perigo o Bem-Estar Social e Económico de uma Nação. Deste modo, 

aquilo que se pretende é que o MCC identifique e categorize todas estas infra-estruturas, para que 

possam ser protegidas através do desenvolvimento de medidas e acções preventivas para a sua 

salvaguarda e, consequentemente, do Bem-Estar de uma Nação. 

 

Neste sentido, pretende-se que o MCC tenha dois objectivos na sua concepção; 

1. Identificação, através de um “Índice de Criticidade” (Valor Global do Modelo), do quão crítica é 

essa infra-estrutura para o Bem-Estar de uma Nação. 



 

 

58 

 

2. Priorização esses activos, baseadas na escala de impacto do MCO e nos valores do MCC, 

através da construção e distribuição de quatro categorias de urgência para as respectivas 

medidas e acções preventivas; Absoluta (Severe), Alta (High), Intermédia (Medium) e Baixa 

(Low). 

 

O “Índice de Criticidade” que se construirá para este modelo procura aferir a criticidade de cada infra-

estrutura com base nas consequências de um impacto destrutivo/disruptivo sobre o Bem-Estar Social e 

Económico. Como se apresentará mais adiante, quanto “pior” (acima do nível “bom”) for o impacto 

dessas consequências para o Bem-Estar do país, “maior” será o valor global do modelo (“Índice de 

Criticidade”), e, por conseguinte, mais “crítica” será a infra-estrutura avaliada (Figura 15). 

 
 

Figura 15: Processo de avaliação do MCC. 

 

3.1.2. – Processo Sócio-Técnico 
 

Nesta secção é feita uma abordagem ao processo sócio-técnico na base do desenvolvimento do MCC, 

no âmbito da literatura da análise à decisão e do contexto das IC’s. Pretende-se, deste modo, fazer uma 

análise de quem deve participar e na ferramenta de apoio utilizada como suporte do respectivo 

contributo. 

 

O processo sócio-técnico procura integrar as necessidades dos actores (componente social), de acordo 

com as metodologias multicritério e de estruturação de problemas fornecidas pela área de análise de 

decisão (componente técnica), nomeadamente, pela referida metodologia multicritério MACBETH. A 

complexidade do modelo irá em parte ditar quem vai contribuir, e as visões expressas pelos grupos de 

interesse e os actores irão influenciar a complexidade do modelo (Schein, 1999). 

 

A componente social diz respeito ao processo de identificação e selecção dos intervenientes que devem 

participar no desenvolvimento do modelo e nas respectivas funções (Schein, 1999). São os facilitadores 
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que necessitam de considerar quais são os stakeholders e outros actores que podem ser envolvidos no 

processo, e na extensão da sua participação no mesmo (Deeks, 2005). 

 

O facilitador é alguém imparcial que conduz o processo (sem interferir no conteúdo), procura sempre 

ajudar, estar em contacto com a realidade actual, avaliar o seu desconhecimento, respeitar o princípio de 

que o problema e a solução pertencem sempre ao decisor (Schein, 1999).  

 

O actor ou decisor é alguma pessoa que pode efectuar um contributo útil e significativo para o processo, 

no âmbito da MCDA. Estes são escolhidos para representarem todas as perspectivas importantes da 

matéria em análise e, no caso dos stakeholders (pessoas que tem um investimento ou interesse, 

financeiro ou outro, nas consequências de quaisquer decisões a serem tomadas), para que os valores 

das respectivas organizações possam ficar integrados e representados no MCDA (Deeks, 2005). Para 

além destes, outros actores podem ser considerados a participar dado o seu conhecimento (know-how) e 

capacidade acerca do objecto em análise (Phillips, 2006). 

 

No contexto do modelo de identificação de IC’s, o processo de selecção de dos potenciais participantes 

assume uma importância extrema na medida em que o desenvolvimento e os resultados do modelo têm 

impacto no Bem-Estar de uma nação, uma vez que se trata de um problema de interesse nacional e 

internacional. Bryson (2004) sustentam que a selecção dos participantes deve ter em consideração 

quatro tipos de stakeholders, de acordo com os “interesses” e dos “poderes” que cada um deles tem 

(Figura 16). No contexto das IC’s, e de acordo com os modelos apresentados (canadiano e português) 

constata-se que os participantes neste processo são, na sua maioria, stakeholders dos tipos 2 e 4, ou 

seja, actores que grande poder na matéria em causa. 

 

Figura 16: Selecção dos Stakeholders de Bryson (2004) aplicado no estudo de Wongrujira (2008). 

 

No caso do MCO, o Governo elaborou o NCIAP (National Critical Infrastructure Assurance Program) com 

o objectivo de providenciar um plano de acção nacional para a construção de uma “infra-estrutura crítica 
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nacional resiliente”. Este programa (NCIAP) procura identificar os elementos mais críticos das infra-

estruturas através de nove grupos de trabalho (SWG - Sector Working Groups), cada um do respectivo 

sector (ver Tabela 8). Os actores envolvidos nestes grupos são liderados por um ou mais ministérios e 

são compostos, na sua maioria, por stakeholders dos governos federais, municipais e provinciais assim 

como do sector privado (OCIPEP, 2004a). 

 

Pais et al. (2007) e Kunreuther et al. (2002) identificaram alguns problemas passíveis de poderem por 

em causa todo o processo e, consequentemente, o desenvolvimento e resultados do modelo de 

identificação de IC’s; o paradigma da segurança interdependente (predisposição ou incentivos para 

investir em segurança), o conflito entre interesses e poderes (sobrepor o interesse corporativo sobre o 

interesse nacional) e a dificuldade na tomada de decisões (julgamentos inconsistentes e incoerentes). 

 

Sobre este último, o problema pode recair na complexidade do modelo de análise à decisão, construído 

para o efeito, e das suas etapas e também nas incertezas do decisor. Estes podem ser caracterizados 

por objectivos pouco claros mas também pela dificuldade que o decisor sente (pode sentir) na atribuição 

de juízos de valor. Esses julgamentos inconsistentes resultam, muitas vezes, de um conjunto de 

factores, tais como, conflitos colectivos, decisões intuitivas, incertezas e imprecisões várias, 

inconsistências de raciocínio e erros de julgamento e de análise que ocorrem tipicamente quando se 

toma uma decisão complexa (Keeney, 1994). 

 

No que diz respeito à componente técnica do processo sócio-técnico, a metodologia deve ser a mais 

atractiva possível para que os actores estejam disponíveis e estimulados a participarem nas sessões de 

discussão. Esta deve ser aplicada através de workshops com facilitação ou de conferências de decisão 

organizadas para que as preferências dadas pelos participantes, durante as sessões, sejam rapidamente 

discutidas, compreendidas e integradas no modelo. Desta forma estas podem ser melhor aceites por 

todos aqueles que participam no processo, fomentando a aprendizagem colectiva e a geração de debate 

e novas ideias (Bana e Costa et al., 2001). 

 

Relativamente ao modelo canadiano, este segue uma abordagem diferente, dado que os actores 

(representantes dos governos municipais que participam como membros de diferentes SWG) participam, 

através da elaboração de questionários, no processo de identificação preliminar das potenciais infra-

estruturas críticas a serem avaliadas, com base nos potenciais riscos da infra-estrutura, na mitigação dos 

possíveis riscos e/ou identificação de métodos alternativos de prestação do serviços críticos. Desta 

forma o Plano de Segurança Nacional das Infra-estruturas Críticas é considerado parte do programa de 

gestão de emergências de um município (OCIPEP, 2004a). 
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O próprio processo de avaliação do modelo canadiano, através da pontuação directa sobre a avaliação 

de impacto de em cada critério, sugere que a obtenção do score final de cada potencial IC tinha sido 

feita individualmente, sem que tenha havido alguma contribuição dos actores na construção do referido 

modelo. 

 

Na metodologia (componente técnica) que se sugere para a MCC - MACBETH - os participantes 

desempenham um papel importante no seu desenvolvimento. A abordagem MACBETH (Figura 17) 

consiste numa metodologia sócio-técnica, que constrói um modelo de avaliação quantitativa com base 

nas preferências dos actores. Esta metodologia envolve uma aprendizagem em grupo, a criação de uma 

interactividade (actores) e facilitação (facilitadores ou analistas), a confrontação de preferências 

holísticas intuitivas com resultados dos métodos analíticos, o respeito do princípio de que o problema e a 

solução pertencem apenas e tão só ao decisor e que o facilitador tenha, por seu turno, o papel na 

condução do processo e não no conteúdo da mesma (Bana e Costa et al., 2005). 

 

Figura 17: Fases do processo consultivo MACBETH (Bana e Costa, 2006) 

 

 

Numa primeira fase contextualizam o problema, definem e estruturam os objectivos do modelo de 

identificação de IC’s e seleccionam as potenciais infra-estruturas a serem avaliadas. Seguidamente, 

numa segunda fase, para além da definição dos critérios de avaliação e respectivos descritores de 

impacto, são pedidos aos actores os juízos de valor nas respectivas etapas de avaliação; determinação 

das funções de valor (descritores de impacto) e dos pesos (coeficientes de ponderação de cada critério) 

e construção e distribuição de categorias de valor, para uma melhor distinção do grau de criticidade de 

uma infra-estrutura (Bana e Costa et al., 2010). Na Tabela 28, ilustra-se todo processo sócio-técnico por 

detrás da elaboração do referido modelo para a identificação de ICs. 
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Tabela 28: Processo Sócio-Técnico, adaptado de Schein (1999). 
PROCESSO SÓCIO-TÉCNICO 

Componente Técnica Componente Social 

1. Estruturação do MCDA 

Identificação e Selecção dos Participantes por 

parte dos Facilitadores Imparciais 

1.1 Estabelecer os objectivos do modelo. 

1.2 Conceber o processo sócio-técnico. 

1.3 Considerar o contexto da avaliação. 

2. Identificação do conjunto de infra-

estruturas para serem avaliadas 

Selecção do Conjunto de Infra-estruturas 

a serem avaliadas 

3. Identificação dos objectivos e critérios de 

avaliação 
Participação dos Actores, sob comando do 

Facilitador, na procura de pontos de vista 

fundamentais e dos respectivos descritores de 

Impacto (ex: elaboração de um Mapa Cognitivo). 

3.1 Identificar as áreas de preocupação. 

3.2 Definir dos critérios de avaliação e dos 

respectivos descritores de impacto. 

4. Pontuação; 

a) Avaliação das performances de cada 

infra-estrutura no respectivo critério. 

b) Avaliação do valor de atractividade 

local de cada infra-estrutura no 

respectivo critério. 

Avaliação qualitativa feita pelos participantes no 

processo, de acordo com as perguntas feitas 

pelo Facilitador, no sentido de julgar as 

diferenças de atractividade entre as 

performances das infra-estruturas em cada 

critério. 

Integração dos dados no software MACBETH. 

Validação das consistências dos julgamentos. 

Obtenção das funções de valor. 

 

4.1 Descrever as consequências das infra-

estruturas. 

4.2 Pontuar as infra-estruturas em cada critério. 

4.3 Verificar as consistências das pontuações em 

cada critério. 

5. Ponderação; 

a) Determinação dos coeficientes de 

ponderação de cada critério de 

avaliação. 

Avaliação qualitativa feita pelos participantes no 

processo, de acordo com as perguntas feitas 

pelo Facilitador, no sentido de julgar as 

diferenças de atractividade entre critérios. 

Integração dos dados no software MACBETH. 

Validação das consistências dos julgamentos. 

Obtenção dos Coeficientes de Ponderação. 

6. Combinação dos pesos e das pontuações 

para a determinação do valor global da 

opção. 

Integração dos dados no software MACBETH, 

por parte do Facilitador. 

Validação das consistências dos julgamentos. 

Obtenção do Valor Global (impacto no Bem-Estar 

Social e Económico). 

6.1 Determinar o valor parcial em cada nível na 

hierarquia do modelo.  
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6.2 Determinar o valor global. 

7. Análise dos Resultados obtidos 

Discussão e Validação dos Resultados obtidos 

feita pelo Facilitador aos Decisores. Construção 

e Distribuição das Categorias de Valor. 

8. Análise de Sensibilidade 

8.1 Efectuar uma análise de sensibilidade. 

8.2 Analisar as vantagens e desvantagens das infra-

estruturas seleccionadas e compará-las aos pares. 

 

A abordagem sócio-técnica utiliza métodos de análise à decisão (componente técnica) em conferências 

de decisão (componente social) para o desenvolvimento do modelo requerido às preferências do grupo 

(Bana e Costa et al., 2005). Schein (1999) sustenta que a participação dos actores deve ser feita através 

de conferências de decisão, isto é, uma reunião (ou mais reuniões) entre actores que desejam resolver 

assuntos importantes para a organização. A Figura 18 ilustra o processo de conferência de decisão 

(Bana e Costa et al., 2005) (Phillips, 2006). 

 

Figura 18: Conferência de Decisão, adaptado de Phillips (2006) e Bana e Costa et al., (2005). 

 

 

Estas conferências de decisão podem ser realizadas através da utilização de “workshops” com 

facilitação. Nestas participam um conjunto de intervenientes que constituem um misto entre os grupos de 

interesses e os actores-chave (Schein, 1999) (Deeks, 2005). O facilitador imparcial guia o grupo através 

das etapas relevantes do processo MCDA (Schein, 1999), executando muitas das etapas do MCC com a 

ajuda de programas computacionais concebidos para a análise multicritério (ex: software M-MACBETH), 

e com a apresentação do modelo e dos seus resultados para todos verem, à medida que o processo 

avança.  

 

Uma vez que os participantes são escolhidos para representar todas as perspectivas chave da matéria 

em questão, as workshops são frequentemente dinâmicas, animadas e criativas, com muita troca de 

informação entre participantes de áreas de especialização diferentes. Deste modo, e em contraste com o 

procedimento aparentemente realizado no MCO, sugere-se que o processo seja colectivo, ao invés do 
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individual, dado que, segundo alguns estudos demonstram que o grupo pode produzir melhores 

julgamentos que aqueles produzidos em sessões de trabalhos individuais e separadas (Phillips, 2006) 

(Bana e Costa et al., 2010). 

 

Mediante a complexidade do modelo e do seu objecto, estas workshops podem durar apenas algumas 

horas para decisões relativamente simples. Para decisões complexas, duas ou três workshops podem 

ser requeridas, ou mesmo uma serie de workshops por um período de vários meses. Com um processo 

sócio-técnico bem delineado, estas workshops podem ser úteis para um vasto largo de temas que 

envolvam problemas de elevada complexidade (Deeks, 2005). A título de exemplo, na Figura 19 ilustra-

se o plano de actividades, no que diz respeito à organização e distribuição das tarefas pelos grupos de 

trabalho, elaboradas no caso de estudo de Bana e Costa et al. (2010). 

 

Figura 19: Plano de Actividades no case study SEDSDH (Bana e Costa et al., 2010). 

 

 

Desta forma, o modelo construído torna-se transparente, aos olhos dos participantes, contribuindo para o 

sentimento destes de propriedade sobre o modelo, visto que estes acompanham, participam e interagem 

em cada etapa do processo de construção deste. Assim, todas as decisões tomadas posteriormente 

pelos responsáveis, através do resultado do modelo multicritério, são compreendidas por aqueles que 

participaram em todo o processo (Phillips, 2006) (Deeks, 2005).  

3.2. – Estruturação do Modelo e Avaliação de Impacto  
 

Nesta secção inicia-se o processo de estruturação do MCC. Como se analisou, o referido modelo 

assenta numa base aditiva simples, cuja soma dos impactos reflecte o grau de criticidade de uma infra-

estrutura. No processo de reestruturação que se procura levar a cabo, pretende-se corrigir o MCO, com 

base nos erros conceptuais identificados, e dotá-lo de uma ferramenta de apoio que vise a distinção das 

potenciais infra-estruturas críticas com base nos seus valores globais de criticidade (categorias de valor). 
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A reestruturação do MCO começa na sua base, com a inclusão de uma metodologia com sustentação 

teórica, conforme se fez referência no início deste trabalho. O MCC é construído numa base de um 

modelo compensatório de agregação aditiva, de acordo com a abordagem MACBETH. Este tipo de 

modelo apresenta uma abordagem simples e transparente na resolução de problemas multicritério 

complexos, conforme se apresentou no início deste capítulo (Bana e Costa and Beinat, 2005). 

 

Deste modo, o MCC avalia o quão “crítica” é essa infra-estrutura para o Bem-Estar de uma Nação, a 

partir de um modelo compensatório simples, cuja má prestação de uma infra-estrutura num determinado 

critério pode ser compensada por uma boa prestação de uma infra-estrutura noutro ou nos outros cinco 

critérios distintos. 

 

Sobre a utilização do modelo aditivo, Goodwin and Wright (2004) sustentam que o mesmo deve 

satisfazer um conjunto de condições – capacidade de decisão, transitividade, aditividade, monotonia e 

limites superiores e inferiores (valores finitos) - para que o mesmo possa ser aplicado e implementado. 

Uma das condições diz respeito à independência que deve haver e ser preservada entre os critérios de 

avaliação considerados. No contexto das IC’s e conforme se determinou na definição dos objectivos do 

MCC, pretende-se que cada infra-estrutura seja avaliada com base na sua criticidade, partindo do 

pressuposto de que quanto mais crítica for esse activo, pior será para a infra-estrutura e também para o 

impacto deste no Bem-Estar do país. 

 

Numa primeira fase (Estruturação), são atribuídos um conjunto de descritores de impacto que procuram 

reflectir todos os potenciais impactos de uma dada infra-estrutura em cada um dos seis critérios de 

avaliação já definidos que, segundo o modelo canadiano, são pontos de vista fundamentais identificados 

como indispensáveis para o Bem-Estar de uma Nação. 

 

São definidos dois níveis de referência de valor intrínseco, para cada conjunto de descritores de impacto, 

associados a cada critério, a partir dos quais são avaliados os desempenhos de cada infra-estrutura; 

“bom” e “neutro”. Estes dois níveis correspondem, respectivamente, a um nível cuja atractividade da sua 

performance é inquestionável e outro cuja performance é indiferente (nem positiva nem negativa) com as 

respectivas pontuações 100 e 0 (Bana e Costa et al., 2003). No MCC, uma vez que se pretende aferir a 

criticidade de uma infra-estrutura pelo impacto negativo que esta tem sobre o Bem-Estar de um país, as 

pontuações dos dois níveis de referência são trocados. 

 

Para a definição destes dois níveis são necessários e indispensáveis os contributos dos actores, uma 

vez que são eles que detêm o problema e a solução, como se fez referência anteriormente. No contexto 

das IC’s, de forma a definir os respectivos descritores de impacto, são feitas as seguintes questões: 
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“Consegue conceber um impacto muito atraente, ou seja, melhor do que bom/neutro?”, “O que poderia 

ser um impacto atraente que é pior do que bom?”, “Consideraria aceitar um impacto pouco atraente, ou 

seja, pior do que neutro, e em caso afirmativo poderia dar um exemplo desse impacto?”, “Porquê e qual 

o propósito de seleccionar ou definir um descritor que não é, em última análise, adequado para a 

avaliação dos impactos das opções?” (Bana e Costa et al., 2003). 

 

Neste sentido, o nível “neutro” (100) corresponde a um nível a partir do qual a infra-estrutura se encontra 

no “limiar de um activo crítico”, isto é, que as consequências de um impacto destrutivo/disruptivo sobre a 

mesma começam e/ou põem em causa o Bem-Estar Social e Económico de um país. O nível “bom” (0), 

por sua vez, corresponde ao nível cujas consequências de um impacto destrutivo/disruptivo sobre um 

activo não são suficientes, por si só, para pôr em causa o Bem-Estar da Nação, ou seja, que este se 

encontra no “limiar de um activo não-crítico”, o que é “bom” para a própria infra-estrutura (Figura 20). 

 

Figura 20: Níveis de Referência do MCC. 

 

 

Estes dois níveis de referência são importantes para a avaliação do desempenho de uma dada infra-

estrutura em cada critério de avaliação e para o processo de construção e distribuição de categorias 

(subsecção 3.2.3.). Com base nos níveis definidos, é possível representar o desempenho de uma infra-

estrutura, por via de um perfil de performance para cada um dos activos em análise, em cada critério de 

avaliação. A título de exemplo, a Figura 21 ilustra o perfil de uma dada infra-estrutura.  

 

Figura 21: Perfil de uma Infra-estrutura. 

 

 

Numa segunda fase (Avaliação), as performances da infra-estrutura são avaliadas em cada critério, 

sendo estas convertidas em funções de valor (conversão dos julgamentos qualitativos em valores 

quantitativos), a partir de juízos qualitativos atribuídos pelos actores. Para se obter um modelo de 

agregação aditiva é necessário ainda identificar os coeficientes de ponderação (Ponderação dos pesos) 
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de cada um dos critérios de avaliação, de forma a harmonizar os respectivos valores parciais de cada 

critério (Goodwin and Wright, 2004). 

 

No final, o MCC está operacional para aferir a criticidade de uma infra-estrutura através da obtenção do 

seu valor global, resultado da agregação aditiva entre os valores locais e os respectivos pesos de cada 

critério de avaliação (Tabela 29). O modelo de valor aditivo que se apresenta a seguinte forma (Bana e 

Costa, et al., 2005): 

C��% � ∑ �� 6 ����E, ��%, com  ∑ ����E, � 1 e (�� � 0 N " � 1,… , �), sendo ����"������"�� � 100, ��
���" ��"�� � 0, ��

¡. (21) 

Onde; 

� – Performance da Infra-estrutura a ser avaliada 

n - Número total de Critérios de Avaliação j 

j  - Critério de Avaliação 

��- Coeficiente de ponderação (Peso) do Critério j 

����% – Valor local de �, segundo o critério j 

C��%- Valor de Global da Infra-estrutura a ser avaliada 

 

Tabela 29: Modelo aditivo de base do MCC. 

Problema 
Identificação e Priorização de ICs 

Objectivo - ¢£ 
Bem-Estar Social e Económico 

Critérios de Avaliação - j (n=6) Pesos - ¤£ 
j=1 (CP&A) Concentração de Pessoas & Activos  ¤¥ 
j=2 (ECON) Economia  ¤¦ 
j=3 (STIC) Sector das Infra-estruturas Críticas  ¤§ 
j=4 (INTE) Interdependência  ¤¨ 
j=5 (PSER) Prestação de Serviços  ¤© 
j=6 (CONP) Confiança Pública  ¤ª 

 

3.2.1. – Definição de Critérios e Descritores 
 

Nesta secção, os critérios de avaliação do MCO são reestruturados, ao abrigo dos problemas 

conceptuais estudados na análise metodológica, salvaguardando sempre o seu propósito pré-

estabelecido pelo MCO. São identificados e reestruturados os pontos de vista fundamentais para os 

actores no que diz respeito à designação das áreas de preocupação, os respectivos critérios de 

avaliação e os descritores de impacto (conjunto de níveis de impacto plausíveis de cada critério). 
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O primeiro passo consiste na identificação das áreas de preocupação do bem-estar da nação, isto é, na 

associação dos critérios de avaliação em grupos com características comuns. Com base nos 

pressupostos do MCO, são identificadas duas áreas de preocupação (Figura 22): o Bem-Estar Social 

(critérios de avaliação de cariz civil: CP&A, CONP, PSER) e o Bem-Estar Económico (critérios de 

avaliação de carácter mais económico e financeiro: ECON, INTE, STIC). 

 

Figura 22: Áreas de Preocupação do MCC. 

 

 

O passo seguinte consiste na identificação de um ou mais critérios associados a cada área de 

preocupação. Bana e Costa and Beinat, (2005) sustentam que os critérios estabelecidos (Tabela 31) 

necessitam de ser consensuais, independentes, exaustivos, mensuráveis, não redundantes, 

operacionais e concisos, para que se consiga associar, a cada um deles, os respectivos descritores de 

impactos (avaliação da atractividade local). 

Tabela 30: Critérios de Avaliação do MCC. 

Sigla Critérios de Avaliação Descrição 

CP&A 
Concentração de 

Pessoas e Activos 

Avalia o número de pessoas afectadas fruto de uma perda de serviço 

ou activo. Quanto maior for a concentração de pessoas e activos, 

maior será o potencial dos efeitos catastróficos. 

ECON Economia 
Avalia o potencial impacto económico provenientes da degradação do 

serviço atribuído à perda de um activo da infra-estrutura. 

STIC 
Sector das Infra-

estruturas Críticas 

Avalia o grau de afectação que um eventual evento destrutivo pode 

causar num determinado sector/infra-estrutura crítica da nação (ex: 

magnitude de um fenómeno desastroso). 

INTE Interdependência 
Avalia o impacto da perda ou degradação do serviço da infra-estrutura 

a outros serviços ou sectores de actividade. 

PSER 
Prestação de 

Serviços 

Avalia o impacto que a perda ou destruição parcial do activo de um 

sector que tem, em termos de prestação de serviços perdidos ou 

degradados, na economia em geral, em termos de custos e tempo de 

recuperação. 

CONP Confiança Pública 

Avalia os possíveis impactos da confiança da população e na 

capacidade de controlo do Governo na preservação de valores tais 

como, a segurança e saúde pública, economia, e no assegurar de 

serviços essenciais e indispensáveis (ex: alimentação). 
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Depois de identificados os critérios, utiliza-se o software M-MACBETH para integrá-los, para se iniciar a 

construção do MCC, de acordo com as áreas de preocupação identificadas, em forma de árvore de valor 

(Figura 23). 

 

Figura 23: Árvore de Valor do MCC. 

 

 

De forma a certificar que o desenvolvimento desta árvore de desagregação de critérios de avaliação, 

para que esta preencha todos os requisitos do modelo e do seu propósito, podem ser feitas perguntas de 

diagnóstico (Bana e Costa et al., 2003), tais como: “Este critério encerra vários componentes? Quais?” 

(Procedimento Top-Down), “Este critério é uma componente de um ponto mais geral? Qual?” 

(Procedimento Bottom-Up) e/ou “Se duas infra-estruturas forem indiferentes em todos os critérios 

identificados, há alguma razão para considerar uma globalmente melhor que outra?” (Teste para aferir se 

a árvore está completa). 

 

A etapa seguinte passa pela identificação de um conjunto ordenado de níveis de performance plausíveis 

(do nível mais atractivo ao nível menos atractivo) que avalia o grau de satisfação que cada critério 

apresenta e descreve os seus impactos (Bana e Costa et al., 2005) – os descritores de impacto. Bana e 

Costa and Beinat (2005) sustenta que os níveis de cada um dos descritores de impacto devem ser 

ordenados, em termos da sua atractividade relativa, para que se tenha uma estrutura de uma escala de 

preferências ordinal. 

 

No contexto desta tese, são incluídos todos os impactos plausíveis (representados para os níveis 

qualitativos - N1, N2…etc. - e para os níveis quantitativos os respectivos valores), identificados na 

metodologia canadiana, de acordo com as descrições dos critérios em causa, para a construção dos 

descritores de impacto – Tabela 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Em cada conjunto de níveis de um descritor de 

impacto, atribuem-se dois níveis de referência de valor intrínseco: o nível “Bom” (Azul) e o nível “Neutro” 

(Verde) (Bana e Costa, et al., 2005). 

 



 

 

70 

 

Com base nos níveis de referência definidos (subsecção 3.2.), procurou-se atribui-los aos descritores de 

impacto que melhor se adequam ao propósito do modelo. Uma vez que o MCO não contempla esta 

necessidade, o pressuposto de base utilizado na sua atribuição teve em consideração a avaliação e 

descrição dos scores de impacto presentes no MCO: 1, 3, 5 e 15. 

 

Tabela 31: Descritor de impacto no Critério CP&A: Nº de Pessoas Afectadas  

CPeA - Descritor de Impacto Quantitativo 

Nº de Pessoas Afectadas 

10.000 – N1 

1.000 – N2 (Neutro) 

100 – N3 

0 – N4 (Bom) 

 

Tabela 32: Descritor de impacto no Critério ECON: Custos Directos de Recuperação (US$MD) 

ECON - Descritor de Impacto Quantitativo 

Custos Directos de Recuperação (Milhões de Dólares) 

1.000 – N1 

100 – N2 (Neutro) 

10 – N3 

0 – N4 (Bom) 

 

Tabela 33: Descritor de impacto no Critério INTE: Grau de Impacto 

INTE - Descritor de Impacto Qualitativo 

Grau de Impacto 

Nível Descrição 

N1 Infra-estrutura com um impacto significativo ou disruptivo noutros Sectores 

N2 (Neutro) Infra-estrutura com um impacto moderado em missões importantes de outros Sectores 

N3 Infra-estrutura com um impacto menor em missões de outros Sectores 

N4 (Bom) Infra-estrutura sem impacto em missões de outros Sectores 

 

No caso do critério STIC, foi necessário reestruturar os descritores de impacto por uma questão de 

coerência dos objectivos do modelo e com a metodologia utilizada. No MCO, o mesmo não contempla o 

impacto “Distrital”, passando o impacto “Local” para o “Regional”. Com inclusão deste grau de afectação, 

avalia-se todas as dimensões geográficas que podem ter lugar: “Local” (ex: município, freguesia, vila ou 
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aldeia), “Distrital” (ex: cidade), “Regional” (ex: Minho, Alentejo, Algarve) e “Nacional” (ex: país e suas 

interligações com o exterior). 

 

Tabela 34: Descritor de impacto no Critério STIC: Grau de Impacto 

STIC - Descritor de Impacto Qualitativo 

Grau de Afectação  

Nível Descrição 

N1 Infra-estrutura com um grau de afectação Nacional 

N2 (Neutro) Infra-estrutura com um grau de afectação Regional 

N3 Infra-estrutura com um grau de afectação Distrital 

N4 (Bom) Infra-estrutura com um grau de afectação Local 

 

Tabela 35: Descritor de impacto no Critério CONP: Nível de Risco e Capacidade de Controlo 

CONP - Descritor de Impacto Qualitativo 

 Nível de Risco e Capacidade de Controlo de Risco 

Nível Descrição 

N1 Elevado Risco e incapacidade de controlo da situação 

N2 (Neutro) Elevado Risco e pouca capacidade de controlo da situação 

N3 Risco Moderado e moderada capacidade de controlo da situação 

N4 (Bom) Baixo Risco e total capacidade de controlo da situação 

 

Tabela 36: Descritor de impacto no Critério PSER: Custos e Tempo de Recuperação 

PSER - Descritor de Impacto Qualitativo 

Custos e Tempo de Recuperação 

Nível Descrição 

N1 Elevados Custos e longo tempo de recuperação (Anos) 

N2 (Neutro) Elevados Custos e tempo de recuperação (Meses) 

N3 Custos Médios e moderado tempo de recuperação (Semanas) 

N4 (Bom) Custos reduzidos e curto tempo de recuperação (Dias) 

 

O estabelecimento destes níveis referência tem como objectivo principal facilitar as etapas de avaliação 

na construção das funções de valor dos descritores de impacto e dos respectivos pesos dos critérios 

(etapas seguintes). 

 



 

 

72 

 

3.2.2. – Método de MACBETH: Determinação das a) Funções de Valor e b) Pesos 

a) Determinação de Funções de Valor 

 

A determinação de funções de valor, através do procedimento seguido pelo MACBETH, consiste na 

avaliação das diferenças de atractividade entre pares de níveis de impacto dos descritores em cada 

critério de avaliação. No caso de não haver nenhuma diferença entre eles, a sua diferença é “nula” (Bana 

e Costa, et al., 2005). Nesta fase, são pedidos aos actores que julguem qualitativamente essas 

diferenças de atractividade, a partir de seis diferentes categorias semânticas (Bana e Costa and 

Vansnick, 2005); Muito Fraca, Fraca, Moderada, Forte, Muito Forte e Extrema. 

 

Cada uma destas categorias semânticas é representada (quantitativamente) por um intervalo de valores 

reais (delimitado no MACBETH por thresholds). Estes thresholds constituem as funções (escalas) de 

valor do MACBETH (“Escala Actual” da Figura 24) e são obtidas depois de se avaliarem 

(qualitativamente) cada descritor de impacto e de se proceder à respectiva validação dessas avaliações, 

para cada matriz de julgamentos (Bana e Costa et al., 2003). 

 

Através do software M-MACBETH, são fixados scores aos níveis de referência (100 - nível “Neutro”, 0 - 

nível “Bom” – no caso concreto do MCC), o que permite o entendimento da importância do valor de cada 

descritor e na avaliação dos critérios (Bana e Costa et al., 2003). Nesta etapa, são feitas perguntas aos 

actores, em cada passo de avaliação, do tipo; “Qual é a diferença de atractividade entre um infra-

estrutura estar no nível N3 no critério CONP e estar no nível N4 no mesmo critério?” – “Forte”. Depois de 

colocadas todas perguntas de modo a preencher toda a matriz triangular superior, estas são registadas 

na matriz M-MACBETH, conforme se demonstra na figura seguinte (Figura 24). 

 

Figura 24: Matriz de Julgamentos dos Descritores de Impacto dos Critérios CONP e CP&A, e 
respectivas pontuações; escala termométrica e função de valor. 
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Depois de a matriz estar devidamente completa (matriz triangular superior) a mesma é validada pelo 

decisor, sendo este o último passo a obtenção das escalas termométricas (descritores qualitativos) e 

funções de valor (descritores quantitativos) de cada critério de avaliação do MCC. A utilização desta 

escala permite uma melhor percepção das pontuações atribuídas nos diferentes níveis e das suas 

diferenças. A partir do software M-MACBETH, é ainda possível aos actores ajustar as proporções dos 

intervalos registados de cada escala de valor, no caso de os actores acharem necessário, de acordo 

com a avaliação aos resultados obtidos (Bana e Costa et al., 2005). 

b) Pesos 

 

O próximo passo consiste na determinação dos pesos k que reflectem a importância dos critérios de 

avaliação. Para esta determinação é necessária, uma vez mais, a avaliação do valor dos julgamentos 

por parte dos actores. Os pesos dos critérios de avaliação são determinados através da avaliação que é 

feita à importância relativa que estes têm para os actores (Bana e Costa, et al., 2005). 

 

O primeiro passo consiste na ordenação dos critérios de avaliação, através da respectiva atractividade 

global da escala de performance dos seus descritores de impacto, a partir do balanço (swing) existente 

entre os respectivos níveis de referência “neutro” e “bom”. Á semelhança da avaliação da performance 

dos descritores de impacto (secção anterior), o passo seguinte consiste em pedir aos actores que 

julguem (qualitativamente) a diferença atractividade de cada par de balanços, através das seis 

categorias semânticas, inicialmente comparando aquele que é considerado mais importante com o 

segundo mais importante, e assim sucessivamente até o processo estar completo (Bana e Costa, et al., 

2005). 

 

Neste sentido, na matriz M-MACBETH coloca-se, respectivamente no lado esquerdo e direito, o swing 

considerado como o mais atractivo (CP&A) e menos atractivo (STIC), estando fixado na última coluna do 

lado direito o critério “bom”. Deste modo, a determinação dos pesos relativos dos critérios de avaliação 

(“Escala Actual” da Figura 25) consiste na avaliação (a partir das seis categorias semânticas) da 

diferença de atractividade entre pares de níveis (critério a critério) inicialmente comparando o swing mais 

atractivo – CP&A (situado no lado esquerdo da matriz) – com o segundo mais atractivo (INTE), depois 

com o terceiro mais atractivo (CP&A com CONP), com o quarto (CP&A com ECON), e assim 

sucessivamente, até a matriz (Figura 25) estar devidamente preenchida (matriz triangular superior). 

Nesta etapa, são pedidos aos actores que avaliem essas diferenças através de perguntas do género: “A 

diferença de atractividade entre o swing do nível bom para o nível neutro no critério CP&A e o swing do 

nível bom para o nível neutro no critério ECON é…?”. 
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Figura 25: Matriz de Julgamentos e Histograma dos Pesos de todos os Critérios de Avaliação. 

 

 

No final, depois de a matriz estar devidamente preenchida e validada, os valores dos pesos são 

apresentados pelo software através da elaboração de um histograma, sendo estes passíveis de serem 

ajustados, conforme se fez referência. Para além disto, o software M-MACBETH permite ainda fazer 

análises de sensibilidade (verificar se outras preferências ou pesos afectam a ordem final das infra-

estruturas em análise) e robustez dos resultados obtidos. Outra característica muito importante neste 

software prende-se com o facto de este analisar e corrigir (com a apresentação de sugestões) as 

inconsistências observadas nos julgamentos pedidos aos actores, em todas as etapas do processo de 

avaliação (Bana e Costa et al., 2003). 

3.2.3. – Construção e Distribuição de Categorias de Urgência 
 

Esta secção corresponde à última fase da estruturação do MCC: Análise dos Resultados. Depois de, nas 

secções anteriores, se ter focalizado o trabalho na correcção e operacionalização do modelo canadiano 

para a identificação de infra-estruturas críticas, nesta fase pretende-se priorizar esses activos com base 

nos seus valores globais (índice de criticidade) associados às quatro categorias definidas no MCO 

(subsecção 3.1.1.). 

 

No caso do MCO estas categorias funcionam como pontuações de impacto (“Severe” – 15; “High” – 5; 

“Medium” – 3; “Low” - 1) a partir das quais os actores avaliam, critério a critério, o grau de criticidade de 

cada infra-estrutura. Neste sentido, torna-se necessário proceder à construção e distribuição de 

categorias de valor no contexto das ICs uma vez que este procedimento permite uma melhor distinção 

daquelas que apresentam diferentes prioridades de urgência quanto à sua protecção. 

 

Conforme se postulou na definição do problema (subsecção 3.1.1.) o MCC, para além da identificação 

de ICs, procura ainda categorizar estes activos quanto ao seu grau de criticidade e quanto à 

necessidade de urgência de medidas ou acções preventivas de forma a salvaguardar o Bem-Estar de 

uma Nação. Por outras palavras, pretende-se aliar o nível de criticidade de uma infra-estrutura à sua 
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necessidade de protecção; quanto mais crítico for o activo, pior para a infra-estrutura e para o Bem-Estar 

do país, logo maior será a sua categoria de urgência de protecção (Figura 26). 

 

Figura 26: Hierarquia das Categorias de Urgência 

 

Neste sentido, foram definidas quatro categorias, baseadas na escala de impacto do MCO, de protecção, 

associadas a um intervalo de pontuação global, a partir da avaliação global (índices de criticidade) dos 

perfis de referência de duas hipotéticas infra-estruturas (Tabela 37). 

 
Tabela 37: Categorias de Urgência 

Categorias 

de Urgência 
Descrição 

Absoluta 

A infra-estrutura, no caso de sofrer um impacto destrutivo ou disruptivo, apresenta 

consequências catastróficas que põe em causa o Bem-Estar da Nação, pelo que a 

sua protecção é indispensável e urgente. 

Alta 

A infra-estrutura, no caso de sofrer um impacto destrutivo ou disruptivo, apresenta 

consequências imprevisíveis que podem pôr em causa o Bem-Estar da Nação, 

pelo que a sua protecção é necessária e urgente 

Intermédia 

A infra-estrutura, no caso de sofrer um impacto destrutivo ou disruptivo, apresenta 

consequências potencialmente significativas que podem pôr em causa o Bem-Estar 

da Nação, pelo que a sua protecção deve ser monitorizada. 

Baixa 

A infra-estrutura, no caso de sofrer um impacto destrutivo ou disruptivo, não 

apresenta consequências que possam pôr em causa o Bem-Estar da Nação, pelo 

que a sua protecção deve ser adequada aos seus propósitos. 

 

A lógica seguida para a construção e distribuição das categorias segue o mesmo raciocínio elaborado da 

metodologia proposta por Bana e Costa and Oliveira (2002) com a construção de quatro distintas 

categorias de urgência para a distribuição de possíveis acções de reparação, recuperação ou renovação 

a serem feitas nos edifícios pertencentes à Câmara Municipal de Lisboa. 
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Neste contexto, para a atribuição de categorias às infra-estruturas avaliadas é necessário estabelecer 

thresholds (em termos do “Índice de Criticidade”) para separar as diversas categorias de urgência e 

definir, para cada uma delas, a regra de classificação. Nos pressupostos de base considerados para o 

desenvolvimento do modelo canadiano (MCC), foram postuladas três pressupostos quanto ao Bem-Estar 

de uma Nação: o bem-estar dos seus cidadãos (CP&A), o funcionamento efectivo dos governos (CONP) 

e a propagação de efeitos, dado que uma infra-estrutura terá uma maior vulnerabilidade à disrupção ou 

disrupção quanto maiores forem as suas relações de interdependência e interligação com outras (INTE). 

Neste sentido, aquelas infra-estruturas que apresentam performances “críticas” (superior a um score de 

100) em, pelo menos, um dos seguintes critérios referidos (CONP, INTE, CP&A), são logo atribuídas à 

categoria urgência de “Absoluta” criticidade e protecção, independentemente dos desempenhos 

registados nos outros critérios. 

 

Como se fez referência, esta metodologia tem em conta a identificação e definição de dois perfis de 

referência (Figura 27) que correspondem a estados de infra-estruturas fictícias, caracterizadas, 

respectivamente, por níveis de impactos “bom” e “neutro” associados a todos os critérios de avaliação. 

Posteriormente, os actores são chamados para classificarem cada uma dessas infra-estruturas a uma 

determinada categoria de valor, através dos procedimentos bottom-up e/ou top-down. 

 

Figura 27: Perfis de Referência de hipotéticas Infra-estruturas e os respectivos procedimentos 

Top-Down e Bottom-Up. 

 

 

No procedimento bottom-up os actores são confrontados, inicialmente, com uma hipotética infra-

estrutura (Perfil de referência) caracterizada por apresentar um nível “bom” de performance em todos os 

critérios. Em cada etapa do processo de avaliação, é seleccionado um critério de avaliação, de cada vez, 

para subir o correspondente nível do impacto, para o seu nível “neutro”. O procedimento continua até 

que os actores hesitem sobre qual a categoria que deve ser atribuída ao perfil da infra-estrutura que 

resulta da subida do nível de impacto, do último critério considerado à avaliação; na primeira hesitação 

encontra-se o perfil que pertence à categoria “Alta” de urgência e na segunda hesitação encontra-se o 

perfil que pertence à categoria “intermédia” de urgência (Bana e Costa and Oliveira, 2002). No que diz 

respeito ao procedimento top-down, o seu processo é inverso ao bottom-up.Em cada etapa de avaliação, 

nos dois processos, são colocadas questões os actores do género: 
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• (bottom-up) - “Subindo o nível de impacto no critério seleccionado, do nível “bom” para o nível 

“neutro”, o perfil da infra-estrutura continua a pertencer à categoria alta/intermédia de urgência?”. 

• (top-down) - “Descendo o nível de impacto no critério seleccionado, do nível “neutro” para o nível 

“bom”, o perfil da infra-estrutura continua a pertencer à categoria alta/intermédia de urgência?” 

 

No final, o processo termina com a determinação dos thresholds, que definem a separação das quatro 

categorias de urgência, pelo índice de criticidade obtido da avaliação de cada um dos perfis das infra-

estruturas que resultaram deste processo. Com a elaboração destes dois procedimentos procura-se 

legitimar os resultados alcançados, através da validação dos valores dos thresholds. Dado que os 

valores obtidos (índice de Criticidade) têm que ser iguais nos dois procedimentos, no caso de estes 

serem diferentes, isto é, que a identificação destes perfis de referência não leve à identificação dos 

mesmos thresholds, é necessária uma reflexão dos participantes sobre possíveis modificações a serem 

tidas em conta no modelo de avaliação (Bana e Costa and Oliveira, 2002). 
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Capítulo IV: Discussão 
 

Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões que podem ser identificadas após o processo de 

correcção do MCO no que diz respeito à metodologia utilizada, às limitações identificadas no trabalho 

desenvolvido e na sua implementação no contexto da identificação e priorização das infra-estruturas 

críticas. 

 

Na metodologia utilizada na reestruturação e correcção do referido modelo (MACBETH), não houve 

dificuldade na sua elaboração uma vez que a mesma se adequa a problemas complexos como é o caso 

em questão. A metodologia em causa revelou ser uma boa opção na construção deste tipo de modelos 

de identificação e priorização uma vez que permitiu solucionar praticamente todos os problemas 

estruturais do referido modelo. 

 

No processo de correcção do MCO, uma das grandes limitações residiu na falta de modelos de 

identificação de IC disponíveis, de outros países, para uma análise crítica comparativa mais abrangente 

e completa. Apesar de, em parte, esta limitação não ter prejudicado o seu processo de correcção, 

constata-se que se poderiam ver incorporados no modelo outros critérios e descritores de impacto, 

tornando o modelo mais objectivo e preciso nos resultados obtidos. Outra limitação encontrada teve a 

ver com alguma falta de literatura especializada sobre metodologias propostas ou em exercício o que, de 

certa forma se compreende, atendendo à relevância do tema em causa para a segurança das 

instituições. 

 

Para a implementação do modelo de identificação e priorização das IC, sugere-se que o mesmo seja 

utilizado conjuntamente com outros modelos, tais como, a elaboração de um sistema de monitorização e 

gestão de risco do conjunto de infra-estruturas que o país apresenta. A monitorização e gestão de risco 

desses activos deve ser actualizada periodicamente, através da constituição de uma base de dados, 

para que se possa identificar e recolher as características e especificidades das principais infra-

estruturas. 

 

Estas características das infra-estruturas podem ser recolhidas com a estreita colaboração e cooperação 

entre os sectores público (ex: governos civis, bombeiros, forças policiais e militares, entidades ligadas à 

protecção civil) e privado (ex: empresas) para promoção da troca de informação e conhecimento. 

 

Outro ponto importante diz respeito ao facto do modelo de identificação de IC’s necessitar de ser 

actualizado ao longo do tempo (ex: nova determinação das funções de valor e dos pesos dos critérios, 

possível introdução de novos critérios e respectivos descritores de impacto no modelo de avaliação), 

sendo que estas actualizações periódicas podem ser realizadas através de conferências de decisão. 
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Nestas conferências de decisão, para que todas as perspectivas necessárias estejam presentes no 

processo de alteração do modelo, o grupo de participantes deve representar todas as partes 

interessadas a destacar; Membros de Órgãos de Soberania e principais Entidades Empresariais, Media 

e ONGs e/ou outras entidades governamentais referidas como parte integrante do sector público e 

privado. 
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Capítulo V: Conclusão 
 

Cada país necessita de identificar e priorizar as suas infra-estruturas críticas de forma de proteger estes 

activos da cada vez maior incidência, em número e dimensão, de eventos naturais (ex: catástrofes 

naturais) e humanos (ex: terrorismo) e para o assegurar do bem-estar social e económico de uma nação. 

 

Uma vez que se trata de um problema actual e de elevado interesse nacional e internacional, as 

metodologias disponíveis revelaram problemas e inconsistências estruturais (ex: incorrecta e ausência 

de estruturação de critérios e inconsistência entre o objectivo do modelo e a sua operacionalização) que 

afectam os resultados obtidos e, por conseguinte, o bem-estar social e económico de uma nação. Com 

base no estudo introdutório levado a cabo no início desta tese de mestrado, constata-se que a 

problemática da identificação e priorização de infra-estruturas críticas é um problema recente, de 

elevada importância e complexidade. 

 

A falta de uma definição universal e formal de “infra-estrutura crítica”, a construção de um modelo 

compensatório ou não compensatório para a sua identificação e priorização, a selecção de um conjunto 

de critérios de avaliação (a destacar a extrema dificuldade na avaliação das interdependências), o tipo 

de processo sócio-técnico que deve ser implementado neste estudo (selecção dos seus participantes) e 

a escolha do tipo de infra-estruturas que devem participar neste processo foram os principais entraves 

identificados neste problema e que na actualidade continuam a ser objecto de estudo. 

 

Nesta tese de mestrado procurou-se desenvolver um modelo multicritério de identificação de infra-

estruturas críticas, a partir da abordagem MACBETH, tendo por base os problemas analisados e os 

pressupostos identificados no MCO. O MCC teve como base a metodologia sócio-técnica e multicritério 

MACBETH, utilizada na resolução de problemas complexos de avaliação, priorização e selecção de 

projectos de investimento, estratégia e políticas, e alocação de Recursos. 

 

Esta metodologia constrói um modelo quantitativo baseado nas preferências dos actores e tem como 

principal característica, o facto de pedir a estes julgamentos qualitativos ao invés de julgamentos 

quantitativos. Neste sentido, utilizou-se esta metodologia (recorrendo ao software M-MACBETH) na 

estruturação do problema (estruturação do modelo compensatório de agregação aditiva e critérios e 

descritores de impacto identificados no MCO) e na construção do modelo (determinação das funções de 

valor e coeficientes de ponderação). 

 

Face aos objectivos propostos nesta tese de mestrado, conclui-se que estes foram alcançados, isto é, foi 

levado a cabo todo o processo de correcção do modelo de identificação de infra-estruturas críticas 
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canadiano (MCC), com base nas suas premissas e pressupostos de base, faltando apenas a realização 

de um teste para se ter uma noção real da sua aptidão e operacionalização e dos seus resultados. 

 

Para trabalhos futuros sugerem-se as seguintes recomendações: 

1. A aplicação de metodologias multicritério (ex: MACBETH) na resolução de problemas complexos 

com múltiplos objectivos, critérios e descritores deve ser tida em conta na problemática das infra-

estruturas críticas, bem como na realização de conferências de decisão ao longo do 

desenvolvimento de construção do modelo requerido, para que haja um envolvimento e partilha de 

conhecimento entre os actores participantes e para que os seus resultados seja compreendidos e 

aceites por todos. 

2. Ainda sobre o processo sócio-técnico, outro aspecto importante tem a ver com a escolha do tipo de 

decisor que deve ser incluído na elaboração deste processo, isto é, no tipo de processo sócio-

técnico que deve ser implementado, de modo a que o grupo participante seja o mais transparente e 

abrangente possível para que todos aqueles que participam se sintam integrados e incentivados num 

mesmo projecto comum de interesse nacional. 

3. A construção de um modelo de identificação e priorização de infra-estruturas críticas não deve 

apenas ser uma metodologia isolada mas deve ser incluída como mais uma ferramenta de apoio à 

monitorização e gestão deste tipo de infra-estruturas durante o seu tempo de vida. Neste sentido, 

torna-se necessário criar outras metodologias que visem estas duas premissas - a gestão e a 

monitorização – para que o todo o sistema seja pró-activo na prevenção de possíveis eventos 

destrutivos e na implementação de medidas de protecção (ex: planos de emergência, programas de 

backups). 

4. No processo de selecção do conjunto de infra-estruturas, a serem avaliadas neste modelo, deve 

também ser feito a partir de uma abordagem multicritério específica a cada ponto de vista ou área de 

preocupação (ex: modelo de identificação e priorização de infra-estruturas críticas no Sector 

Económico). Desta feita, os resultados podem ser mais precisos uma vez que se construi um modelo 

específico sem que haja qualquer tipo de generalização (vantagem da decomposição em pequenas 

partes para a sua posterior integração no modelo final). 

5. O conceito de interdependência pode ter, para além dos quatro tipos identificados (lógica, 

informática, física e geográfica) mais uma dimensão – a interdependência económica – uma vez que 

o bem-estar económico é uma premissa cada vez mais importante na sociedade actual, não se 

restringindo apenas às vertentes da Economia e das Finanças, mas também à sua relação de 

dependência que esta tem do bem-estar social. 
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